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Menjangkau dan memulihkan jiwa 

Januari 2013 

 

 

Bait Allah akan dicemarkan hingga tak dapat dikenali lagi 

Selasa, 1 Januari 2013, jam 19.20 

  

PuteriKu yang terkasih, fajar yang baru telah terbit dan berbagai perubahan telah terjadi sebagai persiapan 

bagi KedatanganKu Yang Kedua. 

  

Peperangan di Timur Tengah kini semakin meningkat dan banyak yang akan mati oleh tangan kelompok 

setan. Mereka, kelompok setan itu, akan dihentikan oleh Tangan BapaKu. Masing-masing akan dipukul 

jatuh, ketika mereka menyulut bahaya yang lebih besar terhadap anak-anak Allah. 

  

Rencana-rencanaKu sedang dinyatakan dan diantara kamu yang dipilih olehKu untuk memimpin sisa Gereja 

akan dengan segera membangun landasan-landasannya di seluruh dunia. Tempat-tempat ini adalah tempat 

dimana kamu akan pergi untuk menghormati Aku, didalam damai, ketika gereja-gerejamu tak lagi bersedia 

menerima kamu seperti yang seharusnya. 

  

Gereja-gerejamu akan menjadi tempat-tempat hiburan dimana ritus-ritus berhala serta musik akan dilakukan 

sejalan dengan upacara-upacara yang rumit. Diharapkan, peristiwa-peristiwa ini adalah untuk menghormati 

Allah. Namun sebaliknya, mereka mengidolakan perbuatan-perbuatan dosa dan mereka akan menyatakan 

bahwa hal itu adalah seturut ajaran-ajaranKu.  

  

Segera banyak orang akan mengaku sebagai para hamba Allah yang baru. Banyak yang tidak dipersiapkan 

untuk melayani gereja Kristiani, sehingga mereka tidak layak untuk menghadirkan Sakramen-sakramen 

Kudus kepada anak-anak Allah.  

 

Mereka itu adalah para pembohong. Kepada semua orang mereka akan mendiktekan apa yang mereka sebut 

sebagai kebenaran dari ajaran-ajaran Allah di dunia saat ini. Kebohongan mereka akan mencapai telinga 

semua orang di dunia. 

  

Banyak orang akan merasa tertarik dengan apa yang mereka anggap sebagai pendekatan yang baru dan segar 

terhadap Ajaran-ajaranKu serta Kasih Allah. Semua itu adalah sebuah kebohongan yang mengerikan. Banyak 

orang yang akan tertipu untuk menerima Agama Dunia Tunggal yang baru itu. 

  

Sementara itu gereja-gereja palsu bermunculan dan menarik banyak kaum selebritis, media massa serta para 

pemimpin politik, tetapi sisa GerejaKu juga akan bertumbuh. Banyak dari para hamba kudusKu akan menjadi 

tidak setia kepadaKu dan bergabung dengan Agama Dunia Tunggal yang baru itu dimana mereka akan 

disambut dengan tangan terbuka.  

  

Para pembohong ini akan menimbulkan banyak kesulitan bagi umat Kristiani dimana-mana jika mereka tidak 

mau menerima organisasi budaya baru yang dipaksakan secara politik ini, yang akan menyebut dirinya 

sebagai gereja Allah. 

  

Sementara umat Kristiani akan menjadi sasaran utama dari kebencian, maka Rumah Israel juga akan dicari-

cari dan orang-orang Yahudi akan dijadikan kambing hitam didalam perang untuk merebut jiwa-jiwa ini. 
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Segala yang kau saksikan tak akan berbeda dari luar dengan apa yang terjadi dahulu. Segera akan terlihat 

sebuah bangunan yang megah dan kokoh di Roma yang akan menjadi tempat pertemuan. Semua agama akan 

disambut disitu hingga saatnya mereka akan dipaksa untuk menelan kebohongan yang disuguhkan pada 

mereka oleh Tata Dunia Baru. 

  

Pada saatnya, menjalankan ibadah Kristiani tertentu di tempat terbuka akan dilarang. 

  

Hal ini akan meliputi Sakramen-sakramen Pembaptisan serta Komuni Kudus. Mereka akan menuduh bahwa 

kedua kegiatan itu tidak bisa diterima di dunia yang modern dan sekuler hingga kamu tak bisa menerimanya 

lagi. Sakramen Perkawinan akan dirubah dan perkawinan akan dijalankan dalam bentuk yang lain. Satu-

satunya cara untuk menerima Sakramen-sakramen yang benar saat itu adalah didalam sisa GerejaKu. 

  

Bagi para hamba kudusKu yang akan menderita dalam NamaKu, karena mereka harus berjuang untuk 

mempertahankan Sakramen-sakramen serta Misa Kudus, ketahuilah hal ini. Kewajibanmu adalah kepadaKu, 

melalui Kaul Kudusmu, dan jangan sampai kamu tergoda untuk menyimpang dari Kebenaran. Tekanan akan 

dikenakan kepadamu untuk meninggalkan jalan Tuhan. Suaramu akan menjadi seperti bisikan saja karena 

musuh berusaha untuk menjatuhkan Sabda Allah. 

  

Berkumpullah bersama. Bersatulah. Karena segera Bait Allah akan dicemarkan hingga tak bisa dikenali lagi. 

Apa yang perlu kau lakukan adalah mengikuti Aku, mendengarkan suara hati dan nuranimu. Bersiaplah 

setiap saat bagi perjalanan sulit mendatang. Kamu akan membutuhkan segenap keberanianmu, kekuatanmu 

dan keteguhanmu. 

  

Ketahuilah bahwa pada akhir perjalananmu nanti, Aku akan menunggu untuk memelukmu didalam 

LenganKu dan membawamu menuju pelabuhan yang aman didalam FirdausKu Yang Baru.  

 

Yesusmu 

 

 

Perawan Maria : Tidak semuanya mau menerima kebebasan. Banyak yang akan berpihak kepada 

setan dan menolak Puteraku 

 

Rabu, 2 Januari 2013, jam 06.29 

  

Anakku, kini banyak sekali yang akan dibuka kepada dunia dan berbagai peristiwa itu perlu terjadi untuk 

memurnikan anak-anak Allah. 

  

Adalah penting agar hati semua orang dibuka terhadap Kebenaran, Sabda Kudus Allah. Jika mereka tidak 

mau membuka hati mereka, mereka tak akan bisa menerima Kebenaran atas janji Puteraku kepada umat 

manusia. 

  

Dia akan datang lagi, dan segera, untuk menebus KerajaanNya di dunia. Ia akan direnggutkan dari 

cengkeraman setan.  

 

Semua anak-anak Allah akan ditawari dengan kebebasan yang mereka perlukan untuk bisa menjadi satu 

dengan Puteraku. 
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Tidak semuanya mau menerima kebebasan itu. Banyak yang akan berpihak kepada setan dan menolak 

Puteraku. Mereka menjadi sangat lemah hingga mereka tidak mau menerima JanjiNya dan akan terus 

mengejar ambisi-ambisi duniawi.  

  

Aku memintamu, anak-anak, untuk bermurah hati kepada jiwa-jiwa ini. Mereka itu bukan saja akan menolak 

Kerahiman Puteraku, namun mereka juga akan mengganggu dan mencibirkan jiwa-jiwa yang berani, yang 

akan tegak berdiri mewartakan Kebenaran Allah. 

  

Tetaplah berdoa setiap hari, anak-anak, dan kemudian serahkanlah semua rasa takutmu kepada Puteraku. Dia 

mengasihi kamu dan ingin melepaskan bebanmu dari kesedihan dan rasa sakit itu. Datanglah kepadaku, 

Ibumu yang penuh kasih, dan aku akan memohon kepadaNya untuk membuatmu semakin kuat dalam 

kesetiaanmu kepadaNya.  

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

  

Kasihilah mereka yang menganiaya kamu, dalam NamaKu. Kemudian berdoalah bagi mereka. 

 

Rabu, 2 Januari 2013, jam 20.00 

  

PuteriKu yang terkasih, hendaknya kamu memberitahu kepada semua pengikutKu bahwa doa-doa mereka 

bisa menolong meringankan apa yang telah dinubuatkan itu. 

  

Doa itu amatlah besar kuasanya hingga jika ada cukup doa yang Kuberikan kepada dunia melalui doa-doa 

Perjuangan ini didaraskan, maka banyak sekali kesulitan yang bisa dikurangi. 

  

Aku juga ingin menekankan kepada kekuatan dari pengampunan. Jika kamu dianiaya, dalam NamaKu, 

hendaknya kamu berdoa bagi jiwa-jiwa yang menyiksa kamu itu. Jika kamu berdoa bagi mereka, dari dalam 

hatimu, Aku akan menyelimuti mereka dengan kasihmu. Jika kamu berdoa bagi para musuhmu, maka kamu 

menunda upaya setan untuk merebut jiwa-jiwa dariKu. 

  

PuteriKu, kini Aku memberikan perintah kepadamu, para pengikutKu, untuk tetap tenang menghadapi 

berbagai penentangan terhadap Pesan-pesan ini. Janganlah kamu takut akan Sabda Allah, meski ia membawa 

banyak rasa sakit kepadamu dari luar. 

  

Janganlah mengira bahwa KerajaanKu itu mudah untuk dimasuki. Bagi satu orang dari kamu yang mengasihi 

Aku, maka ada lebih dari satu atau dua orang yang tergoda untuk menghentikan kesetiaanmu kepadaKu. Hal 

ini telah terjadi sejak KematianKu di kayu salib. Hal itu terus terjadi hingga saat KedatanganKu Yang Kedua 

nanti. 

  

Para muridKu akan menarik jiwa-jiwa itu yang mencari Aku. Kemudian para muridKu akan memeluk jiwa-

jiwa itu, sehingga para pengikutKu akan bergabung menjadi satu, didalam persekutuan denganKu. Hal itu 

terjadi bukannya tanpa penderitaan, melalui jalan sepi menuju KerajaanKu. 

  

Ketika mereka melemparkan berbagai tuduhan kepadamu, maka renungkanlah perjalananKu menuju Kalvari. 

Renungkanlah sikap diamKu, serta kemuliaan didalam memusatkan perhatian hanya kepada satu tujuanKu 

yang utama, menyelamatkan jiwa-jiwa, bagi setiap detik yang kau tanggung dalam NamaKu. 
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Hal ini akan membuat perjalananmu lebih bisa kau tanggung. Biarkanlah para pencelamu berteriak 

menyalahkan kamu; biarlah mereka menyebut kamu bodoh; biarlah mereka menyatakan bahwa Pesan-

pesanKu ini bidaah. Karena jika kamu bersikap seperti ini, maka lidah yang jahat mereka itu tak akan 

berkuasa atas dirimu. 

  

Kasihilah mereka yang menganiaya kamu, dalam NamaKu. Kemudian berdoalah bagi mereka. Dan jika kamu 

mengampuni mereka, kamu akan menghancurkan kuasa setan yang mencengkeram mereka. 

  

Inilah rahasia kerendahan hati. 

  

Yesusmu 

 

 

Perawan Maria : Alasan mengapa ada begitu banyak orang yang merasakan sakit dan berada dalam 

kegelapan adalah karena mereka tidak percaya akan Allah 

 

Kamis, 3 Januari 2013, jam 21.00 

  

Anakku, alasan mengapa ada begitu banyak orang yang merasakan sakit dan berada dalam kegelapan adalah 

karena mereka tidak percaya akan Allah Iman yang ditujukan untuk ditiupkan didalam setiap jiwa oleh 

orang-orang yang ditunjuk, telah berlalu. Banyak sekali orang yang telah berpaling dari Allah dan kini 

mendapati bahwa hidup mereka kosong tanpa arti. Ketika suatu jiwa membelakangi Allah, maka mereka 

menjadi gelisah. Mereka mengisi kekosongan itu dengan sebuah kasih terhadap hal-hal yang palsu, yang tak 

pernah bisa memuaskan keinginan mereka akan kedamaian.  

  

Damai sejati hanya bisa didapatkan melalui Hati Kudus Puteraku. Jika kamu menerima Yesus Kristus, 

sebagai Juru Selamatmu, kamu tak akan pernah mati. Rohmu tak akan kering. Puteraku membawa 

keselamatan bagimu, terutama yang paling lemah diantara kamu akan menemukan kekuatan batin ketika 

kamu memanggilNya. 

  

Mereka yang tak pernah diajari tentang Kebenaran, karena hal itu dijauhkan darinya, akan ditawari dengan 

Tangan Kerahiman oleh Puteraku. Dia akan menerangi mereka karena mereka adalah orang-orang yang akan 

Dia tarik menuju KerajaanNya yang mulia. 

  

Jika kamu mengijinkan Kebenaran diberikan kepadamu dengan hatimu yang terbuka, maka Kemuliaan Allah 

akan menyelamatkan kamu. Jika kamu mengenali Kebaikan Allah, maka kamu tak bisa lagi menaruh 

seseorang atau sesuatu dihadapanNya. 

  

Berdoalah agar Terang Kebenaran membuka pikiran, hati, tubuh dan jiwa setiap orang selama saat Peringatan 

itu.  

 

Inilah sebabnya mengapa Allah mengirimkan Karunia Kerahiman sedemikian besarnya ini. Jawablah 

PanggilanNya itu. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 
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Aku memanggil mereka yang merasa tidak yakin apakah Aku Ada atau tidak 

 

Kamis, 3 Januari 2013, jam 21.10 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku memanggil mereka yang merasa tidak yakin apakah Aku Ada atau tidak. 

  

Aku sadar betapa sulitnya bagimu untuk percaya pada suatu kehidupan, diluar kehidupan yang telah kau 

jalani saat ini. Aku tahu bahwa sulit bagimu untuk menerima Kehadiran IlahiKu. Namun ketahuilah, bahwa 

jika kamu mengasihi seseorang, maka Kehadiran Allah didalam jiwamu itulah yang memberi Karunia kasih 

itu. Gunakanlah kasih ini untuk memanggilKu maka Aku akan berbicara kepada hatimu. 

  

Ini adalah sebuah zaman dimana segera kamu akan tahu, secara instink, bahwa berbagai peristiwa di dunia 

adalah disebabkan oleh adanya setan yang hadir didalam hati manusia yang memiliki kekejaman didalam 

jiwa mereka. 

  

Ini adalah saat dimana Aku membuat SuaraKu didengar diantara kamu. Aku berbicara melalui para nabiKu 

untuk menerangi kamu agar Aku bisa memperlihatkan kepadamu Kasih yang Kumiliki bagimu. Janganlah 

kamu menjauh dariKu.  

 

Ada sebuah kilatan pengakuan akan DiriKu didalam jiwamu. Kini adalah saatnya bagimu untuk 

merenungkan masa depanmu, karena kamu harus menyadari hal ini. Jika tanpa Aku, tanpa Kasih dan 

KerahimanKu, maka kamu tak akan bisa menemukan damai. 

  

Aku Adalah Kebenaran. Aku membawa kabar-kabar yang mungkin tidak menyenangkan bagimu, namun 

Aku berbicara tentang Kebenaran. Pada awalnya Kebenaran itu sulit untuk diterima karena ia 

mengungkapkan yang baik maupun yang buruk.  

 

Orang-orang hanya ingin yang menyenangkan saja, tetapi seringkali, sesuatu yang dari luar nampaknya 

menyenangkan, sebenarnya ia menutupi Kebenaran. Banyak orang yang tidak bisa menerima Kebenaran, 

yaitu Keberadaan Allah, Pencipta segala sesuatu, dan mereka disiapkan untuk menerima kepalsuan yang 

dihadirkan kepada mereka. 

  

Ini hanyalah sebuah bentuk rangsangan luar yang cepat berlalu dan tak memiliki makna. Mereka berhasil 

mengalihkan perhatianmu dan memberimu sebuah sensasi rasa aman yang palsu. Namun hal itu tak memilki 

substansi. 

  

Ingatlah, waktumu di dunia ini adalah sebuah bentuk pengasingan, yang diciptakan oleh dosa. 

  

Aku datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, ketika Aku datang pertama kalinya dulu. Namun 

menyedihkan sekali, Aku tidak diterima. Aku dibunuh dan mati di kayu salib sebelum Aku bisa menerima 

KerajaanKu. Kini Aku akan  

 

datang lagi seperti yang dinubuatkan, untuk menerima Kerajaan yang dijanjikan kepadaKu oleh BapaKu 

Yang Terkasih.  

 

Saat ini, Aku mempersiapkan kamu semua bagi peristiwa ini, dan Aku berjanji kepadamu sekarang, untuk 

memberikan hadiah yang terbesar itu. 
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Kamu adalah seorang anak Allah, apakah kamu menerima kenyataan ini atau tidak. Kamu sangat dikasihi. 

Aku akan menerangi kamu jika kamu mau datang kepadaKu dan meminta tolong kepadaKu. Tak ada yang 

perlu ditakutkan, karena Aku adalah Yesusmu yang mengasihi dan bagi kamu Aku bersedia mati dengan 

melalui penderitaan yang besar.  

 

Penderitaanmu sendiri, dimana kamu berkelana dan tersesat didalam kebingungan, dimana kamu merasa 

tidak mungkin untuk menemukan damai, adalah hampir selesai. 

  

Datanglah, ikutlah Aku, Aku memilki rencana-rencana yang besar dan KeilahianKu akan dibuktikan kepada 

semua orang.  

 

Terutama mereka yang terus menolak Aku akan dihadapkan kepada Kebenaran, ketika KedatanganKu Yang 

Kedua yang mulia itu disaksikan oleh lebih dari tujuh milyar manusia. 

  

Tak seorangun akan menolak bahwa Aku Ada. Tidaklah mungkin bagi mereka untuk menolak Kerajaan 

Yang Baru itu, yang akan Kunyatakan kepada semua anak-anak Allah, meski banyak yang tidak mau 

menerimanya. 

  

Janganlah kamu menjauh, karena Aku ingin menyelamatkan kamu dan mengajakmu, serta seluruh umat 

manusia, menuju harta warisan itu, bagi apa kamu dilahirkan. 

  

Yesusmu yang mengasihi 

 

 

Perawan Maria : Saat-saat mendatang ini akan cukup menantang bagi seluruh umat Kristiani 

 

Jumat, 4 Januari 2013, jam 12.30 

  

Anak-anakku yang terkasih, hendaknya kamu berdoa agar Gereja-gereja Kristiani menyadari akan Kebenaran 

ini. Dengan melalui kekuatan dari jumlah mereka maka mereka akan bisa terus mempertahankan Ajaran-

ajaran Puteraku. 

  

Dia, Puteraku yang berharga, menginginkan kesetiaan dari semua pengikutNya. Hendaknya kamu berdoa 

agar mereka yang berada didalam Gereja-gerejaNya yang bertanggung-jawab untuk mewartakan Sabda 

KudusNya setiap hari, tetap setia kepadaNya setiap saat. 

  

Aku memintamu untuk mewaspadai munculnya ajaran baru yang akan dihadirkan dalam Nama Puteraku, 

Yesus Kristus, namun yang bukan berasal dari Nama KudusNya.  

  

Saat-saat mendatang ini akan cukup menantang bagi seluruh umat Kristiani. Kamu membutuhkan keteguhan 

hati yang besar jika ingin tetap setia kepada Allah. 

  

Jika kamu ditentang, diganggu dan dianiaya, oleh umat Kristiani yang lain, agar kamu menerima hukum-

hukum yang baru itu, yang kau ketahui didalam hatimu bahwa hal itu bukan berasal dari Allah, maka 

hendaknya kamu mendaraskan doa Perjuangan (91) berikut ini untuk membuatmu tetap setia kepada imanmu. 

  

Doa Perjuangan (91) : Mohon tetap setia kepada imanku. 
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Oh Bunda Keselamatan yang terberkati, lindungilah aku di saat aku membutuhkan ini, ketika aku dihadapkan 

kepada kejahatan setan. 

Tolonglah aku untuk membela Sabda Allah dengan kekuatan dan keberanian, tanpa rasa takut didalam 

jiwaku. 

Doakanlah aku agar aku tetap setia kepada Ajaran-ajaran Kristus, dan agar aku bisa menyerahkan segala rasa  

takutku, kekhawatiranku serta kesedihanku kepada Kristus sepenuhnya. 

Tolonglah aku agar aku bisa berjalan maju tanpa merasa takut di jalan yang sepi ini, untuk mewartakan 

Kebenaran dari Sabda Allah meski para musuh Allah menjadikan tugas ini seolah tak mungkin dilaksanakan. 

Oh Bunda yang terkasih, aku mohon agar melalui pengantaraanmu maka iman dari seluruh umat Kristiani 

tetap kuat, setiap saat, selama saat penganiayaan ini. 

Amin. 

  

Anak-anak, hendaklah kamu ingat bahwa jika imanmu selalu ditentang, dihinakan dan dicibirkan, maka 

Puteraku juga menderita bersama kamu. Penderitaan dan penganiayaan ini adalah seperti cobaanNya yang 

kejam dulu, dimana saat itu Dia dituduh melakukan bidaah karena berbicara tentang Kebenaran.  

  

Kebenaran itu jika diucapkan, akan menarik berbagai pertentangan, kemarahan dan kekerasan. Ketahuilah 

bahwa Puteraku akan memberimu kekuatan yang kau perlukan, untuk menanggung saat kesulitan yang besar 

ini. 

  

Anak-anak, dengarkanlah panggilanku. Aku akan mengantarai kamu, untuk membuatmu tetap kuat, dan 

Puteraku akan melimpahi kamu dengan rahmat yang istimewa yang membuatmu mampu menghindari 

gangguan yang akan memaksamu untuk menerima hukum-hukum yang menghujat Allah itu, yang akan 

menimbulkan perpecahan besar didalam Gereja-gereja Kristiani, terutama didalam Gereja Katolik. 

  

Aku mengasihi kamu dan menyerahkan doa-doaku bagimu di setiap tahapan dari perjalananmu di jalan 

Kebenaran ini. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

Daraskanlah doa Perjuangan (92) ini untuk memohon Rahmat Ketekunan 

 

Minggu, 6 Januari 2013, jam 17.50 

  

PuteriKu yang terkasih, adalah melalui Roh Kudus maka kini orang-orang tidak saling kenal dari seluruh 

dunia menanggapi panggilan dari Surga ini. 

  

Hanya dengan melalui kuasa Roh Kudus maka ada ribuan jiwa-jiwa bisa bersatu dengan kasih didalam hati 

mereka untuk mengikuti kelompok-kelompok doa PerjuanganKu. 

  

Kamu akan tahu dengan segera ketika sebuah Pesan dari Allah itu otentik, melalui jumlah orang yang 

dipanggil dan yang bersatu dalam NamaKu. Tak ada pertanyaan yang diajukan. Tak ada uang yang dicari. 
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Tak ada pertentangan.  

 

Semuanya bersatu bersama, demi kasih mereka kepadaKu. Karena tanggapan dari banyak sekali jiwa-jiwa 

terhadap doa-doa PerjuanganKu, didalam banyak bangsa, kini Aku memberikan berkat ini bagi mereka. 

  

Para muridKu yang terkasih, kamu telah membawa kebahagiaan dan penghiburan yang besar bagiKu. Bagi 

kesetiaan dan ketekunan yang kau perlihatkan, Aku memberkati kamu dengan Karunia Roh Kudus. Dari 

sejak saat ini, setiap tugas yang kau lakukan untuk menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa, sebelum 

KedatanganKu Yang Kedua, Aku akan memberimu sebuah berkat istimewa yang bisa kau rasakan segera. Itu 

adalah Rahmat Ketekunan didalam menghadapi penentangan. 

  

Daraskanlah doa Perjuangan (92) ini untuk memohon Rahmat Ketekunan 

  

Oh Yesus yang terkasih, aku mohon kepadaMu akan Karunia Ketekunan 

Aku mohon kepadaMu sudilah melimpahkan kepadaku rahmat yang kuperlukan untuk mempertahankan 

Sabda KudusMu. 

Aku mohon kepadaMu, jauhkanlah aku dari segala keraguan. 

Aku mohon kepadaMu limpahilah jiwaku dengan kebaikan, kesabaran dan ketekunan. 

Tolonglah aku untuk tetap bermartabat jika aku dihinakan dalam NamaMu. 

Buatlah aku kuat dan naungilah aku dengan rahmat untuk bisa terus berjalan, meski aku kelelahan, tak 

memiliki kekuatan dan ketika berhadapan dengan segala gangguan yang ada dihadapanku, ketika aku bekerja 

tanpa mengenal lelah untuk menolongMu menyelamatkan umat manusia. 

Amin. 

  

Pergilah, para pengikutKu yang berharga, dan ketahuilah bahwa HatiKu berkobar oleh kasih dan sukacita jika 

Aku menyaksikan kasihmu ketika kamu menanggapi PanggilanKu. 

Aku mengasihi kamu. Aku menyelimuti kamu dengan DarahKu yang amat berharga. 

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Hanya melalui Kuasa Allah maka kamu menjadi ada. Hanya melalui Kasih Allah maka kamu bisa 

hidup kekal 

 

Senin, 7 Januari 2013, jam 22.15 

  

PuteriKu yang terkasih, mungkin kamu merasa heran ketika Aku berbicara denganmu dimana hal itu 

berlangsung layaknya sesuatu yang sangat alami di dunia. 

  

Kadang-kadang kamu bertanya mengapa kamu tidak merasa seolah dikuasai oleh KehadiranKu. Aku 

mengijinkan hal ini terjadi karena tidak mungkin bagimu untuk bisa bertahan dihadapan KehadiranKu, 

sebagaimana kamu merasa tak berdaya dihadapan Kuasa dari TerangKu. Namun Aku mengijinkan kamu 

untuk merasakan sekilas Terang Ilahiah ini sebagai sebuah Karunia yang istimewa. Dengan begitu kamu bisa 

menyadari betapa besar kuasa dari Terang, Kasih dan RohKu. 
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Seandainya manusia bisa merasakan sekilas saja Kehadiran IlahiKu, maka dia akan sangat kewalahan hingga 

dia tak mampu bertahan berada dihadapan Terang itu karena ia akan membutakan dia. 

  

Inilah jarak yang diletakkan oleh dosa diantara manusia dengan Penciptanya. Ketika TerangKu diperlihatkan 

kepada jiwa-jiwa, mereka hanya bisa memeluk Aku didalam KerajaanKu ketika mereka telah dimurnikan. 

Hanya mereka yang mau merendahkan dirinya dihadapanKu yang bisa diselimuti oleh Terang KerahimanKu. 

Betapapun besarnya kamu mengaku mengasihi Aku, tetapi kamu harus menebus dirimu sendiri secara terus 

menerus dihadapanKu, jika kamu ingin diberi dengan Karunia KerahimanKu ini. 

  

Bagi setiap pendosa Aku berkata ini. Tidak ada satu jam-pun yang berlalu didalam pikiranmu, melalui bibir 

dan perbuatanmu, dimana kamu tidak berdosa. Jika didalam keheningan kamu mau mengakui akan 

kelemahanmu, dan kamu penuh dengan kasih kepadaKu, hingga Aku bisa melihat kesedihanmu, maka Aku 

akan melupakan segala kejahatanmu saat itu juga.  

  

Jika Aku datang untuk menyelimuti kamu dengan Kerahiman IlahiKu, sebelum KedatanganKu Yang Kedua 

itu, hal itu adalah untuk memberimu pemurnian yang kau perlukan, agar kelak kamu bisa dipeluk dan 

diterima didalam keamanan dan keselamatan dari Tetang IlahiKu. Pada hari itu TerangKu akan menyelimuti 

bumi ini. Banyak orang, meski dibutakan oleh Terang KerahimanKu yang besar, saat itu juga akan mau 

menerima Tangan PenyelamatanKu. 

  

Untuk bisa diterima kedalam terang KerahimanKu maka kamu harus menerima kenyataan bahwa Kuasa 

Allah adalah kekal.  

 

Hanya melalui Kuasa Allah kamu menjadi ada. Hanya melalui Kasih Allah maka kamu bisa hidup kekal. 

Mereka yang menolak Terang itu akan menemukan kegelapan saja. Kegelapan itu, berarti satu hal saja : 

kamu menerima kehidupan penderitaan kekal yang ditawarkan kepadamu oleh setan. 

Ijinkanlah TerangKu untuk menyinari kamu, namun lebih dahulu kamu harus memperoleh hak untuk 

menerima Terang yang kuasa ini yang menawari kamu sebuah tempat didalam KerajaanKu, selamanya. 

Aku memberkati kamu. Aku memanggil kamu. Datanglah kepadaKu tanpa takut karena Aku sabar menunggu 

kamu. Seandainya kamu mau datang kepadaKu, maka kamu akan mengerti Kebenaran dari JanjiKu. 

  

Yesusmu 

Janganlah mendengarkan ucapan-ucapan berlebihan mengenai saat akhir zaman 

 

Selasa, 8 Januari 2013, jam 21.00 

  

PuteriKu yang terkasih, pada saat Aku mempersiapkan dunia bagi KedatanganKu Yang Kedua, Aku harus 

meminta agar semua pengikutKu percaya kepadaKu, sepenuhnya. Aku mengasihi kamu. Aku akan selalu 

menanggapi doa-doamu, untuk meringankan perbuatan-perbuatan jahat yang sedang direncanakan di dunia 

oleh para musuh Allah. 

  

Aku melindungi kamu, para pengikutKu yang terkasih. Sementara Aku tak bisa menyembunyikan Kebenaran 

ini darimu, maka Aku musti memperingatkan kamu terhadap berbagai nubuatan yang tidak benar, yang 

disampaikan oleh nabi-nabi palsu di dunia saat ini, dimana hal itu justru menimbulkan rasa takut didalam hati 

banyak jiwa. 
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Tangan BapaKu, seperti telah Kukatakan kepadamu sebelumnya, akan jatuh kepada orang-orang yang jahat 

itu, ketika mereka berusaha merebut anak-anak Allah dari dunia ini sebelum mereka layak memasuki 

KerajaanKu. 

  

Janganlah kamu membiarkan rasa takut menghancurkan pengharapan, ataupun menakut-nakuti serta 

menghancurkan kasih.  

 

Kasih akan menghancurkan kejahatan. Kasih akan semakin meningkat di dunia dan semakin disebarkan 

karena Rahmat Allah, sebagai jawaban atas doa dari anak-anakNya. 

  

Janganlah mendengarkan ucapan-ucapan berlebihan mengenai saat akhir zaman. Jangan biarkan kisah-kisah 

itu, dimana banyak diantaranya hanya merupakan khayalan saja, mengecewakan atau menakuti dirimu. Aku, 

Yesus Kristus, didalam KerahimanKu, akan menghancurkan kejahatan karena Aku tak pernah menyerah 

untuk merebut jiwa-jiwa. Allah adalah Kasih. Kuasa Allah adalah tak terhingga. 

 Allah adalah Maha Rahim. Janganlah lupa akan hal ini. 

  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah, karena kamu tidak boleh membiarkan hatimu dikacaukan, karena doa bisa 

meringankan banyak kejahatan di dunia. Pasrahlah kepadaKu didalam kasih, pengharapan dan sukacita maka 

Aku akan membuang semua rasa takut serta khawatirmu yang tidak perlu. 

  

Ketika kamu sedang mempersiapkan sebuah perayaan besar maka kamu akan selalu bersukacita dan 

bersemangat. Dan meski ada berbagai gangguan dan kesulitan terjadi sebelum hari yang besar itu, semuanya 

akan segera dilupakan ketika matahari bersinar pada saat fajar di hari yang sangat dinanti-nantikan itu. 

  

Seperti inilah seharusnya kamu bersikap menyambut KedatanganKu Yang Kedua itu. Sementara kejahatan 

yang akan kau siksakan pada hari-hari mendatang bisa menakutkan dan menjijikkan kamu, namun ia hanya 

berlangsung singkat saja, karena segera semua itu akan terlupakan. 

  

Damailah kamu. Janganlah kamu kehilangan pengharapan akan KerahimanKu yang besar itu. Aku tak akan 

meninggalkan mereka yang mengasihi Aku. 

 

Yesusmu 

 

Jika kamu mengabaikan Kebenaran ataupun menyalah-gunakannya, maka ia bukan lagi Kebenaran. 

Apa yang tersisa hanyalah kulit saja. 

 

Rabu, 9 Januari 2013, jam 10.45 

  

PuteriKu yang terkasih, betapa akrabnya Aku berbicara, melalui lidah manusia, setiap hari, namun Aku juga 

masih berada jauh dari mereka. 

  

Banyak orang yang secara instink mengucapkan NamaKu dengan lantang, di saat-saat mereka 

menyampaikan ungkapan perasaan mereka, tanpa menyadari bagaimana mereka menggunakan NamaKu itu. 

Bukan saja Aku tidak dihormati, karena tak ada rasa hormat sama sekali diperlihatkan kepadaKu. NamaKu 

digunakan untuk mengutuki orang lain, pada saat mengalami konflik dengan mereka. Betapa hal ini amat 

mengejutkan dan melukai Aku, hingga Aku digunakan seperti ini.   
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Banyak orang yang menggunakan NamaKu didalam perbincangan sehari-hari, namun bukan dengan cara 

yang bisa menunjukkan perananKu sebagai Juru Selamat umat manusia. 

Betapa Aku berharap bisa memanggil kaum atheis dan agnostik, agar mereka bisa belajar bagaimana 

menggunakan Namaku dalam perbincangan mereka sehari-hari. Jika hal itu adalah sebuah kebiasaan saja, 

mengapa mereka tidak menggunakan bentuk ungkapan yang lain saja? Mengapa kamu menyertakan NamaKu 

jika kamu sendiri tidak mau menerima Aku? Mengapa kamu menggunakan Aku sebagai bentuk hujatan, 

ketika kamu tidak percaya bahwa Aku ada? 

  

Banyak sekali orang yang mengabaikan Aku dengan menganggap Aku tidak penting dalam kehidupan 

mereka. Aku dikesampingkan seolah Aku ini tidak ada manfaatnya. 

  

Banyak jiwa yang percaya kepadaKu tetapi tidak menjalankan iman mereka. Dengan demikian mereka tidak 

mempersiapkan jiwa mereka. Banyak sekali yang tidak sadar ketika mereka diambil dari dunia ini dan 

menuju kepada kehidupan berikutnya, bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang mengerikan. Karena 

mereka tidak layak memasuki KerajaanKu. 

  

Pada hari ketika jiwa-jiwa mendapati dirinya terbagi menjadi dua kelompok, maka Kebenaran atas masa 

depan, akhirnya dinyatakan kepada mereka. Celakalah mereka yang tidak mempersiapkan diri bagi hari besar 

ini dan yang menyia-nyiakan waktu yang diberikan kepada mereka selama di dunia ini. 

  

Bagi yang lainnya yang menolak mendengarkan Kebenaran ini dan yang secara terbuka merendahkan dan 

menolak Aku, maka kengerian yang mereka alami akan sulit untuk dijelaskan. Akan terjadilah isak tangis, 

histeria, dan kekejutan yang besar pada hari itu, karena jiwa-jiwa itu menyaksikan bahwa jalan yang mereka 

pilih ternyata menuntun mereka menuju api didalam lembah. 

  

Ini adalah saat pembaharuan spirituil bagi jiwa-jiwa yang diberkati dengan menerima Karunia ini untuk bisa 

melihat betapa nubuatan-nubuatan zaman dulu sedang terjadi di dunia seperti yang diramalkan. 

  

Aku melihat kepada dunia ini dan Aku menyaksikan kebingungan yang mengerikan ketika orang-orang 

tersedot kedalam kebohongan mengenai bagaimana dunia ini diciptakan, dimana segala kebohongan ini 

dirancang untuk menjauhkan manusia dari Kebenaran. 

  

Aku melihat orang-orang yang baik diberitahu untuk menolak pemahaman mereka terhadap Ajaran-ajaranKu 

dan untuk mencampakkan hal itu agar mau menerima dosa. Kemudian mereka didorong untuk menghargai 

dosa hingga mereka meyakinkan dirinya bahwa Aku, Yesus Kristus, menutup mata terhadap semua itu. 

  

Kebenaran dari Ajaran-ajaranKu terletak didalam inti dari Kristianitas. Jika kamu mengabaikan Kebenaran 

ini, ataupun menyalah-gunakannya, maka ia bukan lagi Kebenaran. Apa yang tersisa hanyalah kulit saja. 

  

Inilah saatnya untuk mengenali apakah dirimu siap atau tidak, untuk membiarkan dirimu ditipu oleh 

spiritualitas zaman-baru yang modern, atau kamu berteguh hati dan membela Sabda Kudus Allah. Mungkin 

saat ini, hal itu nampaknya tidak penting bagimu, namun ketika harinya tiba, ketika Aku datang untuk 

menghakimi, maka hanya Kebenaran itu saja yang bisa diterima didalam KerajaanKu. 

  

Jika kamu menerima kebohongan, maka kamu bersikap tidak jujur. Kamu tidak bersikap tulus. Karena itu 

kamu tidak bisa menerima Rahmat. Kamu akan menjadi seperti tong kosong, yang mengapung di laut, dan 

kemudian membual didalam pikiranmu. Rasa aman yang palsu ini tidak bermanfaat bagi siapapun. Hal itu 

tidak memberimu jalan menuju kunci-kunci dari FirdausKu Yang Baru. 
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Berdoalah setiap hari, seolah besok adalah hari terakhirmu, karena kamu tidak tahu saat dari KedatanganKu 

Yang Kedua. Ia akan terjadi secara tak terduga. Ketika hari itu tiba, maka hanya ada sedikit sekali waktu 

untuk berbalik. Kamu akan harus menerima Aku serta JanjiKu untuk membawamu menuju KerajaanKu, atau 

kamu akan dikirim menuju tempat di mana tak ada jalan untuk kembali. 

  

Yesusmu 

 

 

Kini Aku memberi mereka dengan Rahmat Air Mata Kasih dan Pertobatan 

 

Jumat, 11 Januari 2013, jam 11.25 

  

PuteriKu yang terkasih, dengarkanlah Aku dan perhatikanlah ketika Aku mengungkapkan SakitKu. 

KepalaKu yang dipenuhi oleh duri-duri, kini sedang dihancurkan dengan amat menyakitkan sekali, seperti 

ketika Aku menanggung sakitnya PenyalibanKu, dua ribu tahun setelah saat KehidupanKu di dunia dulu. 

  

Saat bagi KedatanganKu Yang Kedua sudah sangat dekat. Jangan sampai ada orang yang meragukan JanjiKu 

untuk datang kembali. Jangan sampai ada orang yang meragukan bahwa hal itu bisa terjadi setiap saat. 

Persiapkanlah jiwamu, karena waktunya sudah dekat. Adalah jauh lebih baik jika kamu memusatkan 

perhatianmu kepada keadaan jiwamu, dari pada keadaan kesejahteraanmu nanti. 

  

Sakitnya tusukan duri-duri kini sedang dirasakan oleh para pemimpin didalam Gereja-gereja Katolik dan 

Kristiani.  

 

Mereka menderita, karena mereka disuapi secara paksa oleh berbagai doktrin yang diberikan kepada mereka 

oleh para pemimpin politik, yang tertumpah keluar dari mulut binatang itu. 

  

Bagi mereka yang menyerang SabdaKu, didalam Pesan-pesan ini, Aku harus memperingatkan kamu bahwa 

pertempuran antara Allah dengan setan di saat akhir zaman, adalah sekarang ini. Semoga BapaKu 

memaafkan kamu atas pelanggaranmu. Semoga Dia berkenan mencurahkan KerahimanNya kepada jalanmu 

yang sesat dan menyimpang itu, dimana semua itu menjurus kepada perbuatan dosa. 

Sakitnya Mahkota Duri yang ditekan, ditengah penderitaan yang besar, kepada Gereja-gerejaKu Kristiani di 

dunia, sedang diulangi saat ini, seperti yang dinubuatkan. Sakitnya penolakan, penolakan atas SabdaKu, 

KeberadaanKu serta Ajaran-ajaranKu, kini sedang dirasakan, bukan saja olehKu, tetapi oleh semua jiwa-jiwa 

menderita yang menghormati Aku, yang mewartakan Sabda KudusKu dan yang mengasihi Aku. 

  

HatiKu bertaut dengan mereka didalam kasih dan penderitaan. Segera mereka akan tahu hal ini, karena kini 

Aku memberi mereka dengan Rahmat Air Mata Kasih dan Pertobatan, jika mereka mendaraskan doa 

Perjuangan (93) ini. 

  

Doa Perjuangan (93) : memohon Air Mata Pertobatan 

  

Oh Yesus yang terkasih, Engkau berada dekat dengan hatiku. 

Aku menyatu denganMu. 

Aku mengasihiMu. 

Aku menyayangiMu. 

Biarlah aku merasakan KasihMu. 
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Biarlah aku merasakan SakitMu. 

Biarlah aku merasakan KehadiranMu. 

Berilah aku Rahmat kerendahan hati agar aku layak menerima KerajaanMu di dunia, seperti di Surga. 

Berilah aku Air Mata Pertobatan agar aku bisa dengan sungguh hati mempersembahkan diriku kepadaMu 

sebagai seorang  

 

murid yang sejati untuk menolongMu didalam TugasMu menyelamatkan setiap jiwa di dunia, sebelum 

Engkau datang kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. 

Amin. 

  

Pergilah para pengikutKu yang terkasih. Aku berjanji bahwa Aku akan memberimu Rahmat Air Mata 

Pertobatan sehingga kamu akan sungguh menyatu didalam Hati KudusKu ketika kamu mendaraskan doa ini. 

  

HatiKu memeluk kamu, para muridKu yang terkasih dan setia. Aku mengasihi kamu. Aku ada bersamamu 

saat ini dengan sebuah cara yang khusus, yang sulit untuk kau tolak.  

  

Yesusmu yang mengasihi 

 

 

Rencana untuk menghancurkan Gereja Katolik dari dalam jajarannya sendiri kini telah berlangsung 

 

Sabtu, 12 Januari 2013, jam 15.10 

  

PuteriKu yang terkasih, ini adalah saat bagi tahap berikutnya dari RencanaKu untuk mempersiapkan dunia 

bagi Zaman Baru, Firdaus Yang Baru, Kerajaan, yang dijanjikan olehKu, Anak Manusia. 

  

PasukanKu kini harus berkumpul dan terhubung menjadi satu didalam doa, karena pertempuran untuk 

merebut jiwa-jiwa kini semakin meningkat. Rencana-rencana dari kelompok jahat itu dalam skala global, 

untuk mengesahkan peperangan, pembunuhan, melalui eutanasia dan aborsi, kini sedang mengumpulkan 

momentumnya. 

  

Rencana untuk menghancurkan Gereja Katolik dari dalam jajarannya sendiri telah berlangsung. Jiwa-jiwa 

yang berada dalam posisi berkuasa, dan terutama mereka didalam Gereja-gereja Kristiani, yang mendukung 

perbuatan dosa dan berusaha untuk mengaturnya, ketahuilah hal ini. Kamu akan menderita hebat. Tangan 

BapaKu akan campur tangan dan menghancurkan rencanamu. 

  

Bagi setiap pria dan wanita yang berusaha memberlakukan hukum-hukum yang bertentangan dengan 

Kehendak Allah, mereka akan menghadapi sebuah pemurnian yang mengerikan. Bukan saja mereka akan 

dipukul jatuh, tetapi bangsa-bangsa mereka juga akan dihukum. 

  

Cukuplah sudah yang ditanggung oleh BapaKu. Dia tak akan bisa lagi menerima campur tangan manusia 

didalam CiptaanNya. Bumi ini akan diguncang dan tidak satupun manusia yang tidak bisa mengetahuinya.  

  

Betapa besar kejahatan itu. Dan betapa cerdiknya mereka dimana kekejian yang mengerikan itu sedang 

diperkenalkan kepada umat manusia, yang menghinakan Allah. Karena perbuatan-perbuatan ini, manusia 

harus menghadapi Murka BapaKu. Doa, yang banyak, bisa mengurangi kejahatan ini. Dan karena doa-doamu 

itu juga serta campur tangan Ilahi untuk menghukum umat manusia, hukuman itu telah ditunda. Kini bangsa-

bangsa yang para pemimpinnya didorong oleh roh setan, akan disapu bersih. 
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Para pengikutKu yang terkasih, kamu akan sangat menderita ketika kamu menyaksikan tindakan ketidak-

patuhan terhadap Hukum-hukum Allah. Kamu harus tetap berdoa untuk meringankan hukuman-hukuman 

dari BapaKu itu. 

  

Kini hendaknya kamu membentuk sebanyak mungkin kelompok-kelompok doa PerjuanganKu didalam setiap 

bangsa. Dengan melakukan hal ini kamu akan menghalangi upaya dari kelompok setan itu. 

  

KesabaranKu tak ada habisnya, namun manusia akan dihukum, sebelum KedatanganKu Yang Kedua, karena 

kejahatan mereka. Hukuman ini telah ditunda untuk sementara waktu, namun BapaKu akan mengijinkan 

terjadinya kekacauan ekologis untuk memurnikan jiwa-jiwa. 

  

Berikut ini adalah sebuah Litani yang penting untuk membantu meringankan hukuman dari BapaKu. 

  

Doa Litani (4) untuk meringankan hukuman dari Allah Bapa : 

  

Oh Allah Yang Maha Tinggi. 

Kami mohon KerahimanMu bagi segala dosa dari anak-anakMu. 

Kami bersyukur kepadaMu atas Karunia bumi ini. 

Kami bersyukur kepadaMu atas Karunia kehidupan manusia ini. 

Kami menghargai Karunia Kehidupan. 

Kami mempertahankan Karunia Kehidupan. 

Kami bersyukur kepadaMu atas Karunia PuteraMu, Yesus Kristus. 

Kami bersyukur atas Karunia Penebusan. 

Kami memuji KeilahianMu. 

Kami menyerahkan diri sepenuhnya dihadapanMu, agar Kehendak KudusMu bisa digenapi diatas bumi 

seperti di Surga. 

Kami bersyukur kepadaMu atas Karunia pencerahan suara hati kami. 

Kami bersyukur kepadaMu atas janji kehidupan kekal. 

Kami siap menyambut Firdaus Yang Baru itu. 

Kami mohon kepadaMu untuk menyelamatkan seluruh jiwa, termasuk mereka yang menganiaya Engkau dan 

mereka yang tersesat dariMu. 

Kami bersukur kepadaMu atas Kasih yang Kau perlihatkan kepada semua anak-anakMu. 

Kami bersyukur kepadaMu atas Karunia nubuatan ini. 

Kami bersyukur kepadaMu atas Karunia doa ini. 

Kami mohon kepadaMu, berilah kami damai dan keselamatan. 

Amin. 

  

PuteriKu, Tugas ini akan semakin sulit, sementara kebencian manusia terhadap sesamanya semakin 

meningkat dan memecah-belah. 

  

Para murid Allah yang setia akan digodai agar menyerah kepada dosa, yang berkedok sebagai undang-

undang tolerensi.  

 

Hendaknya kamu menahan segala upaya untuk menjauhi Kebenaran dari Ajaran-ajaranKu. Jika kamu 

menyerahkan segala cobaanmu itu kedalam TanganKu yang kudus, maka kamu akan merasakan bahwa 

Tugas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini menjadi jauh lebih mudah. 
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Yesusmu 

 

 

Jangan hiraukan berbagai pertanyaan atau dorongan kepadamu untuk merubah PerkataanKu ini. 

 

Minggu, 13 Januari 2013, jam 12.10 

  

PuteriKu yang terkasih, janganlah kamu lupa akan Siapa Gurumu ini. Jika kamu ditarik ke segala arah, dan 

jika para muridKu meletakkan beban yang sangat besar pada pundakmu, kamu harus bertahan. Serahkanlah 

dirimu didalam TanganKu yang kudus, tetaplah kamu sendirian dan mintalah agar Aku yang mengatasi 

segalanya. 

  

Hendaknya kamu hanya menanggapi SuaraKu saja. Suara-suara yang lain, yang memerintah kamu untuk 

melaksanakan Karya KudusKu ini sesuai dengan cara mereka, pemahaman mereka sendiri, hendaknya kau 

abaikan. 

  

Banyak yang mengikuti Tugas ini, hendaknya mengerti bahwa Sabda KudusKu ini tak bisa diteliti, dirubah 

ataupun disesuaikan agar selaras dengan keinginan yang lain-lainnya. SabdaKu ini Kudus. Terimalah apa 

yang Kukatakan,  

 

dengan iman, dan puaslah kamu. Berusaha mencari makna yang tersembunyi, mencari sensasi, atau mencari 

peramal nasib, adalah menentang Aku.   

  

Belajarlah untuk mendengarkan SuaraKu. Biarlah ia menyentuh jiwamu dan bersyukurlah karena Aku 

memberimu Karunia Ajaran-ajaranKu yang penuh dengan keakraban dan harapan ini. Aku melakukan hal ini 

karena belas kasihKu kepadamu  

 

dan karena Aku mengasihi kamu. Mempertanyakan dan meminta agar Aku memberikan berbagai jawaban 

yang kau inginkan, adalah menghinakan Aku. 

  

PuteriKu, jangan hiraukan berbagai pertanyaan atau dorongan kepadamu untuk merubah PerkataanKu ini 

ataupun makna dari apa yang Kukatakan kepadamu. Seperti telah Kukatakan kepadamu sebelumnya, kamu 

tak memiliki wewenang untuk melakukan hal itu. Terutama ketika jiwa-jiwa yang licik itu berencana untuk 

menyampaikan berbagai pertanyaan yang sulit kepadamu, yang tak kau miliki jawabannya, tetaplah kamu 

diam. 

  

Diantara kamu yang selalu berusaha dan menjerat Aku, dengan menentang dan mengkritik Sabda KudusKu, 

ketahuilah bahwa dirimu hanyalah seorang pendosa yang malang. Bukannya kamu menyampaikan berbagai 

pertanyaan demi kebaikan jiwamu, yang tidak menyenangkan Aku, melainkan penolakanmu untuk menerima 

kenyataan bahwa Aku, Yesus Kristus, yang bisa berkomunikasi kepada dunia seperti yang Kulakukan saat 

ini.  

  

Jika kamu menerima SabdaKu dan kemudian kamu menyesatkannya agar sesuai dengan keinginanmu maka 

ia akan kehilangan maknanya. Dan kemudian jika kamu mengoyakkannya untuk menentang TugasKu yang 

kudus ini untuk menyelamatkan angkatan yang terakhir ini, maka kamu akan dicampakkan kesamping. 

  

RencanaKu amatlah kuat saat ini dimana Aku menuntun umat manusia untuk segera berjalan di sepanjang 

Jalan Kebenaran. Mereka yang berkelana dan tersesat akan ditingggalkan di belakang. Hanya sedikit waktu 
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yang tersisa untuk menyelamatkan kamu masing-masing. Mengapa kamu menyia-nyiakannya? Setiap menit 

sangatlah berharga. 

  

Berilah Aku kesempatan untuk menuntun kamu, mengajari kamu dan menyelamatkan kamu. Kepatuhan 

kepadaKu, Yesusmu, sangatlah diperlukan jika Aku harus menolong kamu. Kamu hanya bisa patuh 

kepadaKu jika kamu menyerahkan keinginanmu kepadaKu. Jika kamu mau melakukan hal ini, kebingungan 

tak akan ada didalam jiwamu.  

  

Yesusmu 

 

 

Meski dengan KeilahianKu, namun Aku merasa nyeri dan jijik dengan dosa-dosa manusia 

 

Senin, 14 Januari 2013, jam 18.12 

  

PuteriKu yang terkasih, saat persiapan untuk menyambut peristiwa Peringatan itu pendek. Ini adalah saat 

ketika kamu harus mengabaikan segala sesuatu kecuali Sabda KudusKu, betapapun menyakitkannya 

penganiayaan itu. 

  

Sementara persiapan itu dimulai, jangan sampai ada seorangpun yang menghentikan kamu, para pengikutKu 

yang terkasih, dimana kamu mempersiapkan jiwamu dan berdoa bagi mereka yang akan mati dalam keadaan 

dosa berat selama saat Peringatan itu. 

  

Kamu, para pengikutKu dan para hamba kudusKu, kini akan menanggung rasa nyeri yang Kurasakan, ketika 

Aku memperhatikan para pendosa yang malang itu. Meski dengan KeilahianKu, namun Aku merasa nyeri 

dan jijik dengan dosa-dosa manusia karena hal itu dipamerkan dihadapan MataKu. 

  

Kesombongan mereka, penghinaan dan kecongkakan yang diperlihatkan oleh para pendosa itu, benar-benar 

meniru ciri-ciri dari setan dan iblisnya. Roh-roh jahat yang sama ini telah menghancurkan jiwa-jiwa dari 

anak-anak Allah, sehingga mereka tidak nampak lagi sebagai anak-anak seperti dulu lagi, ketika mereka 

menghirup napas pertamanya dulu. 

  

Mereka dipenuhi dengan kesombongan dan yakin bahwa dirinya tak terkalahkan, hingga mereka tak lagi mau 

mengijinkan Roh Allah menjamah jiwa mereka. Inilah sebabnya mereka membutuhkan doa-doamu. 

  

Aku memberkati kamu dengan Rahmat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini, dan demi Aku, kamu harus 

membantuKu menolong mereka. 

  

Tidak berhenti dengan memuaskan nafsu mereka untuk menyuapi keinginan tubuh mereka, manusia 

kemudian merasa harus ikut campur dalam karya PenciptaanKu. Kemudian dia mengambil langkah dimana 

dia mencoba, bukan saja meniru Kuasa Allah, ketika berhubungan dengan Penciptaan kehidupan manusia 

dan mengambil kehidupan itu, manusia juga merasa dirinya memiliki kuasa untuk menggantikan Keberadaan 

Allah. Kini dia percaya akan keilahian dirinya sendiri, yang tak ada artinya apa-apa kecuali sebuah 

kebohongan yang diletakkan didalam jiwanya oleh setan, kepada siapa manusia sudah menyampaikan 

sumpah setianya. 
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Langkah-langkah yang kini dilakukan oleh manusia telah berjalan melampaui batas-batas yang diijinkan oleh 

Allah.  

 

Kini karena Gereja-gereja Allah telah telah dikepung oleh roh jahat, dari para musuh maupun para penipu, 

maka hukuman itu akhirnya akan turun ke dunia. 

  

Kuasa BapaKu akan disaksikan dan hukumanNya akan jatuh dengan keras. Ia akan sangat mengejutkan 

terutama bagi para pendosa yang congkak, yang tidak akan meragukan lagi Tangan Siapa yang sedang jatuh 

ke dunia itu. BapaKu akan melakukan hal ini untuk membersihkan dunia dari kejahatan, dan pada saat yang 

sama menumbuhkan pasukanNya yang terdiri atas para pengikutNya yang setia yang akan menolong 

menyelamatkan jiwa-jiwa. 

  

Dosa telah merusak dunia tempat kamu berjalan ini dan hal itu bisa disaksikan melalui munculnya berbagai 

macam penyakit, pencemaran dan kebusukan diantara pemerintahan-pemerintahanmu. Noda dosa telah 

menutupi dunia ini hingga ia menjadi sesuatu yang menjijikkan dan busuk di Mata BapaKu. Dia yang 

menciptakan dunia ini sebagai sebuah tempat dimana Dia bisa mengasuh keluargaNya, kini remuk redam 

hatiNya. 

  

BapaKu juga merasa murka dan neraca keadilan kini telah tidak seimbang lagi. Maka hukumanNya tak bisa 

dihentikan karena hal itu kini menjadi sesuatu yang diperlukan. 

  

Tolonglah saudara-saudaramu laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang membuat undang-undang 

yang ikut campur didalam sesuatu yang diciptakan oleh Allah, Yang Maha Tinggi. Hendaknya kamu 

melakukan hal ini melalui doa-doa Perjuangan. Kuatkanlah dirimu. Beranilah. Berharaplah dan janganlah 

takut kepada apapun asalkan kamu mengasihi Aku. 

  

Yesusmu 

 

 

Terimalah Karunia Penyembuhan yang Kuberikan kepadamu saat ini 

 

Selasa, 15 Januari 2013, jam 22.50 

  

PuteriKu yang terkasih, sementara Tugas ini terus bertumbuh dan berkembang ke seluruh dunia, ia akan 

datang dengan membawa keajaiban-keajaiban yang baru, yang dengan belas kasihKu, akan diberikan kepada 

mereka yang sangat menderita. Ketika Aku datang pertama kalinya dulu, KerahimanKu meraih jiwa-jiwa 

yang membutuhkan pertolonganKu. 

  

Ada sementara orang yang tak memiliki iman dan yang menderita hebat secara jasmani. Bagi mereka yang 

datang kepadaKu, Aku akan meringankan penderitaan mereka. Aku melakukan hal ini untuk menyalakan 

iman didalam jiwa mereka, namun dengan Kuasa Roh Kudus mereka akan bisa disembuhkan. 

  

Bawalah penderitaanmu kepadaKu. Bawalah kekhawatiranmu kepadaKu. Bawalah sakitmu kepadaKu. 

Datanglah kepadaKu, melalui doa-doamu dan Aku akan mendengarkan. Aku ingin membawa kamu semua 

didalam LenganKu yang kudus dan melindungi kamu. 

  

Terimalah Karunia Penyembuhan yang baru yang Kuberikan kepadamu ini. Ini adalah berupa sebuah doa 

Perjuangan dan akan bisa menyembuhkan pikiran, tubuh dan jiwamu. 
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Dengan melalui doa ini, Aku mewariskan Karunia Penyembuhan yang berharga. Dengan mendaraskannya, 

kamu akan tahu bahwa permintaan pertolongan ini akan menurunkan karunia-karunia yang besar dari Surga 

kepadamu dan orang-orang yang kau doakan didalamnya. Dengan demikian ia akan mendatangkan 

perlindungan yang khusus demi pembaharuan mereka yang tersesat, yang tidak yakin akan imannya, dan 

yang merasakan keletihan. Mungkin mereka menderita karena berbagai keraguan. Mungkin mereka 

menderita karena penyakit jasmani, yang menghalangi kemampuannya untuk mengijinkan Aku membawa 

damai, kasih dan penghiburan bagi mereka. 

  

Untuk menerima berkat penyembuhan, daraskanlah doa Perjuangan (94) ini. 

  

Doa Perjuangan (94) : Untuk menyembuhan pikiran, tubuh dan jiwaOh Yesus yang terkasih, aku 

menyerahkan diriku dihadapanMu, dalam keadaan letih, sakit, didalam rasa nyeri, dan dengan kerinduan 

untuk bisa mendengarkan SuaraMu. 

Biarlah Aku dijamah oleh Kehadiran IlahiMu, agar aku dilimpahi dengan Terang IlahiMu melalui pikiran, 

tubuh dan jiwaku. 

Aku percaya akan KerahimanMu. 

Aku menyerahkan sakit dan penderitaanku ini sepenuhnya dihadapanMu dan aku mohon sudilah Engkau 

memberiku rahmat agar aku percaya kepadaMu, agar Engkau bisa menyembuhkan aku dari sakit dan 

kegelapan ini, hingga aku bisa menjadi utuh kembali, agar aku bisa mengikuti Jalan Kebenaran dan 

membiarkan Engkau menuntunku menuju kehidupan didalam  

 

Firdaus Yang Baru itu. 

Amin. 

  

Adalah imanmu yang harus kau perhatikan lebih dahulu. Kemudian, dengan melalui rahmat KerahimanKu, 

Aku akan menjawab permohonanmu akan kesembuhan, seturut dengan Kehendak KudusKu. 

  

Yesusmu yang mengasihi 

 

 

Segala sesuatu akan dilakukan untuk menimbulkan perpecahan didalam kelompok-kelompok doamu 

 

Kamis, 17 Januari 2013, jam 23.17 

  

PuteriKu yang terkasih, nyala api Roh Kudus telah semakin berkobar diantara kelompok-kelompok doaKu 

dan kini ia akan terus menyebar ke seluruh dunia, berlipat ganda, hingga seribu kali. Rahmat yang 

dilimpahkan kepada kelompok-kelompok doa ini akan membuat mereka mampu segera bertindak dan 

bertumbuh seperti yang Kumaksudkan pada mereka. 

  

Sementara Api Kebenaran menyelimuti bumi ini, maka kegelapan akan semakin menurun, laksana sebuah 

kabut tebal yang luas. Setan beserta para iblisnya akan menyiksa sebanyak mungkin jiwa untuk merebut 

mereka dariKu. Aku tak akan membiarkan mereka melakukan hal ini.  

  

Rasa sakit karena harus berpisah dengan jiwa-jiwa malang ini, yang dengan sukarela menyerah kepada 

kebohongan yang disuapkan kepada mereka oleh setan, sulit sekali untuk Kutanggung. Namun tak ada 

satupun yang bisa menghentikan Sabda Allah meski nampaknya hal itu tidak seperti ini bagi banyak dari 

kamu. 
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Dengan KuasaKu Aku akan menyebarkan kasih kepada jiwa-jiwa yang mau menanggapi panggilanKu untuk 

berdoa. Jika mereka mau menyerahkan kehendak bebas mereka kepadaKu, Aku bisa melakukan apa yang 

perlu untuk menarik mereka agar mengasihi Allah. Kasih ini telah hilang dari kehidupan mereka untuk 

sementara waktu. Mereka akan merasakan kekosongan didalam diri mereka, sebelum Aku membawa 

penghiburan kepada mereka. Penghiburan yang telah hilang dari mereka adalah berupa ketenangan didalam 

jiwa yang hanya bisa berasal dariKu saja. 

  

Datanglah kepadaKu dan Aku akan menolongmu mengetahui apa yang penting. Dengarkanlah SuaraKu 

sekarang, ketika Aku mengumpulkan segala bangsa dan menyatukan keluargaKu bersama-sama, agar Aku 

bisa mempersiapkan kamu bagi kehidupan yang baru dimana kematian sudah tidak ada lagi. Tak ada 

kematian tubuh ataupun jiwa didalam FirdausKu Yang Baru itu. Kematian akan berakhir. FirdausKu Yang 

Baru telah siap, namun ia musti dihuni oleh setiap jiwa yang hidup di dunia saat ini. Inilah keinginanKu yang 

terbesar. 

  

Bagi para pengikutKu, kamu harus bersiap-siap sekarang menghadapi berbagai cobaan yang berat, yang 

harus kau hadapi karena jawabanmu terhadap panggilanKu. Segala sesuatu akan dilakukan untuk 

menimbulkan perpecahan didalam kelompok-kelompok doamu. Banyak imam-imam, misalnya, akan 

berusaha untuk menghentikan kelompok-kelompokmu. Kamu akan diberitahu agar tidak mengikutinya. 

Kamu akan diberitahu bahwa kelompok-kelompok doa itu tidak diijinkan.  

 

Kamu akan diberitahu bahwa doa-doaKu ini berasal dari roh setan. Kamu akan diberi dengan berbagai 

macam alasan, dimana semuanya itu bertujuan untuk menghalangi KaryaKu agar tidak sampai terlaksana. 

  

Aku mendorongmu untuk bekerja sama didalam damai dan keharmonisan. Jangan biarkan ada perbedaan 

pendapat yang menghambat karya ini. Ini adalah sebuah saat dimana setan berusaha menaruh sebuah 

ganjalan diantara kamu semua, sehingga doa-doa Perjuangan ini tidak bisa tersebar ke seluruh dunia, seperti 

yang didiktekan olehKu. 

  

Kelompok-kelompok doa ‗Jesus to Mankind‘ hendaklah dibentuk dimana-mana. Ia akan menjadi bagian 

pokok dari pembentukan dan koordinasi dari sisa pasukanKu di dunia. Kamu harus bekerja bersama-sama, 

didalam kasih dan keharmonisan, dan selalu menjaga hubungan dengan puteriKu, Maria. Aku telah 

memerintahkan dia untuk menolong membimbing kamu bilamana dimungkinkan. Aku telah mengirimkan 

sekelompok orang kepadanya yang akan mengkoordinir kelompok-kelompok doa ini dari berbagai bagian 

dunia. Kamu masing-masing hendaknya memusatkan perhatianmu pada wilayahmu sendiri dan saling 

berhubungan dengan yang lain-lainnya. Maria akan diperintah olehKu untuk menunjukkan betapa Aku 

membutuhkan agar mereka diatur dan dikelola seperti yang Kuinginkan. 

Aku akan memberkati setiap kelompok doa itu, jika mereka berjalan seturut dengan petunjukKu. Aku ingin 

agar para pejabat Gereja ikut terlibat dan buku-buku doa dipergunakan. Maria akan memberitahu kamu apa 

yang diharapkan dengan segera. 

  

Bersiaplah bagi Tugas global ini, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini adalah Tugas terakhir untuk  

menyelamatkan jiwa-jiwa dan setiap langkah akan didiktekan olehKu, Yesus Kristus. Maka Aku meminta 

agar kamu menaruh segala kepercayaanmu kepadaKu. Berbahagialah, karena kamu diberkati dengan diberi 

peranan ini di saat yang paling penting ini dalam sejarah dunia saat ini. Untuk itu kamu akan menerima 

banyak karunia dariKu, karena Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 
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Ijinkanlah Aku memberimu Berkat Perlindungan bagi kelompok-kelompok doa Perjuangan ‗Jesus to 

Mankind‘ di setiap tempat dimana ia dibentuk. 

  

KasihKu, berkatKu, bagi kamu semua para muridKu yang terkasih. Kamu membawa damai, kasih dan 

penghiburan bagiKu saat ini. 

  

Yesusmu yang mengasihi 

 

 

 

 

 

 

Penghapusan atas seluruh tanda-tanda dari Puteraku berarti awal dari sebuah akhir 

 

Jumat, 18 Januari 2013, jam 19.30 

  

Anak-anakku, gelombang pasang telah berbalik, ketika dosa terus menyebar kemana-mana. Ketika dosa 

semakin bisa diterima didalam hati manusia, bumi ini mengerang sedih dibawah beban kegelapan. 

  

Perang Dunia sedang dipentaskan dan segera ia akan menampilkan wajah buruknya, yang tersimpan didalam 

hati para pemimpin dunia, yang dipersatukan, seakan oleh tali pusar bayi. Yang satu menghidupi yang lain, 

namun segera tidak satupun mereka bisa menjadi pemimpin bangsa-bangsa mereka sendiri, karena mereka 

harus tunduk kepada satu tuan saja : antikris. 

  

Bagi banyak orang, dunia ini nampaknya tetap sama. Namun sebenarnya bukan begitu. Hal itu karena 

kejahatan yang dibawa oleh iblis yang berinkarnasi, yang berkelana di lorong-lorong kekuasaan, hingga 

seluruh umat manusia akan menderita. Kekuasaan yang digenggam oleh para budak dari pemimpin-

pemimpin jahat ini membuat hak-hak sipil dihapuskan. Tanda-tandanya sudah terlihat. Segera semua itu akan 

dihapuskan dan kamu harus percaya kepada Puteraku saja, dan pasrah kepadaNya, agar kamu bisa bertahan 

menghadapi ketidak-adilan, yang harus kau alami nanti. 

  

Penghapusan atas seluruh tanda-tanda dari Puteraku berarti awal dari sebuah akhir. Sekali hal ini terjadi, 

kamu akan tahu bahwa saat bagi Kedatangan Kedua itu sudah dekat. 

Kamu harus terus berdoa, anak-anak, dan terus mendaraskan doa-doa Perjuangan, karena doa-doa itu amat 

kuat dan ia akan membantu meringankan penderitaan yang direncanakan oleh kelompok jahat itu. 

  

Bumi kini akan berguncang dimana tempat-tempat kedudukan dari para pemimpin yang berada dibawah 

pengaruh iblis ini berada. Tangan Allah, Yang Maha Tinggi, akan menjatuhi bumi ini, namun banyak dari 

mereka yang menjalani kehidupan yang berdosa masih bisa diselamatkan oleh doa-doamu. 

  

Pengaruh dari setan kini dirasakan diantara Gereja-gereja dan mereka yang mewartakan Sabda Kudus Allah. 

Mereka menjadi sasaran utama dari setan dan antikris tak akan menurun dalam upayanya mengejar untuk 

menghancurkan semua Gereja-gereja Kristiani. 

  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah, agar pasukan Kristus tetap tenang dan damai. Hanya jika kamu percaya 

penuh kepada Puteraku, melalui penyerahan kehendak bebasmu, maka kamu akan menjadi kuat. Kemudian 

kamu akan bisa bertahan ditengah berbagai cobaan ini. 
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Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begitu mudahnya kamu menelan ucapan-ucapan palsu yang dihadirkan kepadamu oleh para 

pembohong. 

 

Jumat, 18 Januari 2013, jam 20.15 

  

PuteriKu yang terkasih, betapa mudahnya SuaraKu ditenggelamkan oleh suara pekikan nabi-nabi palsu yang 

merambah dunia saat ini. 

  

Betapa bodohnya mereka yang berada diantara kamu, termasuk para pengikutKu yang setia, yang merasa 

lapar akan KasihKu, hingga dengan begitu mudahnya kamu menelan ucapan-ucapan palsu yang dihadirkan 

kepadamu oleh para pembohong.  

  

Tidakkah kamu tahu bahwa Aku hanya menyampaikan SabdaKu kepada sedikit saja jiwa-jiwa? Bukankah 

Aku telah berkata kepadamu bahwa SabdaKu yang diberikan kepadamu saat ini, adalah yang terakhir dari 

jenisnya? Mengapa kamu dengan sukarela mencari ucapan-ucapan dari para nabi baru yang menyatakan 

dirinya dan yang mengaku berbicara demi Aku?  

 

Keinginan mereka adalah mencari kemuliaan dan perhatian bagi dirinya sendiri. Apa yang mereka lakukan 

adalah menyuapi kawananKu dengan sebuah alternativ yang lemah, penuh dengan kata-kata yang tak ada 

maknanya. Bagi banyak jiwa-jiwa yang malang, kalimat-kalimat itu tidak terlalu mengganggu karena banyak 

yang dituntun oleh devosi mereka kepadaKu, untuk melaksanakan Kasih Allah. Namun Aku tidak 

memerintahkan mereka untuk melakukan hal itu, karena Aku tidak menyatakan Sabda KudusKu kepada 

mereka ataupun detil dari RancanganKu yang kudus. Yang lain-lainnya, menyedihkan sekali, terpengaruh 

oleh roh jahat itu untuk menjauhi Sabda KudusKu. 

  

Sementara ada banyak sekali suara-suara yang keluar dari mulut nabi-nabi palsu yang meminta perhatian dari 

banyak orang, SuaraKu dicampakkan kesamping. Bagi kamu yang mencari SuaraKu dan yang mendengar 

kalimat-kalimat dari mereka yang mengaku dirinya sebagai nabi, hendaklah kamu mendengarkan Aku 

sekarang. 

  

Ada beberapa jiwa pilihan kepada siapa Aku telah berbicara selama berpuluh-puluh tahun. Aku masih 

berbicara kepada mereka. Sejak dimulainya Tugas ini, Aku tidak memberi ijin kepada satu jiwa lainnya lagi 

untuk menyampaikan  

 

SabdaKu kepada orang banyak saat ini, kecuali jiwa-jiwa pilihan yang Kukasihi yang telah bekerja 

bersamaKu selama bertahun-tahun sebelumnya. 
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Betapa Aku telah meninggikan SuaraKu agar kamu bisa mendengar Aku? Apa yang kau cari? Apakah itu 

Kebenaran? Apakah itu sensasi saja? Apakah itu puisi --- yang mengingatkan kamu bagaimana seharusnya 

SabdaKu muncul berupa tulisan?  

 

Mengapa diantara nabi-nabi yang mengaku bebicara demi Aku, kamu menolak Aku melalui Pesan-pesan ini? 

  

Oh, betapa kamu sedang ditipu. Betapa kamu sedang ditarik menjauhi Lengan KasihKu. Betapa kamu sedang 

dibujuk agar mendengarkan suara-suara yang manis, yang tak memiliki kesamaan sama sekali dengan 

Sabdaku yang benar. 

  

Saatnya akan tiba ketika kamu akan merasa malu atas kekejamanmu, penolakanmu yang amat pahit terhadap 

Sabda KudusKu, sikap keras kepalamu yang terus menolak, yang lahir dari dosa kesombongan, untuk 

menerima Sabda KudusKu saat ini. Karena inilah saatnya bagi Kebenaran itu untuk dinyatakan kepada umat 

manusia, demi kepentingan jiwamu dan jiwa-jiwa semua orang, laki-laki, perempuan dan anak-anak. 

  

Aku berjanji kepada dunia bahwa Kebenaran itu akan diungkapkan kepada mereka pada saat ini, namun 

banyak sekali dari kamu yang buta dan tuli terhadap Sabda Allah. Aku meminta agar kamu merenung, 

ditengah permohonanmu akan  

 

KerahimanKu, SabdaKu dan JanjiKu. Kemudian hendaknya kamu memohon kepadaKu untuk menuntun 

kamu dan memberimu pikiran yang jernih, agar kamu bisa melihat Aku, mendengar Aku, percaya kepadaKu, 

dan akhirnya pasrah sepenuhnya kepada keinginanKu untuk menyelamatkan jiwamu. Janganlah kamu 

menyia-nyiakan waktu untuk berpikir terlalu banyak, ataupun sampai disesatkan, karena Aku membutuhkan 

kamu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Perawan Maria : Hendaknya kamu menentang setiap aturan dan segala penjelasan yang 

menganjurkan aborsi 

 

Sabtu, 19 Januari 2013, jam 20.45 

  

Anakku, ketika perbuatan jahat semakin meningkat, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang 

berusaha menganjurkan aborsi, maka Roh Kudus turun kepada anak-anak Allah agar mereka memperoleh 

keberanian untuk menentangnya. 

  

Aborsi adalah dosa terbesar di Mata Bapaku. Tak ada alasan yang bisa dibawa kepadaNya yang bisa 

membenarkan perbuatan keji ini terhadap Ciptaan Allah. Aborsi adalah sebuah penghinaan terhadap 

Penciptaan yang kudus dari umat manusia, dan membawa serta hukuman yang mengerikan. 

  

Segala alasan akan diajukan untuk membenarkan tindakan itu diantara bangsa-bangsa, namun tak ada satupun 

yang bisa diterima oleh Allah. Tak ada orang yang berhak ikut campur tangan didalam Karunia Kehidupan, 

yang diciptakan oleh  

 

Allah, Pencipta dari segala yang ada. 

  



[ Pesan Peringatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Keselamatan  kepada umat manusia 2013 ]  www.jalanallah.com 

http://www.thewarningsecondcoming.com  |  http://jtm-indonesia.net 

 

 
23 

Menjangkau dan memulihkan jiwa 

Banyak sekali jiwa-jiwa malang yang percaya bahwa dirinya melakukan tindakan belas kasihan ketika 

mereka membenarkan tindakan aborsi, namun apa yang mereka lakukan itu adalah pembunuhan, yang 

merupakan dosa berat.  

 

Hendaknya kamu menentang setiap aturan dan segala penjelasan yang menganjurkan aborsi dan hendaknya 

kamu melindungi kehidupan anak-anak Allah, didalam rahim ibunya. Janganlah kamu merasa takut jika 

kamu menyerukan kesucian dari kehidupan. 

  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah, bagi jiwa-jiwa yang tidak mau menerima pentingnya kehidupan serta 

tindakan yang kudus didalam Penciptaan Allah. Jiwa-jiwa ini membutuhkan doa-doamu dan kesabaranmu. 

Tunjukkanlah pada mereka bahwa kamu tidak mau menerima keinginan mereka yang mau membuatmu 

mendukung pembunuhan atas anak-anak Allah yang belum dilahirkan itu. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

Adalah Tugas-tugas dari para nabi sejati yang menyulut terjadinya kekejaman 

 

Minggu, 20 Januari 2013, jam 10.10 

  

PuteriKu yang terkasih, adalah keinginanKu yang terbesar untuk bisa melihat orang-orang yang tidak percaya 

mau membaca Sabda KudusKu. Meski hal itu hanya selama beberapa menit saja, tetapi mereka akan tergoda 

untuk kembali kepada KitabKu lagi dan lagi. 

  

Karena setan menipu dunia untuk percaya bahwa dirinya tidak ada, atau para iblisnya, para malaikat durhaka, 

berkelana di seluruh dunia dengan bebasnya untuk mencari tempat perlindungan didalam hati dan tubuh 

orang-orang, maka keberadaannya tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak percaya kepadaKu. Hanya 

jika manusia mau percaya akan keberadaan setan di dunia, maka dia akan mau membuka pikirannya untuk 

menerima Keberadaan Allah.  

  

Ketika roh-roh jahat berkelana, mereka mencari tempat-tempat dimana dia bisa memasuki suatu jiwa dengan 

mudah. Sekali mereka berhasil masuk kedalam suatu jiwa, mereka akan sulit untuk diusir keluar. Mereka 

berpegangan pada jiwa-jiwa malang itu yang tak memiliki iman dan kepercayaan kepada Allah. Mereka 

menyerang para pengikutKu dengan cara yang sama dan hanya doa-doa mereka yang bisa melindungi 

mereka. Ketika seorang nabi diutus ke dunia, maka setan dan para iblisnya akan bergerak sedemikian jauhnya 

untuk memerangi Karunia Nubuatan. 

  

Kamu, puteriKu, dikepung oleh berbagai serangan setan. Hal ini bisa berupa berbagai bentuk. Orang-orang 

yang bersedia menanggapi Pesan-pesanKu juga akan dianiaya. Lebih dahulu keraguan akan ditanamkan 

didalam hati mereka oleh roh jahat itu yang kemudian akan menyulut kecemasan didalam jiwa itu. Hal ini 

akan mendorong mereka untuk mempertanyakan dan menentang Pesan-pesanKu hingga keraguan mereka itu 

berubah menjadi kebencian. 

  

Banyak jiwa-jiwa yang berhubungan dengan kamu, tanpa mereka ketahui, akan terus menerus digodai agar 

mengkhianati kamu. Ada beberapa orang asing yang datang dan berkata kepadamu bahwa mereka adalah 
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para nabi juga. Beberapa dari jiwa-jiwa itu, yang datang kepadamu sejak permulaan dari Tugas ini, dengan 

mengaku bahwa mereka adalah para nabiKu, yang mendapat karunia-karunia khusus dariKu dan berbohong 

kepadamu, mereka itu adalah para musuhmu yang paling buruk. Mereka itu dirasuki oleh roh-roh setan dan 

yang menyedihkan, banyak dari mereka yang tidak menyadari hal ini. Para hamba kudusKu, kepada siapa 

kamu percaya dan yang mengkhianati kamu, mereka juga dihalangi kewajiban mereka terhadap Aku, karena 

adanya roh kecemburuan. 

  

Hanya sedikit sekali yang bisa dipercaya untuk mau bekerja sama dengan para nabiKu, dan inilah sebabnya 

nabi-nabi yang sejati itu terpaksa harus bekerja sendirian, hanya ditemani sedikit orang saja yang bisa mereka 

percayai. Kamu, para pengikutKu, janganlah kamu merasa sakit hati atau dihina ketika Aku tidak 

mengijinkan nabiKu untuk menemui kamu, atau ikut serta didalam berbagai acara secara terbuka. 

  

Sebagai nabi akhir zaman, Aku tidak mengijinkan terjadinya penyimpangan. Aku membutuhkan seluruh 

waktu dan devosi dari Maria. Adalah Aku, Yesus Kristus, yang akan menuntun kamu didalam doa-doamu, 

dan melalui kelompok-kelompok doaKu. Janganlah kamu menyepelekan roh jahat yang menimbulkan 

keraguan dan berbagai perdebatan diantara kamu, bersama-sama dengan berbagai godaan, agar kamu berjalan 

menjauh. 

  

Sadarilah alasan-alasan dari hal ini. Hal ini karena pertempuran yang terbesar dari setan sedang berkecamuk 

saat ini. Adalah Tugas-tugas dari para nabi yang sejati yang menyulut terjadinya kekejaman. Adalah Aku, 

Yesus, yang memimpin pertempuran melawan setan dan Akulah yang akan menang. 

  

Yesusmu yang mengasihi 

 

 

 

 

Orang-orang ini akan menghancurkan Gereja-gerejaKu dan hanya sedikit saja yang diijinkan untuk 

mempersembahkan Kurban Misa Kudus harian 

 

Minggu, 20 Januari 2013, jam 17.50 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku berharap agar para muridKu siap menerima berbagai perubahan yang ada 

didepan tanpa rasa takut. Karena perubahan-perubahan itulah maka manusia bisa dimurnikan. 

  

Kejahatan didalam peperangan serta penghapusan atas hak-hakmu yang diberlalukan untuk mengendalikan 

pelaksanaan bernegara akan segera terjadi. Jika pertempuran terakhir ini antara Kerajaan BapaKu melawan 

setan dan roh-roh jahatnya tidak terjadi, maka setan tak akan bisa dihancurkan. 

  

Akan terus terjadi upaya untuk mengambil alih mata uangmu serta akses pribadimu terhadap keuangan. 

Namun doa-doamu bisa menghentikan para pemimpin jahat dalam menerapkan upaya perbudakan ini. Orang-

orang ini akan menghancurkan Gereja-gerejaKu dan hanya sedikit saja yang diijinkan untuk 

mempersembahkan Kurban Misa Kudus harian. Namun akan ada diantara imam-imam yang tetap tegak 

berdiri karena adanya Rahmat Allah. 

  

Mereka akan menganiaya Gereja dan menimbulkan perpecahan besar diantara para pemimpin Gereja-gereja 

Kristiani, namun akan ada imam-imam dan klerus yang masih tegak berdiri karena mereka akan menolak 

untuk tunduk kepada tekanan itu. 
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Mereka akan berusaha untuk menghentikan Sakramen-sakramen Baptis, Komuni Kudus, serta Pengakuan 

Dosa, namun para hamba kudus yang setia dan berani ini akan terus bekerja melayani Aku. 

  

Ingatlah bahwa doa-doamu bisa meringankan akibat dan beratnya cobaan-cobaan ini. Jika jiwa-jiwa 

pilihanKu mau berdoa memohon Kerahiman ini secara khusus, maka Aku akan menjawab seruan-seruan 

mereka. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

WaktuKu, yang menyatu dengan Kehendak Ilahi dari BapaKu, sudah hampir sampai kepadamu 

 

Senin, 21 Januari 2013, jam 15.50 

  

PuteriKu yang terkasih, WaktuKu di dunia seolah berakhir pada saat PenyalibanKu, namun sebenarnya itu 

adalah permulaan saja. 

  

WaktuKu yang menyatu dengan Kehendak Ilahi dari BapaKu sudah hampir sampai kepadamu, dan akhirnya 

Aku akan datang sekali lagi, untuk memeluk seluruh umat manusia kedalam Hati KudusKu. 

  

Banyak yang telah diperoleh, bukan saja olehmu, para muridKu yang terkasih, tetapi juga oleh karena Iman 

GerejaKu, didalam menghadapi penganiayaan yang diarahkan kepada TubuhKu di dunia oleh pemerintahan-

pemerintahan sekuler. 

  

Betapa Aku mengasihi para pengikutKu. Betapa banyak penghiburan yang mereka berikan kepadaKu karena 

keteguhan dan kesetiaan mereka kepadaKu. Roh Kudus semakin banyak bekerja di saat-saat ini dan menebar 

jaring, seperti jala kepada umat manusia, sebagai penolak roh kejahatan yang ada didalam hati manusia. 

  

Seandainya kamu, para pengikutKu, bisa melihat, seperti Aku melihatnya, roh-roh jahat itu yang berkelana 

diatas bumi untuk mencari sebuah rumah, maka kamu akan mati ketakutan. Mereka itu mencari tempat 

perlindungan didalam jiwa-jiwa manusia sebagai rumah yang mereka huni. Jiwa-jiwa yang tidak mengasihi 

Aku, yang menolak Allah serta mengikuti ajaran-ajaran palsu, yang disebarkan oleh setan, termasuk 

organisasi-organisasi New Age, yang berkedok sebagai organisasi keagamaan dan spirituil, telah membuat 

jiwa-jiwa itu terbuka terhadap pengaruh roh-roh jahat. Banyak dari jiwa-jiwa ini akan merasa tersinggung 

jika mereka diberitahu bahwa dirinya menjadi pembawa dari roh-roh jahat. Mereka tak akan mempercayainya 

meski mereka memperlihatkan tanda-tanda kesedihan emosional yang dalam. 

  

Roh-roh jahat itu, yang banyak sekali jumlahnya, memperlihatkan dirinya kepadaKu dimana mereka nampak 

menggeliat didalam kegelapan dihadapanKu. Aku bisa melihat mereka mencibir dan meludahi Aku dari 

mulut mereka yang keji. Ketika mereka hadir dihadapan anak-anak Allah, lebih dahulu dan secara perlahan, 

mereka akan merubah orang yang telah mereka rasuki itu. Pada saatnya nanti, jiwa-jiwa malang itu akan 

memuntahkan sumpah serapah terhadap Allah serta Hukum-hukum yang diberikan olehNya. Mereka akan 

mendorong perbuatan-perbuatan jahat, dalam segala bentuknya, dan mereka akan bertindak jauh untuk 

menipu jiwa-jiwa lain agar berbuat dosa. Sementara setan semakin meningkatkan upayanya, maka Roh 

Kudus yang hadir didalam hati para pengikutKu, akan melakukan pertempuran yang sengit untuk membantu 
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memberantas kejahatan ini. Inilah sebabnya doa sangat penting didaraskan. Doa-doamu yang 

dipersembahkan untuk menghentikan penyebar-luasan aturan-aturan yang jahat itu, yang menentang Allah, 

akan didengarkan dan dilaksanakan. 

 

  

Teruskanlah mendaraskan doa Perjuangan (87) untuk melindungi bangsamu dari setan agar penganiayaan 

setan bisa diringankan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Dengan Karunia Roh Kudus, kamu akan bernubuat dalam Nama KudusKu ke seluruh dunia 

 

Selasa, 22 Januari 2013, jam 10.24 

  

PuteriKu yang terkasih, TerangKu kini akan bersinar kepada bangsa-bangsa yang belum diajari mengenai 

Kebenaran. 

Di tempat dimana tidak pernah sebelumnya disebutkan Nama Allah, Kehadiran IlahiKu kini akan memenuhi 

setiap sudut bangsa-bangsa itu yang tidak menghormati Aku, meski mereka tahu siapa DiriKu ini. Tirai 

kegelapan akhirnya akan diangkat dan jiwa-jiwa yang kelaparan itu akan meminum Roh KudusKu dan 

menelan Sabda KudusKu. Setelah semua ini, melalui penyebar-luasan kelompok-kelompok doaKu, mereka 

akan diberi dengan Kebenaran. 

  

Aku mengacu kepada bangsa-bangsa dimana gereja-gerejamu dalam keadaan kosong, dimana Sakramen-

sakramen jarang tersedia, dan dimana Misa Kudus harian tidak lagi dilaksanakan. Adalah tergantung 

kepadamu, para muridKu yang terkasih, untuk mewartakan Sabda KudusKu, sehingga jiwa-jiwa yang gelap 

itu dan mereka yang tidak tahu apa-apa mengenai DiriKu, bisa diterangi dan didorong dengan lemah lembut 

untuk datang kepadaKu.   

  

Aku memberkati kamu, dan dengan kuasa KasihKu yang besar bagi kamu masing-masing, Aku akan melipat-

gandakan jumlahmu hingga banyak. Kelompok-kelompok doaKu akan dibentuk di setiap negara dan dengan 

Karunia Roh Kudus kamu akan bernubuat dalam Nama KudusKu ke seluruh dunia. 

  

Ingatlah akan semua Ajaran-ajaranKu. Ingatkanlah jiwa-jiwa agar membaca Kitab Suci, yang merupakan 

salah satu Karunia terbesar yang diberikan kepadamu oleh BapaKu. Daraskanlah doa-doaKu. Bacalah Pesan-

pesanKu yang agung ini dan berdoalah agar kamu bisa meraih hati yang paling keras sekalipun. 

  

Aku akan memberimu banyak Karunia dan Aku akan memerintah kamu atas setiap langkah yang kau lakukan 

di Jalan Kebenaran. 

  

Yesusmu 

 

Perawan Maria : Adalah dengan melalui kuasa doa maka Kerahiman Puteraku bisa disebarkan ke 

seluruh dunia 

 

Rabu, 23 Januari 2013, jam 16.05 
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Anak-anakku, hendaklah kamu mempersembahkan waktumu paling tidak lima belas menit setiap hari untuk 

mendaraskan doa-doa Perjuangan, karena hal ini sangatlah penting. 

  

Hendaknya kamu mencari waktu bagi doa-doa ini, karena ia telah bisa meringankan berbagai tragedi di 

dunia, yang disebabkan oleh orang-orang jahat yang melaksanakan perbuatan setan. 

  

Janganlah kamu lupa akan kuasa dari doa, atau akan kenyataan bahwa melalui pengantaraanku maka aku bisa 

menolong perjuanganmu didalam Imanmu. 

  

Banyak dari kamu yang sibuk dengan masalah-masalah lain dalam hidupmu, namun dengan segala upaya 

hendaklah kamu berusaha untuk menghormati Puteraku. Doa itu mungkin sulit dilakukan bagi sementara 

orang. 

Memang sulit untuk berdoa secara pribadi, dan bagi mereka yang tidak bisa melihat Wajah yang paling 

sempurna dan indah dari Puteraku, Yesus Kristus, mereka mudah sekali untuk teralih perhatiannya. 

  

Berikut ini adalah doa Perjuangan (95) : memohon pertolongan agar memiliki waktu untuk berdoa 

  

Oh Bunda Keselamatan, datanglah menolong aku, ketika aku berjuang mencari waktu untuk berdoa. 

Tolonglah aku untuk bisa memberi kepada Putera terkasihmu, Yesus Kristus, waktu yang layak bagiNya, 

untuk menunjukkan betapa aku mengasihi Dia. 

Aku mohon agar engkau, Bunda Keselamatanku yang terberkati, meminta Rahmat yang kuperlukan, dan 

memohon kepada Puteramu bagi segala rahmat dan karunia, agar Dia bisa memelukku kedalam Dada dari 

Hati KudusNya. 

Amin 

  

Anak-anak, untuk mengikuti Jalan Kebenaran, maka apa yang kau perlukan adalah menyediakan waktu untuk 

berdoa. Adalah dengan melalui kuasa doa maka Kerahiman Puteraku bisa disebarkan ke seluruh dunia. 

Dengan mendaraskan doa-doa Perjuangan maka Perjanjian itu bisa digenapi oleh Puteraku untuk 

menyelamatkan dunia. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

Aku meminta kepada para pengikutKu agar mengingatkan orang-orang akan pentingnya membaca 

Kitab Suci 

 

Rabu, 23 Januari 2013, jam 16.40 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku amat berbahagia dan berkenan karena kasih yang dimiliki oleh para muridKu, 

didalam hati mereka, kepadaKu. 

  

Surga berbahagia atas cepatnya penyebar-luasan Pesan-pesan IlahiKu dan doa-doa PerjuanganKu ini di 

dunia. Inilah saatnya, seperti yang telah dinubuatkan sejak lama, ketika Injil KudusKu akan diwartakan ke 

seluruh bumi. 

  

Aku meminta kepada para pengikutKu agar mengingatkan orang-orang akan pentingnya membaca Kitab 

Suci, Sabda yang disampaikan, seturut dengan Kehendak BapaKu. 
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Hari ini SabdaKu diucapkan lagi untuk meniupkan didalam pikiran orang-orang saat ini, akan pentingnya 

Ajaran-ajaranKu. Kegagalan didalam menerima Sabda Allah ini bisa berakibat pada kematian dari jiwa. 

  

Setiap orang di dunia dilahirkan dengan membawa kehendak bebas. Bagi setiap orang yang diberi kehidupan 

oleh BapaKu, Sakramen Pembaptisan disediakan, namun tidak setiap anak Allah diberi kemudahan untuk 

menerima Karunia yang penting ini, yang bisa membersihkan jiwa dan mengusir iblis. 

  

Setiap orang berhak menerima Kebenaran dari Ajaran-ajaranKu namun tidak setiap orang diberi dengan 

Kebenaran itu. Sebagai gantinya, agama-agama palsu disuapkan kepada jiwa-jiwa yang tak berdosa itu. Hal 

ini kemudian menyulut kebencian kepada satu sama lain, ketika berbagai kebohongan diciptakan dan 

disebarkan oleh agama-agama palsu itu, yang merasuki hati manusia. 

  

Yang dimaksud dengan Kebenaran yaitu bahwa Sabda KudusKu adalah makanan bagi jiwa. Tanpa Sabda 

KudusKu maka jiwa akan menjadi layu. Ketika jiwa menjadi kosong dari rasa damai, yang bisa dibawa oleh 

KasihKu kepadanya, maka ia mencari penghiburan didalam pelukan hal-hal duniawi ini yang justru menguras 

segala kepuasan dari dalam dirinya. 

  

Kini ketika Sabda KudusKu dinyalakan didalam hati orang-orang yang letih lesu, KasihKu akan disebar-

luaskan ketika Kebenaran itu diberikan kepada umat manusia. Kasih ini akan menarik jiwa-jiwa yang lapar 

hingga Rencana KeselamatanKu akan terus berlanjut. Aku terus berupaya dalam setiap kesempatan dengan 

menggunakan hati dari jiwa-jiwa yang sederhana, yang sungguh mengasihi Aku, untuk menyelamatkan 

seluruh umat manusia. Tidak peduli dewa apa saja yang mereka sembah, maka segera Kebenaran itu akan 

dinyatakan kepada mereka. Kemudian mereka tidak akan menginginkan apa-apa lagi kecuali KehadiranKu 

yang mulia saja. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Aku akan meringankan banyak dari penderitaan yang telah dinubuatkan dengan melalui kekuatan 

dari kelompok-kelompok doa PerjuanganKu 

 

Jumat, 25 Januari 2013, jam 20.00 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku ingin memerintahkan kepada kelompok-kelompok doa PerjuanganKu agar tetap 

berjaga ketika mempersiapkan bangsa-bangsa mereka. Hendaknya mereka selalu menyediakan air suci 

didekat mereka, memiliki salibKu dan mendaraskan doa Perjuangan yang khusus ini untuk memberkati dan 

melindungi kelompok doa Perjuanganmu. 

  

Doa Perjuangan (96) : Untuk memberkati dan melindungi kelompok doa Perjuangan 

  

Oh Yesusku yang terkasih, berkatilah dan lindungilah kami, kelompok doa PerjuanganMu ini, agar kami 

tahan terhadap serangan jahat dari iblis dan semua roh jahat, yang akan menyiksa kami didalam Tugas suci 

ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Semoga kami tetap setia dan kuat, dimana kami berusaha untuk mempertahankan Nama KudusMu di dunia, 

dan tak pernah goyah didalam perjuangan kami untuk mewartakan Kebenaran atas Sabda KudusMu. 

Amin 
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Daraskanlah doa ini sebelum dan sesudah setiap pertemuan doa. 

  

Aku juga memerintahkan kamu, para muridKu yang terkasih, agar doa menjadi dasar bagi setiap pertemuan 

doa yang diadakan. Aku tidak memintamu untuk memikirkan sesuatu yang jelek, ataupun menyulut rasa 

takut diantara kamu, karena apa yang Kubawa hanyalah Kasih dan Kerahiman. 

  

Pesan-pesanKu penuh dengan pengharapan dan Aku akan meringankan banyak penderitaan yang telah 

dinubuatkan dengan melalui kekuatan dari kelompok-kelompok doa PerjuanganKu. Tujuan dari Tugas ini 

adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ia tak pernah memiliki tujuan yang lain. Pesan-pesanKu diberikan 

untuk menerangi kamu, membangunkan kamu terhadap berbagai bahaya yang bisa mempengaruhi imanmu, 

dan mempersiapkan kamu bagi FirdausKu Yang Baru itu. 

  

Kini pergilah dalam damai. Aku akan menyelimuti setiap kelompok doa Perjuangan dengan Rahmat, 

termasuk Karunia Kemampuan untuk membedakan.  

 

Yesusmu 

 

 

 

Mereka akan menangis bahagia ketika menyadari bahwa dirinya memiliki sebuah masa depan dimana 

kematian sudah tidak ada lagi 

 

Jumat, 25 Januari 2013, jam 23.20 

  

PuteriKu yang terkasih, KuasaKu merasuk melalui Kuasa Roh Kudus kedalam hati manusia saat ini. 

Terutama jiwa-jiwa yang beku dan berada jauh akan dipertobatkan melalui berbagai Karunia yang 

Kulimpahkan kepada umat manusia karena tanggapanmu yang penuh kemurahan hati terhadap panggilanKu 

dari Surga. 

  

Tidak satupun bangsa yang tidak bisa menerima Kuasa Roh Kudus; tidak satupun batu yang dibiarkan tidak 

terguling; tidak satu imampun yang tidak menyadari Pesan-pesanKu; tidak satupun muridKu yang terkasih 

yang tidak tersentuh, oleh berita-berita yang Kubawa ini. Terutama mereka yang menolak Aku, mereka akan 

kembali untuk kedua kalinya guna mendengarkan SabdaKu karena RohKu menyentuh hati mereka. 

  

Bersukacitalah karena hanya dalam dua tahun sejak Tugas ini dimulai, SabdaKu dibaca di lebih dari dua ratus 

negara dan hampir empat puluh bahasa. Aku akan terus menyebar-luaskan Pesan-pesanKu pada setiap lidah; 

diantara orang-orang kaya dan miskin; diantara kaum atheis dan hamba-hamba kudusKu. 

  

Aku tidak membedakan antara orang yang tidak percaya akan Allah dan mereka yang membaktikan hidupnya 

bagiKu, Yesus mereka. Setiap jiwa amatlah penting bagiKu termasuk mereka yang melukai Aku – Aku 

mengasihi mereka semua. Karena Aku adalah sabar. Aku tahu ketika Kebenaran masuk, mereka akan datang 

kepadaKu. Kemudian mereka akan menangis bahagia ketika menyadari bahwa dirinya memiliki sebuah masa 

depan dimana kematian sudah tidak ada lagi. 

  

Inilah JanjiKu dan ketika kamu disiksa, dianiaya, disalah-gunakan dan menjadi nampak bodoh, maka janji 

itulah yang harus kau perhatikan. Firdaus yang baru itu adalah bagi kamu semua. Jika kamu berjuang untuk 

menyelamatkan jiwa-jiwa, ingatlah selalu janji ini didalam hatimu. 
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Yesusmu yang mengasihi 

 

 

 

Allah Bapa : Inilah sebabnya hanya sebuah mukjizat saja yang bisa menyelamatkan umat manusia 

 

Sabtu, 26 Januari 2013, jam 19.22 

  

PuteriKu yang terkasih, PuteraKu yang amat berharga, yang menderita kematian dengan begitu kejamnya, 

demi anak-anakKu, sedang mempersiapkan KerahimanNya yang besar. 

  

Aku telah memberiNya, hingga kini, waktu yang diperlukan untuk membawa sebanyak mungkin jiwa 

dibawah Kerahiman IlahiNya tanpa membiarkan satu jiwapun yang tersesat. Saatnya sudah sangat dekat bagi 

KaruniaKu itu untuk diberikan kepada umat manusia.   

Saat ketika PuteraKu, Mesias, datang untuk hidup di dunia dulu telah disia-siakan oleh umat manusia. 

Mereka menolak Dia. Untuk kedua kalinya, ketika Aku memberi ijin bagiNya untuk datang kembali, tidak 

ada bedanya. Dia akan ditolak. 

  

Inilah sebabnya hanya sebuah mukjizat saja yang bisa menyelamatkan umat manusia. Namun mukjizat ini 

hanya terjadi jika Aku, Allah Pencipta segala sesuatu yang ada, bisa merasa pasti bahwa kehendak bebas 

manusia tetap tidak tersentuh. Karunia kehendak bebas ini tak bisa dicampuri. Ketika seseorang 

mempersembahkan kehendak bebasnya sebagai hadiah bagiKu, maka ia menjadi hadiah yang paling berharga 

dan sempurna. 

  

Dengan memberikan bukti atas dosa-dosa mereka, PuteraKu bisa mendorong jiwa-jiwa itu untuk menanggapi 

panggilanNya. Kemudian ketika penyesalan itu diperlihatkan, maka KerahimanNya akan menyelimuti 

milyaran jiwa-jiwa, yang tak bisa diselamatkan jika tanpa hal itu. 

  

Aku meminta kepadamu, anak-anakKu yang terkasih, untuk mempersiapkan diri dengan baik. 

  

Bapamu yang mengasihi 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

 

Nubuatan-nubuatan yang ada didalam Kitab Wahyu hanya sebagian saja yang diketahui 

 

Minggu, 27 Januari 2013, jam 20.30 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku berkewajiban untuk memberitahu kepada para pengikutKu bahwa kamu akan 

dikecam, oleh hamba-hamba kudusKu tertentu. Segera kamu akan diperintahkan, oleh beberapa dari mereka, 

untuk menjauhi Karya ini. 

  

Kamu akan diperlakukan sama seperti para muridKu, oleh imam-imam pada zaman mereka dulu. Merekapun 

diperintahkan untuk menjauhi Aku dan banyak yang tidak diijinkan untuk memasuki rumah-rumah ibadah 

untuk menghormati Allah, BapaKu Yang Kekal. 
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Banyak sekali kesalahan pengertian atas Janji-janjiKu kepada umat manusia dipergunakan sebagai sarana 

untuk menghasut orang-orang lain untuk menolak Aku, ketika Aku menyampaikan Sabda KudusKu kepada 

seluruh dunia saat ini. 

  

Kamu, para muridKu, akan dituduh sebagai bidaah dan dikatakan bahwa kamu tidak mengikuti Ajaran Yang 

Kudus. 

  

Kesesatan yang sangat mengerikan dilakukan oleh para hamba kudusKu ketika mereka mengikuti simpang 

jalan yang salah untuk menuju KerajaanKu. Mereka melakukan hal ini karena kebodohan mereka, karena 

banyak dari mereka mengira dirinya telah mengetahui berbagai nubuatan yang masih akan Kunyatakan 

kepada dunia, sebelum KedatanganKu Yang Kedua. 

  

Betapa mereka akan menjadi bingung ketika mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang salah 

dengan menolak Peringatan-peringatanKu ini yang diberikan kepada semua orang, demi keselamatan jiwa-

jiwa. Nubuatan-nubuatan yang ada didalam Kitab Wahyu hanya sebagian saja yang diketahui. 

  

Tak ada hamba kudus didalam GerejaKu yang mengerti isi Kitab Wahyu. Mereka akan diberitahu, dan ini 

hanya sebagian saja. Hanya agar kamu tahu saja hingga Aku memutuskan bahwa saatnya sudah tiba. 

  

Bukalah hatimu terhadap Kebenaran. Berhati-hatilah jika kamu memaknai Sabda Allah yang diberikan 

kepada nabi-nabi pilihanNya. Jika kamu menghakimi mereka dengan keras, maka kamu akan dihakimi 

seperti itu juga. Tolaklah mereka dengan kejam, maka kamupun akan ditolak oleh Tangan KeadilanKu. 

Terimalah mereka dengan kasih, dan Aku akan memeluk kamu dengan Lengan KudusKu. 

  

Tak ada dari yang Kuberikan kepadamu saat ini yang bertentangan dengan Kitab BapaKu, karena hal itu 

tidak mungkin. Aku datang saat ini untuk mengakhiri Ajaran-ajaran yang Kuberikan selama waktuKu di 

dunia dulu. Jika KaryaKu sudah lengkap, maka PerjanjianKu akhirnya akan digenapi. Kemudian Aku akan 

membawa KaruniaKu yang mulia yang berupa Kehidupan Kekal itu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Segera, mereka akan mengeluarkan undang-undang yang akan melarang arti penghujatan 

 

Senin, 28 Januari 2013, jam 21.15 

  

 

PuteriKu yang terkasih, katakanlah kepada para muridKu agar mereka tidak menyerah didalam devosinya 

kepada Sabda KudusKu. 

  

Dengan pertumbuhan atheisme berarti bahwa penyebutan nama Allah saja atau hukum-hukum yang 

dianjurkan olehNya, akan menimbulkan kemarahan. Seolah sebuah penghujatan jika menyebutksn peranan 

Allah didalam hidupmu. 

  

Segera mereka akan mengeluarkan undang-undang yang akan melarang arti dari penghujatan, untuk 

membasmi setiap kesetiaan masyarakat kepada Tuhan. 
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Kamu, para pengikutKu yang malang, akan mengalami kesulitan untuk menyerukan NamaKu. Mereka akan 

menghina kamu dan menyatakan sesuatu yang mengerikan mengenai Aku, dan kamu tak bisa membela Aku. 

  

Negara-negara Kristiani yang warganya menghormati Aku, tak akan diijinkan untuk menyatakan kekristenan 

mereka karena adanya hukum-hukum ini yang menentang Ajaran-ajaranKu. 

  

Banyak sekali yang tidak ingin mengenal Aku. Diantara kamu yang mau mengenal Aku akan dianiaya. 

Dengan hal ini yang Kumaksudkan adalah setiap kali kamu mau berdoa kepadaKu, maka kebebasanmu akan 

diusik. Setiap kali kamu berusaha menerima Sakramen-sakramen, hal itu menjadi sulit untuk didapatkan. 

  

Kemudian ketika kamu akan membentuk kelompok-kelompok doa, kamu akan diminta untuk 

menghentikannya. Setiap kelompok doa akan mendapati bukan saja penentangan di tempat-tempat tertentu, 

namun para penipu itu akan berusaha merasuki mereka agar bisa merusak buah-buahnya, yang akan segera 

dihasilkan. Belum pernah sebelumnya kamu menyaksikan penentangan sebesar ini terhadap devosimu 

kepadaKu, terhadap kelompok-kelompok doa PerjuanganKu atau terhadap Pesan-pesanKu. 

  

Banyak imam-imam dan klerus yang menanggapi dengan segera PanggilanKu karena mereka mengenal Aku 

dan SuaraKu. Banyak lagi yang akan terus dipanggil sebagai permintaanKu untuk mempersiapkan jiwa-jiwa, 

kepada siapa jiwa-jiwa itu telah dipercayakan, akan bersedia menanggapi. 

  

Namun sementara jumlah mereka semakin meningkat, yang lain-lainnya diantara kawanan mereka, akan 

bangkit dengan melontarkan kemarahan dan tuduhan. Mereka akan menderita karena kasih mereka 

kepadaKu. Musuh mereka adalah orang-orang yang tidak mengasihi Aku, yang disesatkan oleh yang lain, 

kepada siapa mereka telah bersumpah setia. Yang lainnya lagi akan digodai oleh roh jahat untuk menolak 

Aku. Mereka melakukan hal ini untuk menghalangi RencanaKu, didalam menggenapi kehendak BapaKu 

guna menyelamatkan jiwa-jiwa dan memeluk semua anak-anak Allah didalam FirdausNya yang baru.  

  

Hendaknya kamu bertahan terhadap segala upaya seperti ini, namun tetaplah kamu dalam keadaan 

bermartabat setiap saat. Tetaplah berdoa bagi para hamba kudusKu yang akan bersikap seperti Judas 

dihadapan mereka, mencium Aku dengan satu pipinya, sambil mengkhianati Aku dengan pipinya yang lain. 

  

Aku akan tetap bersamamu selama siksaan ini terutama ketika kamu terkejut oleh racun yang dimuntahkan 

dari mulut mereka yang mengaku sebagai para muridKu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Munculnya kebencian, pembunuhan dan tidak adanya kemurahan hati semakin meningkat, dan dosa 

telah merasuki dunia seperti kobaran api 

 

Selasa, 29 Januari 2013, jam 04.15 

  

PuteriKu yang terkasih, kemarahan setan ditumpahkan ke dunia sementara Roh Kudus meningkatkan 

Kehadiran IlahiNya didalam jiwa-jiwa banyak orang, melalui Tugas ini dan tugas lainnya yang disucikan 

olehKu. 
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Munculnya kebencian, pembunuhan dan tidak adanya kemurahan hati semakin meningkat, dan dosa telah 

merasuki dunia seperti kobaran api. 

  

Saat persiapan bagi Hari Besar dari KedatanganKu kembali itu hendaknya kini dimulai dengan perhatian 

yang besar. Sementara kamu, para pengikutKu, menanggapi PanggilanKu, maka Aku akan meningkatkan 

imanmu dan kamu akan melipat-gandakannya dimana-mana. 

  

Tugas ini merupakan puncak dari semua perintah yang diberikan kepada umat manusia oleh BapaKu, kepada 

semua orang yang ada sebelum kamu. Tidakkah kamu menyadari bahwa para nabi, dari sejak awal, ketika 

mereka menjelaskan tentang Hari Tuhan, bahwa mereka itu mengacu kepada WaktuKu, yaitu waktu dimana 

Aku akan menggenapi perjanjian akhir itu? 

  

RencanaKu untuk datang dan memberimu kehidupan kekal yang Kujanjikan itu ketika Aku membebaskan 

kamu dari rantai dosa, oleh KematianKu di kayu salib. Bagi kamu yang memperhatikan Aku, ketahuilah 

bahwa Aku tak bisa menipu kamu didalam Tugas seperti ini. Aku tak akan memintamu untuk menolong Aku 

menyelamatkan jiwa-jiwa, memerangi setan, atau mendorong kamu untuk berdoa, jika bukan Aku, Yesusmu, 

yang memanggilmu saat ini. 

  

Anak-anakKu yang malang, kamu sedang hidup ditengah belantara, yang bukan buatanmu sendiri. Akulah 

satu-satunya jalan keluar bagimu. Jika kamu tidak mengikuti Aku saat ini, kamu akan menyia-nyiakan 

waktumu untuk berkelana, tersesat dan musnah. Imanmu bisa tetap kuat hanya melalui Sakramen-sakramen 

Kudus. Pertahankanlah imanmu dan ikutlah Aku. Itulah yang Kuminta. Kemudian berdoalah demi 

keselamatan jiwa-jiwa. 

  

Aku tak akan menyalahkan kamu jika kamu tidak mau menerima ini, Pesan-pesan KudusKu ini. Namun Aku 

tak akan mengampuni kamu jika kamu menghujat Sabda Allah yang diberikan kepadamu melalui Kuasa Roh 

Kudus. Jika kamu tidak percaya akan Pesan-pesanKu ini, minggirlah dan teruskanlah devosimu kepadaKu. 

  

Para muridKu yang terkasih, kamu akan segera bergerak cepat untuk membentuk sebuah pasukan yang besar 

dan pertahanan yang kuat terhadap para musuh Allah. Sementara hal ini semakin kuat, doronglah sebanyak 

mungkin para hamba kudusKu untuk menolong kamu. Adalah penting, betapapun besarnya hambatan yang 

mereka hadapi, agar mereka terus berusaha mengadakan Misa Kudus harian serta Komuni Kudus bagi umat 

yang memerlukan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Campur tangan BapaKu telah dimulai dan murkaNya akan mengguncangkan bumi 

 

Selasa, 29 Januari 2013, jam 23.10 

  

PuteriKu yang terkasih, penghancuran kehidupan manusia oleh orang-orang yang tidak menghargai 

pentingnya Karunia kehidupan dari Allah ini, semakin meningkat. Murka BapaKu karena dosa yang keji ini 

telah mencapai puncaknya hingga raunganNya bisa terdengar diseluruh langit. 
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Tangan murkaNya akan menghempaskan kejahatan ini sementara Dia akan memungut orang-orang jahat itu 

dan menghancurkannya. Bagi setiap manusia yang dibantai seperti binatang, BapaKu akan melemparkan 

pelaku kejahatan itu kedalam api neraka. 

  

Ketahuilah bahwa ketika peperangan semakin meluas, orang-orang jahat diantara para diktator itu akan 

ditantang. Mereka akan disaingi dan mereka harus menghadapi Keadilan yang mereka undang sendiri. 

  

Manusia tak bisa melihat apa yang Kulihat. Mereka tidak tahu besarnya kejahatan ini, yang berakibat pada 

penghancuran terhadap kehidupan, penghancuran terhadap bumi ini, serta penganiayaan terhadap sesama, 

oleh saudara-saudara mereka sendiri, laki-laki dan perempuan. 

  

Campur tangan BapaKu telah dimulai dan murkaNya akan mengguncangkan bumi ini. Cukup. Ketidak-

mampuan manusia menerima Kebenaran dari Keberadaan Allah adalah akar dari semua kejahatan ini. 

Manusia bermain-main dengan kehidupan ini, seolah dia bisa mengendalikan semua yang ada di dunia, 

dimana sebenarnya dia tak memiliki kuasa atasnya. Kejahatan ini tak bisa dibiarkan berlangsung terus. Hal 

ini akan ditangani dan takut akan Allah akan dirasakan oleh mereka yang menolak Hukum-hukumNya. 

  

Yesusmu 

 

 

Bunda Allah : Sisa pasukan Kristus akan menang 

 

Kamis, 31 Januari 2013, jam 15.30 

  

Anak-anak Allah yang terkasih, aku adalah Ibu Surgawimu, Bunda Kerahiman, Bunda Keselamatan. Kamu 

adalah anak-anakku yang amat berharga dan aku menyelimuti kamu dengan kerudung keselamatanku, karena 

kamu adalah jiwa-jiwa yang kelelahan karena berjuang dengan membawa rasa nyeri.  

  

Berdoalah anak-anakku, kepada Puteraku, dengan iman dan kepercayaan sepenuhnya akan KerahimanNya. 

Dia tak akan membiarkan kamu lemah. Sementara kamu menanggung rasa nyeri dan kesedihan, karena kamu 

mengetahui Kebenaran, dan merasa malang, karena kejahatan yang kau saksikan didalam jiwa-jiwa 

disekitarmu, maka hendaklah kamu tetap ada didalam damai. Karena kamu diselimuti oleh Kasih Allah, 

Bapaku, dan diberkati dengan Rahmat Puteraku yang dilimpahkan kepadamu dimana hal ini bisa 

memperkaya jiwamu. 

  

Jangan biarkan rasa takut dan khawatir menjauhkan kamu dari peranan yang sedang diukirkan oleh Puteraku 

bagi dirimu. Sisa pasukan Kristus akan menang, dan didalam jejak langkah mereka akan membawa serta 

milyaran jiwa-jiwa, yang akan dihadapankan kepada Tahta Allah. 

  

Betapa besar berkat yang diberikan kepadamu. Diantara kamu yang akan menuntun dan menolong kelompok-

kelompok doa Perjuangan Puteraku, mereka sedang menyelamatkan milyaran jiwa-jiwa. Doa-doa ini 

bukanlah seperti yang lain-lainnya, karena ia diberikan kepada umat manusia sebagai sebuah Karunia dengan 

Rahmat-rahmat istimewa yang melekat padanya. Tanpa sepengetahuanmu, jiwa-jiwa yang kau tolong 

menjadi tiga puluh kali lipat lebih banyak jumlahnya jika kamu mendaraskan doa-doa ini. Hal itu 

membuatmu bisa menghibur Hati Puteraku dengan cara meningkatkan dan menguatkan jumlah jiwa-jiwa 

yang Dia perlukan untuk menggenapi Rencana KeselamatanNya.  
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Terima kasih atas tanggapnmu terhadap permintaan Puteraku dari Surga. Banyak Rahmat telah dilimpahkan 

kepadamu dalam dua pekan terakhir ini. Buah-buah dari berbagai Rahmat ini akan semakin jelas bagimu 

ketika kamu terus berjalan maju di Jalan Kebenaran menuju kehidupan kekal. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2013 

 

 

Allah Bapa : Aku akan memusnahkan bangsa-bangsa yang meludahi WajahKu 

 

Jumat, 1 Februari 2013, jam 16.20 

  

PuteriKu yang terkasih, betapa hancurnya HatiKu saat ini ketika manusia melalui kejahatan dosa-dosanya 

akhirnya mencobai kesabaranKu. Luka dan rasa nyeri yang Kualami telah memperparah MurkaKu karena 

Aku tidak akan membiarkan serangan yang mengenai umat manusia dalam tingkat yang sedemikian besarnya 

ini, untuk terus terjadi. 

  

Tangan PengadilanKu kini menjatuhi bangsa-bangsa yang secara terang-terangan menentang Hukum-

hukumKu. Kebencian manusia terhadap saudara-saudara mereka bisa dirasakan diseluruh bumi, dalam 

berbagai bentuknya. Bagi manusia yang bisa mati ini, PesanKu adalah ―Hentikanlah kejahatanmu, atau 

hukumanKu akan memusnahkan segala perbuatanmu dan kamu akan menderita nyeri selamanya‖. 

  

Kamu tidak memiliki hak untuk mengambil kehidupan, karena Akulah Pencipta Kehidupan. Hanya Aku yang 

memberi kehidupan. Ia tidak berasal dari sumber yang lainnya. Hanya Aku yang bisa mengambilnya. Jika 

kamu ikut campur didalam Rencana IlahiKu, maka kamu akan dihentikan. Rencana ini telah kau remehkan, 

sebagai seorang makhluk, kepada siapa Aku telah memberi banyak sekali. Ia telah diserang dan dikoyakkan, 

seakan ia dianggap kecil saja akibatnya. 
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Peperanganmu akan semakin meningkat, karena Aku akan membawa kematian bagi para pemimpinmu yang 

jahat. Aku akan mencari kamu, menemukan kamu, dan menghempaskan kamu kedalam lembah, dimana 

binatang akan menjadi sahabatmu yang kekal. Kamu akan mencungkil matamu keluar oleh penderitaanmu, 

karena kekejaman yang kau lakukan terhadap anak-anakKu. 

  

Adalah karena dosa terhadap orang-orang yang tak bersalah yang telah kau hancurkan kehidupan mereka, 

maka pemurnianKu akan diturunkan kepadamu. Tak ada bangsa yang bisa lolos dari hukuman ini dan tingkat 

hukumanKu adalah sesuai dengan besarnya dosa-dosamu dimana kamu telah merendahkan dirimu disitu.  

  

Mungkin kamu mengira bahwa pemurnianKu ini terlalu keras, namun jika tanpa hal itu, kamu akan saling 

menghancurkan satu sama lain. Jika Aku tidak ikut campur tangan, maka dunia ini tidak akan ada; karena 

kamu dengan tehnologimu yang keji itu yang kau ciptakan sendiri, akan menghancurkan bumi ini. 

  

Aku tak akan membiarkan kamu melakukan hal ini. KuasaKu adalah Maha Besar dan kini kamu akan 

menyaksikan berbagai hukumanKu, ketika ia menjatuhi umat manusia. 

  

Bertobatlah. Berdoalah bagi para pendosa, terutama bagi mereka yang telah dikuasai oleh kegelapan setan. 

Aku akan memusnahkan bangsa-bangsa yang meludahi WajahKu dan yang telah kehilangan kendali atas 

dirinya. Mereka yang menganiaya orang lain akan menderita sakit seperti yang mereka lakukan terhadap 

orang lain. 

  

Bapamu 

 

Tanda-tanda yang Kukirimkan akan dengan mudah dikenali dengan segera 

 

Sabtu, 2 Februari 2013, jam 15.30 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku mengasihi kamu dan Aku ada bersamamu dalam setiap detik dari Karya Kudus 

ini. Aku hadir, menuntun kamu dalam setiap tugas yang kau lakukan, untuk memastikan bahwa SabdaKu 

disebarkan kepada setiap anak-anak Allah. 

  

Jangan biarkan ada campur tangan ataupun langkah mundur, yang bisa menghentikan kamu hingga 

memperlambat Tugas mendesak untuk menyelamatkan umat manusia ini. 

  

Sementara para pengikutKu berkumpul bersama didalam kelompok-kelompok doa, mereka akan merasakan 

Kehadiran IlahiKu dan Aku akan membuat DiriKu dirasakan oleh mereka dengan berbagai cara. Tanda-tanda 

yang Kukirimkan akan dengan mudah dikenali dengan segera. 

  

Aku akan mencurahkan KasihKu, PenyembuhanKu, RahmatKu serta BerkatKu. Ini adalah sebuah zaman 

dimana tak ada yang tidak mungkin, demi kebaikan semua orang, jika hal itu sesuai dengan Kehendak Allah. 

  

Kini ketika kelompok-kelompok doaKu sedang berhubungan bersama, sisa pasukanKu akan berkembang dan 

bertumbuh. Laksana benih yang ditanam didalam beberapa hati, pada awalnya, ia bertumbuh dan berlipat 

ganda pada lebih dari 200 negara, dimana banyak diantaranya yang tidak kau kenal, para pengikutKu yang 

terkasih. 
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Tetaplah kamu membangun fondasi dalam setiap langkah dan setiap saat. Setiap batu yang digulingkan 

adalah penting, karena pada akhirnya, ia akan membentuk Anak Tangga menuju Surga. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Manusia harus berusaha setiap saat untuk menjadi seperti Aku 

 

Senin, 4 Februari 2013, jam 22.45 

 

 

PuteriKu yang terkasih, sementara berbagai bencana semakin meningkat di seluruh dunia, maka dalam skala 

yang kecil, manusia harus berusaha setiap saat untuk menjadi seperti Aku. 

  

Dalam kehidupanmu sehari-hari, adalah penting untuk memperlakukan orang lain seperti yang Kuajarkan 

kepadamu, selama saat KehidupanKu di dunia dulu. Kamu harus berpikir dahulu sebelum bertindak, yang 

akan mempengaruhi orang lain dengan cara-cara yang bisa menimbulkan konflik. Jika kamu dimintai 

pertolongan, berikanlah. Jika seseorang menimbulkan keributan denganmu, yang kau ketahui akan bisa 

melukai orang lain, maka kamu harus menghentikannya.  

 

Bagaimana kamu berkomunikasi dengan orang lain, akan memiliki pengaruh langsung atas kedamaian 

didalam pikiranmu.  

 

Jika kamu memperlakukan orang lain secara tidak adil, berbicara jelek tentang mereka, atau berusaha menipu 

mereka, maka kamu akan melakukan semua itu terhadap dirimu sendiri. Karena Aku akan menghakimi kamu 

seperti kamu berbuat terhadap orang lain. Segala sesuatu yang baik didalam hatimu bisa mendorong kamu 

untuk menjadi seperti sebuah bejana, maka kamu akan bisa memperlakukan orang lain seperti Aku akan 

memperlakukan mereka. Karena setiap perbuatan yang kau lakukan untuk menyenangkan Aku, hal itu 

memberikan kemuliaan yang besar bagi Allah. 

  

Carilah selalu Kebenaran dalam kehidupanmu sehari-hari, karena ia akan bisa menolongmu dalam 

perjuanganmu melawan kejahatan, yang akan kau hadapi, dalam setiap tahap dari perjalananmu bersamaKu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Waktunya sudah tidak lama lagi sebelum pemurnian akhir atas umat manusia dimulai 

 

Minggu, 3 Februari 2013, jam 22.50 

  

PuteriKu yang terkasih, hari ini adalah hari yang istimewa, dimana KasihKu kepada umat manusia 

membengkak laksana samudera luas, sebagai upaya terakhir untuk mencurahkan RahmatKu atas jiwa 

mereka. Aku berusaha menarik hati setiap orang, pria, wanita dan anak-anak, dengan berbagai cara, agar 

mereka mengetahui akan adanya kasih dan niat baik. Banyak yang menanggapi, namun banyak pula yang 

tidak. Namun ada perasaan kasih, yang jauh berakar didalam hati mereka, akan Kehadiran Ilahi dari Allah ini. 

Manusia terikat kepada Hati KudusKu, meski mungkin mereka tidak mengerti hal ini. DarahKu mengalir, 
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seperti melalui pembuluh darah, didalam kehidupan setiap anak-anak Allah. Ia laksana sebuah tali 

penghubung, yang menyatukan semuanya menjadi sebuah keluarga.  

 

Keluarga kudus ini akan membentuk akar-akar dari pohon, yang akan menumbuhkan banyak cabang didalam 

FirdausKu Yang Baru nanti.  

  

Banyak dari mereka yang keras hatinya, akan dilunakkan pada saatnya nanti dan membiarkan Aku memeluk 

dirinya. Aku sedang mempersiapkan kamu semua bagi saat Kerahiman BesarKu itu. Beberapa dari jiwa yang 

keras hatinya akan terjatuh dan layu dan kemudian mereka akan disapu bersih tanpa ada kehidupan yang 

tersisa didalamnya. Namun sebagian besar anak-anak Allah akan tahu secara instink, ketika saatnya tiba. 

Mereka akan tahu, bahwa mereka semua berasal dari keluarga yang sama, dan mereka mengakui bahwa 

dirinya diperanakkan oleh BapaKu. 

  

Dia, Bapa Yang Paling Mengasihi diantara semua bapa, sedang menderita rasa nyeri yang hebat saat ini dan 

Dia amat terluka oleh kegelapan yang dilihatNya didalam jiwa dari banyak sekali anak-anakNya. Waktunya 

sudah tidak lama lagi sebelum pemurnian akhir atas umat manusia dimulai. Hal ini berarti terjadinya 

pemisahan antara yang baik dari yang jahat. Betapa hal ini amat menghancurkan Hati BapaKu, namun hal itu 

musti dilakukan. Hal itu seperti Dia sedang mempersiapkan tamanNya, agar taman itu subur dan sempurna. 

Semua tanaman gulma harus dimusnahkan, atau jika tidak, ia akan menyebar dan mengganggu tanaman yang 

sehat. 

  

Bersiaplah setiap saat. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Bunda Allah : Banyak yang akan kesepian didalam upaya mereka untuk membentuk kelompok-

kelompok doa 

Selasa, 5 Februari 2013, jam 19.45 

  

Anak-anakku, hendaklah kamu mencari penghiburan dari satu sama lain, sementara kamu berkumpul di 

setiap sudut dunia ini, untuk membentuk Sisa Pasukan Puteraku. 

  

Banyak yang akan kesepian, didalam upaya mereka untuk membentuk kelompok-kelompok doa, dan kadang-

kadang mereka merasa bahwa hal itu akan sia-sia. Bagi setiap kelompok doa yang dibentuk, untuk 

mendaraskan doa-doa Perjuangan, maka sebuah Rahmat yang istimewa diberikan kepadamu oleh Puteraku 

yang amat berharga. 

  

Dia hadir didalam setiap kelompok doa itu dan Dia akan membuatmu merasakan hal ini. Kamu akan 

merasakan KasihNya dan kemudian kamu akan merasakan buah-buahnya, dimana ia akan mencurahkan dan 

menebarkan Sabda KudusNya. 

  

Anak-anak, kamu diberkati karena kamu telah diberi dengan karunia kerendahan hati, karena hanya mereka 

yang mau menerima Sabda Puteraku tanpa merasa ragu yang akan menghasilkan banyak pertobatan, karena 

kelompok-kelompok doamu ini. 
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Kini Roh Kudus bergerak dengan cepat diantara kamu, anak-anak yang terkasih, dan sangat membahagiakan 

aku jika melihat betapa besar Dia menggerakkan jiwamu. 

  

Kamu harus tetap bersatu, anak-anak kecilku, karena Puteraku membutuhkan kasihmu dan kesediaanmu, agar 

Dia bisa menyelamatkan umat manusia. Namun kamu akan menjadi sasaran dari setan yang akan mendorong 

semua iblis, yang ada dibawah sayapnya, untuk merasuki kamu dan menciptakan perpecahan. Kenalilah 

adanya upaya ini, apa adanya, dan percayalah sepenuhnya kepada Puteraku. Panggillah aku, Ibumu yang 

mengasihi, untuk mempertahankan kelompok-kelompok doamu tetap bersatu. 

  

Doa Perjuangan (97) : untuk mempersatukan kelompok-kelompok doa Perjuangan 

  

Oh Bunda Keselamatan, aku mohon kepadamu, melalui doa-doamu, persatukanlah semua sisa pasukan Allah 

di seluruh dunia. 

Selimutilah semua kelompok-kelompok doa Perjuangan dengan Rahmat Keselamatan yang dicurahkan 

kepada kami, melalui Kerahiman dari Puteraku, Yesus Kristus. 

Utuslah para malaikatmu untuk menyelimuti kami masing-masing dan terutama para imam yang 

membimbing kelompok-kelompok doa Perjuangan ini. 

Tolonglah kami untuk menghindari penyimpangan, yang bisa menimbulkan perpecahan diantara kami, dan 

lindungilah kami dengan karunia perlindunganmu agar kami tahan terhadap segala serangan yang harus kami 

tanggung, karena kasih kami kepada Yesus Kristus, didalam Tugas Suci untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini. 

Amin. 

  

Pergilah dalam damai, anak-anakku yang terkasih, dan ketahuilah bahwa sisa pasukan Allah, melalui Rahmat 

Puteraku, akan menolong Dia menyelamatkan milyaran jiwa-jiwa. 

                                       

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

Bunda Allah : Hendaknya kamu berdoa bagi mereka yang berkedudukan tinggi, yang memiliki kuasa 

atas bangsa-bangsamu 

Rabu, 6 Februari 2013, jam 14.55 

  

Anakku, hendaklah kamu mempersembahkan seluruh doa-doamu saat ini bagi jiwa-jiwa tersesat yang tidak 

mau mengakui Keberadaan Allah. 

  

Tersebar di seluruh dunia, jiwa-jiwa malang itu hidup di sebuah saat ketika mereka didera oleh berbagai 

kebohongan. Kebohongan itu ditanamkan didalam hati mereka oleh si penipu. Jika tanpa Terang Allah 

didalam hati mereka, mereka tak memiliki sarana apapun untuk memandang kedepan. Mereka tidak 

menghormati Allah, sebaliknya mereka mencari penggantinya. Pengganti itu biasanya berwujud pemujaan 

kepada orang lain, atau kepada benda materi.  

 

Apa yang mereka terima pada akhir dari pencarian mereka akan rasa damai adalah kekacauan dan 

kebingungan. Mereka tak akan menemukan damai itu jika tanpa mengasihi Allah. 

  

Bapaku yang mengasihi, melalui kerahiman dari PuteraNya, Yesus Kristus, mencurahkan Terang dan 

KasihNya kepada jiwa-jiwa itu. Mereka tidak mau menerima Rahmat ini dan berpaling kepada jalan yang 

mereka miliki untuk mendapatkan damai dan kebahagiaan kekal. 
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Hendaknya kamu berdoa bagi mereka yang berkedudukan tinggi, yang memiliki kuasa atas bangsa-

bangsamu, karena mereka sangat menderita. Setiap hari mereka menjadi sasaran serangan oleh setan agar 

mereka bisa dimanfaatkan sebagai sarana yang mendatangkan kesulitan bagi anak-anak Allah. Rencana 

mereka untuk menghapuskan semua jejak Allah dari kehidupan bangsa-bangsa yang mereka kendalikan, 

telah dilaksanakan. Sementara mereka membuka niat mereka yang sebenarnya, merekapun akan menjadi 

kurban, bersama jiwa-jiwa yang akan menderita dibawah rejim mereka. 

  

Berikut ini adalah doa Perjuangan (98) yang hendaknya kau daraskan untuk menerangi pemerintah-

pemerintah sehingga Rahmat Allah bisa menaungi para pemimpin dunia. 

  

Doa Perjuangan (98) : memohon Rahmat untuk menaungi para pemimpin dunia 

  

Oh Bunda Keselamatan yang terkasih, mohonkanlah kepada Puteramu 

agar sudi mencurahkan Rahmat dan KasihNya bagi para pemimpin yang mengendalikan dunia ini. 

Doakanlah agar Terang Allah menyembuhkan mereka dari kebutaan dan membuka hati mereka yang 

membatu. 

Hentikanlah mereka agar tidak menganiaya orang-orang yang tak berdosa. 

Doakanlah agar Yesus berkenan menuntun mereka, dan menghentikan mereka yang menghalangi penyebar-

luasan Ajaran-ajaran KebenaranNya kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. 

Amin. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

Allah Bapa : Kemarilah, ikutlah PuteraKu di Jalan Kebenaran 

Kamis, 7 Februari 2013, jam 23.30 

  

PuteriKu yang terkasih, mengapa anak-anakKu begitu mengasihi hal-hal yang indah yang Kuberikan di 

dunia? 

  

Mengapa dunia yang indah yang Kuciptakan ini begitu dikasihi dan dikagumi oleh anak-anakKu? 

  

Mengapa anak-anakKu saling mengasihi satu sama lain dan menemukan kebahagiaan dalam diri orang lain? 

  

Ini semua adalah Hadiah dariKu, Bapamu yang mengasihi. Janganlah kamu takut akan Hadiah-hadiah yang 

menakjubkan ini, atau kamu merasa bersalah jika semua itu menyenangkan kamu. 

  

Namun Hadiah yang terpenting yang Kuberikan kepadamu adalah KasihKu kepada kamu masing-masing. Ini 

adalah sebuah kasih yang istimewa, dan kasih yang ada didalam hatimu kepada orang-orang lain adalah 

gambaran sebagian kecil saja dari KasihKu Yang Maha Besar ini. 

  

Hanya jika kamu menempatkan kasihmu kepada Hadiah-hadiah yang istimewa ini lebih tinggi dari pada 

kasihmu kepada Allah, maka kamu tak akan merasakan damai. Karena itu ketika kamu merasakan 
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kebahagiaan atas Hadiah-hadiah yang Kuberikan kepadamu, ia bisa dinikmati secara benar jika digabungkan 

dengan kasih yang murni didalam hatimu kepada Penciptamu. 

  

KasihKu yang besar kepadamu dibuktikan ketika Aku mengutus Putera TunggalKu untuk membebaskan 

kamu dari dosa. Dialah HadiahKu yang terbesar dan melalui Dialah kamu bisa menemukan kehidupan kekal 

didalam Firdaus Yang Baru nanti. 

  

Jalan telah diretas bagimu dan ia akan dibangun dengan hati-hati, di sepanjang jalan menuju Pintu-pintu 

Surga, melalui Tugas terakhir dari Surga ini.  

  

Kemarilah, ikutlah PuteraKu di Jalan Kebenaran dan ijinkanlah Dia mengumpulkan kamu dalam sebuah 

kepompong keselamatan, melalui KerahimanNya yang besar.  

  

Aku mengulurkan LenganKu yang kudus dan memeluk kamu kedalam Perjanjian PuteraKu, sementara Dia 

mempersiapkan tahapan terakhir yang membawa semua anak-anakKu pulang kepadaKu. 

  

Rumahmu akan menyatu dengan rumahKu. Kesabaran, keteguhan, penderitaan, air mata dan kasih kepada 

PuteraKu, semuanya akan disatukan, sementara kamu berjalan di jalan yang berbatu ini menuju kepadaKu. 

Hanya mereka yang cukup kuat yang bisa mencapai langkah terakhir. 

  

Bapamu yang mengasihi 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

 

Aku adalah Gurumu, dan melalui Aku kamu akan mengerti misteri-misteri dari Rencana IlahiKu 

yang terakhir 

Jumat, 8 Februari 2013, jam 23.45 

  

PuteriKu yang terkasih, jika orang-orang menyadari Karunia yang Kuberikan kepada umat manusia, dimana 

Aku akan membangkitkan yang mati dan orang-orang kudus, yang kemudian akan bersatu dengan kamu yang 

diberi dengan Karunia Kehidupan Kekal didalam KerajaanKu, maka kamu akan sungguh menyadari berkat 

yang istimewa ini. 

  

Kehilangan orang yang dikasihi melalui kematian di dunia ini, adalah amat menyedihkan dan bisa 

menimbulkan rasa nyeri yang amat menekan. Namun JanjiKu untuk mempersatukan kamu dengan mereka 

yang telah mati dalam keadaan rahmat, akan menyatukan semua anak-anak Allah dengan sebuah cara yang 

sungguh mulia. 

  

Keluarga-keluarga, bersatulah. Orang-orang yang kau kasihi akan berkumpul bersama dan hal ini akan 

membawa sebuah sukacita yang besar. Semua orang-orang terberkati yang akan dibawa menuju FirdausKu 

Yang Baru itu yang menawarkan kehidupan kekal, akan merasa takjub oleh kemegahan dari KaruniaKu Yang 

Besar itu.   

  

Bersiaplah bagi kematian. Janganlah takut. Tetapi ketahuilah bahwa Surga tidaklah mudah untuk dimasuki. 

Banyak sekali persiapan spirituil harus dilakukan. Jika kamu menyadari dengan sungguh akan kehidupan 

menakjubkan yang menantikan kamu, pada saat KedatanganKu Yang Kedua itu, maka kamu akan mengerti 

apa yang diharapkan darimu. 
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Bukan saja kamu harus mengikuti perintah-perintahKu saat ini, tetapi kamu juga harus bertanggung-jawab 

menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang tidak menyukai Aku dan yang tidak ingin 

menyelamatkan jiwa mereka sendiri, menebus dirinya dihadapanKu, ataupun menerima Sakramen-sakramen. 

Hal ini karena mereka telah membuat keputusan secara sadar untuk memisahkan KeberadaanKu dari 

kehidupan mereka sehari-hari. Aku hanyalah sesuatu yang samar bagi mereka, hanya sebuah konsep spirituil 

belaka, yang tak bisa mereka mengerti. Alasannya adalah karena mereka tidak tertarik untuk melakukan 

perubahan yang diperlukan jika mereka ingin menjadi layak bagi KerajaanKu. 

  

Jiwa-jiwa yang ragu dan tersesat itu menjadi perhatianKu yang terbesar, karena jumlah mereka banyak, dan  

perlahan-lahan, mereka hanyut semakin jauh saja dariKu. Aku sangat merindukan jiwa-jiwa mereka. Satu-

satunya cara yang ingin Kusampaikan kepada mereka adalah dengan melalui sarana-sarana komunikasi 

modern, untuk menarik perhatian mereka. Setiap batu akan digulingkan. Segala sesuatu didalam KuasaKu 

akan dilakukan untuk membawa mereka kembali kepadaKu. 

  

Akhirnya ada jiwa-jiwa – tanpa adanya kesalahan dari mereka sendiri - yang tak pernah mendengar tentang 

Aku. Yang tak pernah tahu akan kematianKu di kayu salib, atau akibat dari hal itu pada keberadaan mereka 

di masa mendatang.  

 

Aku ingin menunjukkan Kebenaran pada mereka. Aku ingin mengajari mereka. Aku ingin menyederhanakan 

pesan-pesanKu.  

 

Aku ingin menunjukkan pada mereka bukti dari keberadaan jiwa-jiwa mereka, dan kamu, pasukanKu, akan 

menolong Aku melakukan hal ini. 

  

Akan ada banyak tugas yang diminta darimu didalam penyelamatan seluruh jiwa-jiwa dan Aku, Yesusmu, 

akan menunjukkan kepadamu bagaimana hal ini dilaksanakan. Aku akan memerintah kamu dengan lebih 

detil dan Aku berharap agar kamu mau menanggapi PanggilanKu, betapapun nampaknya tidak mungkin 

tugas ini.  

  

Kasihilah Aku dan percayalah kepadaKu. Aku adalah Gurumu, dan melalui Aku kamu akan mengerti misteri-

misteri dari Rencana IlahiKu yang terakhir. Kemudian semuanya akan dilaksanakan dan dunia akan siap bagi 

KedatanganKu kembali dengan mulia. 

  

Gurumu yang mengasihi 

Yesus Kristus 

 

 

 

Janganlah lupa bahwa kamu hanyalah sebagai penulisnya. Dan Akulah Pengarangnya 

Sabtu, 9 Februari 2013, jam 15.50 

  

PuteriKu yang terkasih, sementara Pesan-pesanKu tersebar dengan cepat, maka saat ini kamu menjadi kurban 

dari serangan keji dari setan serta pasukan iblisnya. Mereka menari-nari disekitarmu, dimana-mana, untuk 

menyesatkan kamu, menyakiti kamu dan menyiksa kamu – semuanya dengan satu tujuan saja. Menghentikan 

Karya ini. 
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Aku mengatakan hal ini untuk memperingatkan kamu bahwa semakin banyak Sabda KudusKu didengarkan 

maka semakin lapar manusia memanfaatkan RahmatKu, dan semakin banyak pula kejahatan dibawa 

kepadamu untuk kau tanggung. Setiap orang yang terlibat didalam Tugas ini kini merasakan akibat dari 

serangan-serangan ini. Dengan begini kamu tahu bahwa semua serangan itu berasal dari setan. 

  

Kamu akan disiksa dengan godaan agar mengurangi waktumu yang kau berikan kepadaKu, melalui doa-

doamu. Setiap detik kamu akan diganggu ketika kamu berusaha menyelesaikan tugas-tugas yang diminta 

darimu untuk melaksanakan Kehendak KudusKu. 

  

Dengan ditentang dalam setiap kesempatan, oleh orang-orang lain, yang berusaha untuk menghentikan 

penerbitan Kitab-kitabKu ini, maka kamu akan menjadi kecewa dan tak bisa mengambil langkah maju 

berikutnya. Kemudian, laksana tendangan kuat di lambungmu ---sebuah tanda yang sebenarnya dari serangan 

setan --- kamu akan dikecewakan oleh mereka yang menyediakan sarana-sarana penting didalam karya ini. 

Dan ketika kamu mengira bahwa Tugas ini adalah tidak mungkin untuk dilaksanakan, Aku akan membuka 

sebuah pintu, dan kemudian sebuah lagi, dan Aku akan terus membuang semua penghalang hingga 

Keinginan-keinginanKu dipatuhi. 

  

Ini adalah sebuah titik balik didalam Rencana Keselamatan IlahiKu. Dari sejak saat ini dan seterusnya 

SabdaKu akan semakin lantang, dimana hanya sedikit saja yang bisa mengabaikannya. Kemudian seluruh 

bangsa-bangsa, dalam setiap bahasa, akan menikmati Kebenaran ini. Beberapa akan mau menelan Sabda 

Allah. Namun yang lainnya lagi akan meludahkannya keluar, dan kemudian akan ada mereka yang merasa 

tersedak karenanya – karena begitu keras hati mereka. 

  

Setiap kali kamu merasa bahwa Tugas ini menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan, ketahuilah bahwa 

bukanlah tanganmu yang membuat SabdaKu didengarkan di segala bangsa, adalah karena TanganKu, 

SuaraKu dan KuasaKu, melalui Roh Kudus, maka Tugas ini diatur. 

  

Janganlah lupa bahwa kamu hanyalah sebagai penulisnya. Dan Akulah PengarangNya. KuasaKu bekerja 

melalui kamu.  

 

PenderitaanKu telah menyiksa pikiran dan tubuhmu. Jika kamu merasa sakit, itu adalah SakitKu yang kau 

rasakan.  

 

Jika kamu merasa tersiksa oleh berbagai penghalang, yang diletakkan dihadapanmu oleh setan, maka Akulah, 

Yesus Kristus, yang mereka ejek itu. Kamu hanya menjadi sarana saja. Janganlah lupa hal itu dan berpuaslah 

karena kamu diberkati dengan Karunia seperti ini. 

  

Hingga saat ini kamu bisa menyerahkan semua masalah itu dengan baik kepadaKu, dan kamu tetap 

melaksanakan apa yang diminta darimu, puteriKu. RencanaKu adalah menyelamatkan setiap jiwa yang hidup 

di dunia saat ini dan setan akan melakukan pertempuran yang sengit untuk menghentikan Aku. Setiap orang 

yang bekerja bersamaKu akan menjadi sasaran serangan, dan hanya kasih dan kepercayaanmu kepadaKu saja 

yang bisa mempertahankan kamu di saat-saat yang kacau ini. 

  

Yesusmu 

 

 

 

SabdaKu akan tersebar di Australia dan Selandia Baru 
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Minggu, 10 Februari 2013, jam 02.18 

  

Para muridKu yang terkasih, betapa kamu telah membawa air mata penghiburan di MataKu yang kudus. 

  

Bangsa-bangsamu yang cantik, penuh dengan kelimpahan sumber daya alam, adalah sebagai jiwa yang 

kosong. Bangsa-bangsa Australia dan Selandia Baru adalah subur, di satu sisi, karena ada Karunia dari 

BapaKu yang telah diwariskan kepada kamu, tetapi di sisi yang lain, mereka itu ternyata tandus. 

  

Aku memanggil bangsa-bangsamu, saat ini, untuk menolong Aku menyalakan imanmu dan menyebarkan 

Sabda KudusKu sehingga ia bisa memberi makan kepada jiwa semua anak-anak Allah di negeri-negerimu. 

  

SabdaKu akan tersebar di Australia melalui Tugas TerakhirKu ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di dunia. 

  

Kamu, puteriKu, akan diberi dengan Karunia Roh Kudus untuk membawa jiwa-jiwa yang Kurindukan 

kepadaKu. Kamu memiliki beban yang berat untuk kau tanggung, karena Sabda Allah tidak dikenal oleh 

jutaan orang diantara bangsamu. Hanya sedikit sekali gereja-gereja didalam komunitas Kristiani yang 

dimanfaatkan secara semestinya.  

 

Gereja-gereja itu laksana kerangka yang kosong dan Aku merasa kecewa atas lemahnya iman yang ada 

diantara kamu.  

 

Kamu harus banyak belajar dan banyak pula menerima jika kamu mengikuti Aku – dengan kehendak 

bebasmu sendiri – di Jalan Kebenaran. 

RencanaKu untuk mempersiapkan jiwa-jiwamu dan meminta pertolonganmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa 

yang tidak percaya akan Allah, adalah besar. TugasKu adalah memanggil kaum atheist dan menyelimuti 

mereka dengan Roh KudusKu, sehingga SuaraKu akan didengar, dengan segera. Berikut ini adalah sebuah 

doa Perjuangan 99 yang khusus bagi keselamatan Australia dan Selandia Baru. 

  

Doa Perjuangan (99) : bagi keselamatan Australia dan Selandia Baru 

  

Oh Allah Bapa Yang Maha Kudus, dalam Nama PuteraMu yang terkasih, Yesus Kristus, kasihanilah semua 

anak-anakMu di  

 

Australia dan Selandia baru. 

Ampunilah penolakan kami terhadap Sabda KudusMu. 

Ampunilah dosa keacuhan kami. 

Bebaskanlah kami dari budaya berhala dan selimutilah kami dengan Rahmat yang kami perlukan untuk 

menyulut pengharapan, iman dan kemurahan hati diantara saudara-saudara kami. 

Kami mohon kepadaMu Karunia Kearifan dan berilah kami berkat yang kami perlukan untuk memastikan 

bahwa hanya Kebenaran dari Sabda KudusMu saja yang terdengar dan agar seluruh jiwa-jiwa diberi dengan 

kunci-kunci menuju kehidupan kekal. 

Amin. 

  

Segera Roh KudusKu akan menguasai jiwamu dan kamu akan berjalan maju dengan tenang dan percaya, 

sementara kamu mewartakan Kebenaran ini kepada mereka yang berhubungan denganmu. 

  

Bersyukurlah atas berkat ini, yang kini Kulimpahkan kepada bangsa-bangsamu. Aku mengasihi kamu dan 

Aku percaya bahwa kamu akan menanggapi PanggilanKu. 
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Yesusmu 

 

 

 

Banyak yang percaya bahwa neraka hanya sebuah tempat didalam dunia dongeng semata 

Senin, 11 Februari 2013, jam 23.30 

 

PuteriKu yang terkasih, keinginan HatiKu adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang melakukan dosa 

berat, dari siksaan neraka. 

  

Bagi setiap dosa berat yang dilakukan, maka sakitnya api itu akan seperti mengoyakkan jiwa rasanya, seolah 

jiwa itu terbuat dari daging. Jeritan kesedihan dan rasa takut dari jiwa-jiwa itu, karena mereka ditarik menuju  

kedalaman neraka, sungguh menyayat Hati KudusKu. 

  

HatiKu serasa teriris dan rasa nyeri yang amat besar Kurasakan karena jiwa-jiwa malang itu. Banyak orang 

yang hidup di dunia saat ini berada dalam bahaya yang mengerikan itu. Hal ini karena banyak yang percaya 

bahwa dosa berat hanyalah sebuah kesalahan yang kecil saja, dan akibatnya mereka membenarkan perbuatan 

itu. Kemudian mereka akan terus berjalan di jalan kehancuran dirinya sendiri. Jika mereka tidak bisa 

menyadari kesesatan yang sangat besar didalam perbuatan itu maka mereka akan menderita kutukan, dimana 

mereka akan terbakar didalam keadaan kesakitan selamanya. 

  

Sedikit sekali orang yang percaya akan keberadaan neraka. Banyak yang percaya bahwa neraka hanyalah 

sebuah tempat didalam dunia dongeng semata. Banyak sekali yang tidak percaya bahwa Allah akan 

mengijinkan adanya tempat seperti itu, dan bahwa semua dosa, betapapun buruknya akan bisa diampuni. Aku 

mempersalahkan kesesatan yang dilakukan oleh para hamba kudus, yang selama beberapa puluh tahun ini, 

tunduk kepada tekanan dari dunia sekuler. Tipuan ini berakibat pada hilangnya milyaran jiwa-jiwa. 

Sementara keadaan sudah terlambat bagi jiwa-jiwa itu, tetapi masih ada waktu bagi mereka yang ternoda oleh 

dosa berat saat ini untuk bisa diselamatkan. 

  

Hendaknya kamu berdoa agar orang-orang ini bisa dilindungi dari bujuk rayu kejahatan setan, yang 

berbahagia atas kemungkinan nasib mereka nanti. TerangKu akan, dan hanya bisa dicurahkan kepada mereka 

jika mereka mau membuka mata mereka terhadap kenyataan dari dosa. Meski mereka menyiksa Aku melalui 

kejahatan mereka, tidak satupun dari mereka yang merasa gelisah, atau putus asa, karena dosa-dosa mereka 

itu. Sementara itu banyak yang tahu penyebab dari kekacauan mereka, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa, 

dan mereka terus mendukung dan membenarkan dosa-dosa itu. Beberapa melakukan hal ini karena mereka 

dikelilingi oleh kegelapan kebohongan, yang melekat didalam budaya mereka. Kebohongan ini mendukung 

diterimanya perbuatan dosa. 

  

Tolonglah Aku menyelamatkan mereka dengan doa Litani berikut ini. 

  

707. Doa Litani Jesus to Mankind (5) : bagi keselamatan mereka yang berada dalam keadaan dosa berat 

  

Yesus, selamatkanlah semua pendosa dari api neraka 

Ampunilah jiwa-jiwa yang menjadi gelap itu. 

Tolonglah mereka untuk bisa melihat Engkau. 

Angkatlah mereka dari dalam kegelapan. 

Bukalah mata mereka. 
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Bukalah hati mereka. 

Tunjukkanlah Kebenaran kepada mereka. 

Selamatkanlah mereka. 

Tolonglah mereka untuk mendengar. 

Singkirkanlah mereka dari rasa congkak, nafsu serta iri hati. 

Lindungilah mereka dari setan. 

Dengarkanlah seruan mereka yang minta tolong. 

Raihlah tangan mereka. 

Tariklah mereka kearahMu. 

Selamatkanlah mereka dari tipuan setan. 

Amin. 

  

Tolonglah mereka, para pengikutKu, dengan memohon kepadaKu setiap hari agar mengampuni mereka atas 

penghinaan besar yang mereka arahkan kepadaKu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Dalam sekejap mata, kehidupan ini akan beralih menuju sehuah Kehidupan Baru, sebuah Firdaus 

yang diperbaharui 

Selasa, 12 Februari 2013, jam 02.19 

  

PuteriKu yang terkasih, banyak sekali orang di dunia yang tidak memperhatikan kehidupan spiritualitas 

mereka.  

 

Mereka larut didalam masalah materi dari kehidupan mereka sehari-hari, didalam pekerjaan mereka, peranan 

mereka sebagai orang tua, perjuangan mereka untuk lulus ujian dan belajar, hingga mereka lupa akan 

kehidupan mereka setelah waktu mereka di dunia berakhir. 

  

Memang benar bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya, dalam tanggung jawab materi, untuk memberi 

makan dan pakaian bagi dirinya, namun ketika mereka mengabaikan kesejahteraan spirituilnya, maka mereka 

seakan menjauhkan dirinya dari karunia-karunia terbesar yang telah menantikan dirinya.  

Banyak orang yang lupa bahwa BapaKu bisa mengambil kehidupan ini setiap saat. Jika jiwa-jiwa tidak siap, 

maka mereka akan menderita penyesalan dan tak bisa memasuki Surga pada saat mereka melewati kehidupan 

di dunia ini menuju kehidupan berikutnya. 

  

Memang sulit bagi mereka yang selalu sibuk, untuk memikirkan apa yang terjadi ketika waktu ini, yang 

diberikan Tuhan kepada mereka, berakhir. Bagi banyak orang, mereka memandang kematian sebagai hal 

yang menakutkan dan bukan sesuatu yang ingin mereka renungkan. Karena itu mereka menolak Aku, Yesus 

mereka, yang merupakan jalan bagi mereka untuk menuju kepada Kerajaan BapaKu. Aku, Yesus Kristus, 

adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh kehidupan kekal, sebuah kehidupan yang belum kau ketahui. 

  

Aku ingin mengatakan kepadamu bahwa ada sebuah kehidupan yang amat menakjubkan bagi semua anak-

anak Allah, yang telah menantikan mereka. Kehidupan ini amatlah penting karena bagaimana caramu 

menjalani kehidupan ini, yang diberikan kepadamu di dunia ini, yang akan menentukan masa depanmu. 
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Janganlah kamu berpikir bahwa kematian adalah sebuah akhir. Sebaliknya, renungkanlah hal itu sebagai awal 

dari sebuah kehidupan yang baru dan menakjubkan. Waktu yang kau habiskan di dunia ini adalah sebagai 

sebuah cobaan. Ia adalah sebuah ujian dan dengan berbagai cara ia juga merupakan sebuah tempat 

pengasingan. Lahir sebagai pendosa, maka kamu juga mati sebagai pendosa. Namun hanya pendosa yang 

mau saling mengasihi sesamanya, yang memperlakukan orang lain dengan kasih dan hormat, dan yang 

menjalani kehidupannya seturut GambaranKu, yang memiliki banyak masa depan. 

  

Karena besarnya kasihKu kepada semua anak-anak Allah, maka Aku memberi banyak pengecualian bagi 

jiwa-jiwa yang berkelana itu, yang tersesat dan kebingungan. Aku mengejar jiwa-jiwa itu yang tidak 

menginginkan apa-apa dalam DiriKu dan Aku mengarahkan hati mereka sehingga mereka memiliki rasa 

kasih kepada sesamanya. 

  

Banyak yang tidak menyadari bagaimana Aku bekerja didalam hati mereka, namun Aku melakukan hal ini 

untuk merayu mereka agar berjalan menuju kepadaKu. Bagi setiap jiwa yang memanggil Aku, meski dia 

merasa tidak pasti akan KeberadaanKu, Aku akan datang dengan berlari. Aku akan menanggapinya saat itu 

juga, dan mendengarkan semua intensinya. Aku adalah Allah Kasih. Aku tidak mudah marah. Aku ini sabar. 

Aku selalu berharap. Aku ini setia. Aku ini maha rahim. Aku menantikan seluruh jiwa-jiwa untuk mengenali 

PanggilanKu, karena segera, mereka tidak akan ragu lagi atas Suara Siapa yang mereka dengar itu, yang 

mengarahkan mereka untuk merasakan kasih Allah. 

  

Dalam sekejap mata, kehidupan ini akan beralih menuju sebuah Kehidupan Baru, sebuah Firdaus yang 

diperbaharui.  

 

Sementara saat kehidupan di dunia ini penuh dengan berbagai cobaan, tekanan, stress, naik turun, maka ia tak 

bisa dibandingkan dengan kehidupan damai dan kemuliaan yang telah menantikan semua orang yang 

mengasihi Aku. 

  

Yesusmu 

 

 

Kegiatan Mason telah merasuki GerejaKu di dunia, dan segera pergesekan itu, seperti yang 

dinubuatkan, akan menimbulkan perpecahan dan kekacauan diantara hamba kudusKu 

Rabu, 13 Februari 2013, jam 11.20 

  

PuteriKu yang terkasih, terjadi sebuah kegusaran di Surga saat ini, ketika Mahkota Duri turun untuk 

menghancurkan TubuhKu, Gereja Katolik, di dunia. 

  

Nubuatan ini yang diberikan kepadamu secara mendetil selama dua tahun terakhir ini, akan segera terjadi. 

Kini ketika Pewahyuan-pewahyuanKu yang lain akan segera disadari, hanya sedikit sekali para hamba 

kudusKu yang bisa mengabaikan Permintaan-permintaanKu kepada bangsa manusia, di saat yang tak 

bertuhan dari waktumu di dunia ini. 

  

Mereka itu, kelompok jahat itu, telah memulai kampanye untuk menjauhkan bumi ini dari Kebenaran atas 

Ajaran-ajaranKu. Wakil KudusKu telah dipaksa untuk melakukan tindakan ini dan dia akan sangat menderita 

sebagai akibatnya. Kegiatan Mason telah merasuki GerejaKu di dunia dan segera pergesekan itu, seperti yang 

dinubuatkan, akan menimbulkan perpecahan dan kekacauan diantara hamba kudusKu. 
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Banyak yang tidak tahu apa-apa mengenai tipuan yang dihadirkan dihadapan mereka. Merekapun tidak tahu 

bahwa fondasi GerejaKu, Gereja Katolik, telah dihancurkan menjadi debu. Dan di tempatnya akan muncul 

kekejian itu dan Aku akan campur tangan dan mengirimkan tanda-tanda untuk memperingatkan setiap jiwa 

akan pentingnya berdoa sehingga mereka bisa membedakan Kebenaran dari khayalan. 

  

Ini bukan berarti hancurnya Gereja Katolik, yang akan segera menyadi nyata, yang akan memecah belah 

dunia. Ini merupakan keterlibatan mereka didalam penciptaan sebuah Gereja Dunia Baru, sebuah agama 

dunia-tunggal, yang akan memperkenalkan kekhafiran dan penyembahan berhala. 

  

Nabi palsu itu telah mempersiapkan dengan baik dan waktu yang menjadi miliknya telah tiba. Bekerja sama 

dengan antikris mereka akan memaksa dunia untuk berlutut. Mereka bukannya menghormati Tuhan, tetapi 

menghormati binatang itu. 

  

Aku mendesak kepada semua muridKu, para pengikut ajaranKu Kristiani, dimana saja, untuk tetap tenang. 

Berdoalah memohon damai dan ijinkanlah Aku, Yesusmu, untuk menuntunmu saat ini. 

  

Aku meminta kepada semua kardinalKu, para uskupKu, serta semua hamba kudusKu, untuk menyatukan 

semua kawananmu dan tetap setia kepada Ajaran-ajaranKu. Perhatikankah baik-baik terhadap kotbah apa 

yang akan diminta darimu, karena ia akan berubah. Kotbahmu nanti akan dirancang dan ditulis bagi dunia 

sekuler dimana hal itu tak memiliki substansi apa-apa. 

  

Dalam upaya seakan-akan menjadikan Gereja Katolik semakin modern, maka hal inilah yang akan dihadirkan 

kepadamu – anjuran untuk membentuk jemaat yang inklusif – semua agama digulung menjadi satu, menjadi 

apa yang disebuat sebagai Gereja Kristiani Bersatu. Mula-mula, dari luar hal itu nampaknya tetap sama, 

tetapi itulah yang harus kau perhatikan. Secara perlahan kamu tak akan bisa lagi mengenali Kitab SuciKu, 

ketika kalimat-kalimat yang baru, ungkapan-ungkapan yang baru, serta format yang baru dari upacara 

Sakramen-sakramen akan dihadirkan dihadapanmu. 

  

Akan timbul kepanikan diantara imam-imam konservativ yang setia, yang akan merasa khawatir karena 

diminta untuk menerima format baru yang modern dari Gereja, dimana akan dimunculkan sebuah model baru 

dari Gereja alternatif yang modern. 

  

Adalah melalui jejaring kegiatan mason yang merasuki setiap sudut Gereja Katolik, pemerintah-pemerintah 

serta media massa, maka kekejian ini disuguhkan sebagai sebuah inovasi besar. 

  

Inilah awal dari sebuah akhir. KehadiranKu secara terang-terangan dihilangkan demi kepentingan tata 

upacara yang baru didalam Misa. 

  

Maka segala kemegahan dan upacara akan menutupi sebuah tabernakel kosong karena Kehadiran IlahiKu tak 

lagi diijinkan ada disitu, oleh BapaKu. 

  

Kamu harus tetap bersatu, dan jika kamu menjadi pengikut Katolik, teruslah kamu menghadiri Misa harian 

dan menerima Komuni Kudus. Bagi seluruh umat Kristiani kamu harus tahu bahwa kamupun akan dirayu 

kepada Agama Dunia Baru itu, yang direncanakan oleh bangsa-bangsa yang bersekutu dengan para 

pengkhianat Gereja KatolikKu. Mereka ingin menciptakan sebuah gereja sekuler, humanis, yang menjadi 

kulit luarnya saja, sebuah kulit luar yang menutupi kejahatan yang mereka anjurkan secara diam-diam. 
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Pertempuran telah dimulai, tetapi kamu, para pengikutKu yang terkasih, adalah lebih kuat dari pada yang kau  

pikirkan. Aku selalu berada disini. Aku telah mempersiapkan kamu dengan baik. Maka untuk bisa bertahan,  

daraskanlah doa Perjuangan (100) berikut ini. 

  

Doa Perjuangan (100) bagi kelangsungan hidup Kristianitas 

  

Oh Yesus yang terkasih, kami mohon kepadaMu, kemampuan untuk bertahan hidup dihadapan segala cobaan 

ini, ketika Paus Yang Benar yang terakhir telah menyelesaikan Tugasnya bagiMu. 

Tolonglah kami untuk bertahan menghadapi penyalah-gunaan yang mengerikan yang harus kami hadapi ini 

karena hancurnya Gereja, yang telah kami kenal sebelumnya. 

Jangan biarkan kami menyimpang dari Kebenaran Sabda IlahiMu. 

Tolonglah kami untuk tetap diam ketika serangan-serangan itu diletakkan pada bahu kami untuk membujuk 

kami agar membelakangi Engkau serta Sakramen-sakramen yang Kau berikan kepada dunia. 

Lindungilah pasukanMu dengan Kasih yang besar yang kami perlukan, laksana sebuah perisai, untuk 

melindungi kami terhadap nabi palsu dan antikris itu. 

Tolonglah GerejaMu di dunia ini untuk semakin menyebar dan berlipat-ganda, sehingga mereka bisa melekat 

kepada Kebenaran dan menolong Engkau menuntun para saudara kami di Jalan Kebenaran, untuk 

mempersiapkan diri kami secara layak, bagi KedatanganMu Yang Kedua. 

Amin. 

  

Para pengikutKu, janganlah kamu resah. Segala sesuatu berada didalam kendali TanganKu yang kudus. 

Bersabarlah.  

 

Janganlah kamu membenarkan segala perbuatanmu dalam namaKu, karena jika kamu melakukan hal ini, 

kamu hanya membela SabdaKu, padahal apa yang perlu kau lakukan adalah mewartakan SabdaKu.  

  

Yesusmu 

 

 

 

Perawan Maria : Kecongkakan dan kesombongan umat manusia sedang menghinakan Kehadiran 

Allah 

Rabu, 13 Februari 2013, jam 20.10 

  

Mantel kudusku menyelimuti kamu semua yang memanggil aku, Ibu Surgawimu, selama saat-saat Pemurnian 

ini. Sementara Murka Bapaku yang kekal semakin meningkat, maka kamu, anak-anakku yang terkasih, 

hendaknya banyak berdoa untuk meringankan penderitaan yang akan membanjiri bumi seperti air bah. 

  

Hendaknya kamu memusatkan perhatianmu kepada apa yang dikatakan oleh Puteraku dan tetap bersatu 

didalam doa, agar dosa bisa diampuni. Awan hedonistik yang menggantung di sisi barat dunia ini, yang telah 

menghalangi Puteraku, semakin tebal saja setiap hari. 

  

Kecongkakan dan kesombongan umat manusia sedang menghinakan Kehadiran Allah. Jiwa-jiwa mereka 

yang kosong itu laksana bejana-bejana kosong, dimana ia dipenuhi dengan kekayaan yang tak berguna, yang 

diciptakan oleh tangan manusia. Didalam hati mereka yang serakah itu tak ada tempat bagi Kasih Sejati, 

kasih Allah. Tanpa Kasih Allah maka mereka tak mampu mengasihi siapapun, kecuali dirinya sendiri. Hal ini 

membuat manusia menderita, lebih dari pada yang semestinya, karena kasih tidak dibagikan. 
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Jika kamu hanya memperhatikan dirimu sendiri, maka kamu tak bisa memberikan penghiburan, ataupun 

meringankan penderitaan mereka yang bergantung kepada orang lain. 

  

Bangunlah anak-anak. Hanya dengan membuka hatimu kepada Kebenaran maka kamu bisa menerima 

Kerahiman dari Puteraku yang terkasih. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

Ini adalah pertempuan terakhir. WakilKu telah tumbang. GerejaKu juga akan tumbang, namun 

segera ia akan bangkit lagi 

Kamis, 14 Februari 2013, jam 18.00 

  

PuteriKu yang terkasih, akhirnya pertempuran memasuki babak terakhirnya antara Kerajaan BapaKu dengan 

kerajaan setan. 

  

Betapa setan telah membodohi anak-anak BapaKu, termasuk mereka yang mengikuti Kebenaran dari Ajaran-

ajaranKu. Tak ada yang benar diantara yang nampak itu. Kuasa dari kegiatan Mason telah meningkat dan 

mereka merasuki bukan saja dunia politik, tetapi juga Rumah Allah, TubuhKu di dunia ini. 

  

Gereja Katolik dilecehkan, lebih dari pada Gereja lain di dunia, yang mewartakan Sabda KudusKu. Hal ini 

karena ia dituntun olehKu dan telah berpegang kepada perintah-perintahKu, yang diberikan kepada umat 

manusia sejak Aku menyatakan bahwa RasulKu Petrus adalah menegakkan GerejaKu di dunia. 

  

GerejaKu di dunia telah menjadi pusat perhatian dari setan, yang selama berabad-abad telah memecah-belah 

GerejaKu dan menganiaya semua orang yang menjalankan Sakramen-sakramenKu yang terkudus. 

  

Setan itu, tidak sekalipun dia mengurangi rencananya untuk menganiaya GerejaKu. Dan dengan kecerdikan, 

muslihat, kecongkakan, kesombongan, dengan merasa dirinya penting, dia, si penipu itu, percaya bahwa 

kuasanya tak terhingga.  

 

Dia selalu menyerang mereka yang ditunjuk untuk menuntun anak-anak Allah menuju kehidupan kekal. 

  

Untuk sementara waktu GerejaKu Katolik telah menderita hebat sekali oleh tangan setan. Bukan sekali saja 

mereka dihalangi dalam melaksanakan kewajiban kudus mereka kepadaKu didalam damai. Kemudian untuk 

memastikan bahwa dirinya, setan, bisa menimbulkan gangguan yang lebih besar lagi, maka dia merasuki para 

hamba kudusKu dengan mengirimkan utusan-utusannya sendiri untuk berbaur dengan mereka. Dengan 

begitu maka kekejian setan memasuki GerejaKu. 

  

Ketika dosa dilakukan oleh mereka yang ditunjuk untuk memberi makan kepada jiwa-jiwa, maka Akulah, 

Yesus Kristus, yang sebenarnya dipersalahkan dan menjadi sasaran. 

  

Tipuan yang terbesar adalah ketika setan meyakinkan manusia bahwa Akulah, Yesus, Kepala Gereja di 

dunia, yang mengkhianati umat manusia. Umat manusia itu lahir dengan membawa dosa. Dan manusia akan 

terus berdosa hingga saat KedatanganKu Yang Kedua. Dengan menyingkirkan Aku, sebagai Juru Selamat 

dunia, karena dosa-dosa manusia, termasuk dosa mereka yang bertanggung-jawab menyesatkan jiwa-jiwa, 

hal itu akan menjadi kejatuhanmu. 
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Bukannya Kebenaran, tetapi kamu akan mengijinkan kebohongan untuk mengotori hatimu. Kini kamu berada 

dibawah kendali setan didalam GerejaKu dan banyak orang akan menjadi mangsa dari kebohongan itu, yang 

kini akan dihadirkan kepadamu sebagai Kebenaran. 

  

Kebenaran dari Ajaran-ajaranKu akan segera dinyatakan sebagai tidak relevan dan tidak benar. Murka 

BapaKu atas perusakan didalam GerejaKu di dunia ini akan segera dirasakan diantara para hambaNya, 

didalam GerejaKu di Roma.  

 

Ini adalah pertempuran terakhir. WakilKu telah tumbang. GerejaKu juga akan tumbang, namun segera ia 

akan bangkit lagi. 

  

Yesusmu 

 

 

Perkawinan tidaklah bisa diterima dihadapan altarKu jika ia terjadi antara dua orang yang sesama 

jenis 

Jumat, 15 Februari 2013, jam 22.10 

  

PuteriKu yang terkasih, Tugas ini musti terus berlanjut, saat ini, untuk merayu dan memeluk mereka yang 

tidak percaya akan Ajaran-ajaranKu dan mereka yang mengaku dirinya umat Kristiani, namun yang tidak 

mau mengakui Aku dengan cara yang sederhana. 

  

Sikap acuh mereka itu amat menyakitkan. Penafsiran mereka terhadap Ajaran-ajaranKu, yang kemudian 

diputar-balikkan agar sesuai dengan gaya hidup sekuler, adalah bentuk pengkhianatan paling buruk terhadap 

Aku, Yesus mereka. 

  

Kaum muda, usia pertengahan serta orang-orang tua yang mengaku para pengikut Kristiani telah menentang 

Aku dengan cara pemikiran mereka sendiri yang lemah, yang mereka percaya bisa diterima oleh Allah. 

Mereka telah menciptakan sebuah doktrin baru, buatan mereka sendiri, yang sesuai dengan gaya hidup 

mereka. Kemudian mereka percaya bahwa mereka masih bisa menyenangkan Allah dan bahwa doktrin 

mereka itu bisa diterima olehNya. 

  

Ketahuilah bahwa hanya Kebenaran yang bisa diterima oleh Allah. Berbagai upaya untuk menenangkan Dia 

tak akan didengarkan. Allah tak akan bisa menerima kebohongan. Tidak ada sama sekali, betapapun baiknya 

hal itu dibungkus dan dihiasi dengan bahasa yang indah, yang mengusulkan konsep-konsep baru didalam 

ajaran Kristianitas, dengan penerimaan dan toleransi terhadap dosa, yang akan bisa diterima di Mata Allah 

Yang Maha Melihat. Dia tak akan pernah menerima Hukum-hukum yang baru, yang mengecilkan arti dari 

Sakramen-sakramen yang diwariskan olehKu, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. 

  

Aku menyelamatkan kamu untuk menolongmu bebas dari cengkeraman setan yang menguasai hati manusia. 

Aku menyerahkan hidupKu, dengan sukarela, untuk menyelamatkan kamu dan membebaskan kamu dari 

rantai, dimana kamu dibelenggu oleh setan dan api neraka. Hal ini berarti bahwa neraka tak lagi berkuasa atas 

dirimu, karena kamu diberi kebebasan untuk memilih kehidupan didalam KerajaanKu, atau memilih 

kematian didalam lembah neraka. 

  

Namun apa yang dilakukan oleh manusia di dunia saat ini untuk membalas Aku atas Hadiah yang luar biasa 

ini? Mereka berusaha untuk membenarkan dosa didepan MataKu. Mereka menghadirkan dosa-dosa 
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penentangan dihadapanKu dan meminta kepadaKu untuk menerima kebohongan dan kesalahan. Yang lebih 

buruk lagi, mereka ingin menyelaraskan Sakramen-sakramen KudusKu dengan berbagai cara yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka dan kemudian menghadapkan sebuah kekejian kepadaKu. Perkawinan tidaklah 

bisa diterima dihadapan altarKu jika ia terjadi antara dua orang yang sesama jenis. Namun mereka melakukan 

hal ini dan menghinakan Aku. Mereka meminta kepadaKu untuk menerima dosa dengan membenarkan 

penentangan terhadap Perintah-perintah BapaKu. Mereka berusaha meyakinkan dirinya bahwa hal ini bisa 

diterima, dihadapan Allah, ketika hal ini seharusnya tidak terjadi. 

  

Semua Hukum-hukum Allah diciptakan di Surga. Dosa adalah dosa, di Mata Allah, dan tak pernah bisa 

dibenarkan oleh penafsiran manusia. 

  

Adalah pola pikir yang terperdaya seperti inilah dari kaum pendukung Kristiani modern, yang berusaha 

dalam segala kesempatan, untuk merubah dan menyesuaikan Ajaran-ajaran Kristianitas, yang merusak 

GerejaKu. Hal itu menimbulkan kebingungan yang mengerikan. 

  

Mereka memperolokkan Allah serta kematianKu di kayu salib. 

  

Beginilah umat Kristiani kembali kepada penyembahan berhala dan pergeseran itu bisa terjadi dengan cepat. 

Allah-allah palsu, bait-bait palsu, agama-agama palsu, semuanya memiliki satu kesamaan. Pengikut mereka 

menghormati suatu allah yang diciptakan oleh tangan manusia. Agama-agama seperti ini menghinakan Allah 

dan mereka berada didalam satu gereja, bait-bait masonik, yang bukan menghormati Allah sama sekali, tetapi 

menghormati binatang itu. 

  

Inilah harga dari kebebasan itu, yang diberikan kepada dunia oleh kematianKu di kayu salib. Inilah sebabnya 

dunia perlu menerima Kebenaran dan bukan menjadi mangsa dari penipuan itu, yang akan ditanamkan 

diantara kamu, oleh binatang itu sementara waktu berjalan terus. 

  

Yesusmu 

 

 

Kini nabi palsu itu akan mengambil alih Tahta di Roma 

Minggu, 17 Februaei 2013, jam 19.00 

  

PuteriKu yang terkasih, perpecahan didalam Gereja Katolik kini akan bisa disaksikan, seperti yang telah  

dinubuatkan, oleh seluruh dunia. Kepergian Wakil KudusKu yang terkasih, Paus Benediktus XVI, menandai 

awal dari sebuah akhir. Melalui dirimu, nabi pilihanKu, selama lebih dari dua tahun terakhir ini, Aku telah 

berusaha untuk mempersiapkan GerejaKu di dunia bagi peristiwa menyedihkan ini. 

  

Para elit masonik telah bisa mengendalikan GerejaKu dan mereka akan menggunakan muslihat yang paling 

jahat atas umat Katolik. Kunci-kunci Roma yang kini berada di TanganKu telah diserahkan kepadaKu oleh 

BapaKu. Aku akan mengarahkan seluruh pengikutKu sehingga Kebenaran itu bisa dipertahankan dan agar 

Sabda KudusKu tetap utuh. 

  

Kini nabi palsu itu akan mengambil alih Tahta di Roma dan SabdaKu, seperti saat Aku berada di dunia dulu, 

akan dianggap sebagai bidaah. 
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Janganlah kamu salah, karena ketika muslihat itu dihadirkan kepada dunia seolah pemerintahan yang baru itu  

mewakili Kebenaran, puteriKu, kamu akan sangat menderita dalam Nama KudusKu sama seperti para nabi 

yang datang sebelum kamu. 

  

Hendaknya para pengikutKu tetap tenang dan berdoa demi keselamatan semua hamba kudusKu yang akan 

terperangkap didalam kekejian ini. Aku memanggil mereka agar bersikap seperti berikut ini. 

  

Teruslah mengikuti Ajaran-ajaranKu. Janganlah menyimpang dari Sabda Allah. Tetaplah setia kepada tugas 

kudusmu dan memberikan Sakramen-sakramen Kudus seperti yang telah Kuperintahkan kepadamu. 

  

Ajaran-ajaran Gereja Katolik yang mendasarkan pembentukannya pada RasulKu Petrus, tetaplah mutlak. 

Sekarang hal ini akan berubah setelah fondasinya diguncang oleh perubahan yang akan datang. 

  

Sebentar lagi kamu tak akan bisa lagi mengenali GerejaKu dan kamu akan merasa sangat tidak nyaman 

ketika kamu menyaksikan bagaimana Sabda KudusKu akan dirusak. 

  

Yesusmu 

 

 

Mereka akan membawa anak-anak Allah dibawah kekuasaan si tanduk kecil yang akan duduk dalam 

kemegahan yang sombong di Kursi Petrus 

Senin, 18 Februari 2013, jam 18.00 

  

PuteriKu yang terkasih, sementara berbagai perubahan didalam GerejaKu di dunia semakin meningkat, 

demikian pula suara-suara dari nabi-nabi palsu akan semakin tinggi, secara serempak, guna mendukung 

kekejian didalam GerejaKu.  

 

Ketika Aku mengungkapkan Kebenaran kepadamu, nabi sejati dari akhir zaman, dimana sebagian besar telah 

diketahui, maka kebohongan semakin menyebar untuk membingungkan semua orang yang mengikuti Aku. 

  

Dalam setiap petunjuk yang Kuberikan kepadamu, bagi dunia ini, maka petunjuk yang berlawanan juga akan 

dinyatakan dari mulut nabi-nabi palsu. Mereka akan menyatakan kalimat-kalimat yang menghibur kepada 

para pengikutKu yang menganggap bahwa Kebenaran ini terlalu ngeri untuk ditanggung. Melalui 

kebohongan mereka, mereka akan membawa anak-anak Allah dibawah kekuasaan si tanduk kecil yang akan 

duduk dalam kemegahan yang sombong di Kursi Petrus. 

  

Ketika Aku mengatakan kepadamu tentang perpecahan besar didalam GerejaKu, Aku tidak mengatakan 

bagaimana hal ini akan terjadi. Maka dengarkanlah Aku sekarang. Seperti halnya imam-imam pada zamanKu 

di dunia dulu menolak Sabda KudusKu, maka demikian juga imam-imam yang ada sebelum saat 

KedatanganKu Yang Kedua ini menolak Aku. Bukan saja mereka menolak SabdaKu, yang diberikan 

kepadamu, puteriKu, tetapi mereka akan mau menerima berbagai perubahan, yang akan dipaksakan kepada 

mereka. Karunia-karunia kudus mereka akan menjadi tak berdaya segera setelah mereka menerima hujatan-

hujatan dan aturan-aturan baru yang disajikan kepada mereka. 

  

Para pengikutKu yang setia juga akan terpecah-belah didalam kesetiaan mereka kepada GerejaKu di dunia. 

Apa yang perlu kau lakukan adalah mengikuti Ajaran-ajaranKu yang diberikan kepadamu didalam Kitab 

BapaKu. Tak perlu kamu berlari kemanapun, karena Aku hadir diantara kamu. 
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Kamu tahu akan Kebenaran itu. Ia telah disuapkan kepadamu sebagai umat Kristiani. Maka ketika kamu 

melihat bahwa Perintah-perintah Allah serta Ajaran-ajaranKu ditulis ulang, dan Sakramen-sakramen 

KudusKu dirubah, maka hendaklah kamu berpaling darinya. Jangan biarkan kebohongan menakut-nakuti 

kamu, tetapi takutlah kepada mereka yang menerima perbuatan dan hukum-hukum jahat yang baru ini, yang 

diakui sebagai berasal dariKu dan yang tidak bisa memahami Kebenaran. 

  

Yesusmu 

 

 

Mereka akan mengatakan bahwa dia bersalah atas sebuah kejahatan dimana sebenarnya dia sama 

sekali tidak bersalah 

Selasa, 19 Februari 2013, jam 14.30 

  

PuteriKu yang terkasih, tolong beritahukanlah kepada para muridKu bahwa saat PemerintahanKu sudah 

dekat. 

  

Janganlah merasa resah, karena meskipun Mahkota Duri itu telah turun atas WakilKu, yang ditunjuk olehKu, 

Yesus Kristus, untuk memerintah atas GerejaKu Katolik dan Apostolik, yang telah digulingkan dengan kejam 

– kini akhirnya Aku datang untuk membawa damai bagimu. 

  

Tahun depan akan terasa sangat kejam dan sangat menyedihkan bagimu, para muridKu yang terkasih dan 

PausKu yang sejati dan terakhir. Dia dilawan dengan melalui persekongkolan jahat dan sengaja, sama seperti 

terhadap Aku, Yesus Kristus, yang dipukul dan disiksa. Kini mereka berusaha untuk membunuhnya, seperti 

mereka membunuh Aku. Mereka akan mengatakan bahwa dia bersalah atas sebuah kejahatan dimana 

sebenarnya dia sama sekali tidak bersalah. 

  

Aku, Juru Selamatmu yang mengasihi, akan menyelamatkan kamu semua dari kejahatan, yang akan dikira 

oleh banyak orang sebagai berasal dariKu, oleh Tangan PerintahKu. 

Aku memberi petunjuk kepada GerejaKu seperti sebelumnya, namun hanya melalui Kuasa Roh Kudus. 

Kunci-kunci Roma berada dibawah perintah BapaKu yang terkasih. Aku, Yesus Kristus, siap untuk turun 

kembali didalam KedatanganKu Yang Kedua dan Aku ingin memberitahukan hal ini agar kamu tahu, para 

muridKu, bahwa kamu akan menderita seperti para muridKu ketika Aku berada di dunia dulu. Kamu, 

kekasihKu, ada bersama Aku, terkunci didalam Hati KudusKu, sehingga kamu bisa bersatu denganKu 

didalam kesedihan. Aku menangis atas PausKu yang tak bersalah dan terakhir di dunia, Benediktus XVI, 

yang dipilih olehKu untuk memimpin GerejaKu selama hari-hari akhir ini. 

  

Membutuhkan keberanian yang besar bagi para kurban sukarela yang akan terus mewartakan Sabda 

KudusKu, karena mereka dipenuhi dengan berbagai keraguan yang mengerikan. Didalam hati mereka tahu 

bahwa Akulah yang berbicara kepada mereka saat ini namun mereka akan diterpa oleh berbagai keraguan 

yang disebabkan oleh mereka yang tidak mau menerima Pesan-pesanKu kepada umat manusia namun yang 

berdevosi kepadaKu.  

  

Kini Aku memberikan doa Perjuangan yang singkat dan istimewa ini. Ia adalah sebuah doa keajaiban yang 

membuat orang-orang yang mendaraskannya bisa merasakan KehadiranKu didalam jiwa mereka. Ia juga bisa 

menolong mereka bisa melihat Kebenaran, yang Kujanjikan kepada mereka, dan yang akan selalu diberikan 

kepada mereka selama saat-saat akhir zaman ini. 

  

Doa Perjuangan (101) : Doa Keajaiban untuk merasakan Kehadiran Yesus 
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Oh Bapa Yang Maha Kudus dan terkasih, Pencipta segala sesuatu yang ada dan akan ada, tolonglah kami 

semua yang bisa mengenali Kehadiran Putera TerkasihMu didalam Gereja saat ini, untuk menjadi amat kuat. 

Tolonglah aku untuk mengalahkan rasa takutku, kesepianku serta penolakan yang kuderita dari orang-orang 

yang kukasihi, ketika aku mengikuti PuteraMu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. 

Lindungilah orang-orang yang kukasihi dari kejatuhan didalam perangkap yang mempercayai kebohongan, 

yang telah dirancang oleh setan untuk menghancurkan, memecah-belah dan menimbulkan kekacauan diantara 

semua anak-anak Allah. 

Tolonglah mereka semua yang mengikuti kekejian didalam GerejaMu agar bisa diselamatkan dari api yang 

kekal didalam neraka. 

Amin. 

  

Para pengikutKu yang terkasih, kini kamu mengenal Aku. Apa yang akan kau saksikan sekarang didalam 

tempurung yang dulunya adalah GerejaKu di dunia, akan membuatmu merasa mual. Kamu akan menangis 

dan menangis hingga kamu merasa tak mampu berbuat apa-apa. Dan kemudian kamu akan memanggilKu 

dan berkata : 

  

―Yesus, selamatkanlah aku dari berbagai tipuan setan, agar aku bisa mengenali Kebenaran dari sisa 

GerejaMu‖. Aku meyakinkan kamu kembali akan hal ini. Aku akan memenuhi kamu dengan Roh Kudus. 

Aku akan memenuhi kamu dengan air mata kesedihan dan kemudian Aku akan menggantikan air mata ini 

dengan KekuatanKu. Kemudian kamu tidak akan tahu, karena Aku akan mengambil alih dan menuntunmu di 

setiap langkah dari jalanmu. 

Kamu akan diilhami ketika kamu dicibirkan. Kamu akan penuh dengan Roh KasihKu ketika mereka 

menertawakan kamu, karena kamu percaya akan Ajaran KudusKu. Kemudian kamu akan kehilangan semua 

rasa takut dimana hal ini akan digantikan oleh sebuah perasaan KasihKu yang sangat kuat kepadamu, dan 

setelah itulah kamu akan merasakan keringanan dan damai sepenuhnya. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

Pencerahan suara hati yang besar ini akan terjadi setelah Wakil KudusKu meninggalkan Roma 

Rabu, 20 Februari 2013, jam 19.30 

  

PuteriKu yang terkasih, sementara rasanya kurang adil jika anak-anak Allah harus menderita dibawah 

pemerintahan nabi palsu dan antikris, tetapi ketahuilah hal ini. Seluruh jiwa-jiwa di dunia harus menanggung 

sakitnya penolakan dan penderitaan seperti yang Kutanggung, dengan berbagai intensitasnya, agar bisa 

dimurnikan. Aku, dengan melalui KerahimanKu yang besar, akan memastikan bahwa pemurnian ini terjadi 

dengan cepat. Kemudian, para pengikutKu akan meningkat jumlahnya, didalam kesiapan untuk menyambut 

KedatanganKu Yang Kedua. BapaKu akan memperhatikan semua cobaan yang akan dirasakan oleh semua 

anak-anakNya, dengan kelembutan HatiNya yang besar. Dia akan campur tangan jika penganiayaan setan 

terhadap umat Kristiani melebihi batas yang diijinkan dan Dia akan menghancurkan orang-orang jahat itu. 
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Kini hendaknya kamu menantikan Tindakan KerahimanKu yang ilahi itu, karena hal itu akan memisahkan 

yang baik dari yang jahat. Pencerahan suara hati yang besar ini akan terjadi setelah Wakil KudusKu 

meninggalkan Roma. 

  

Bersiaplah untuk menyelamatkan jiwamu. Bagi jiwa-jiwa yang keras kepala, kamu akan diberi waktu yang 

sangat singkat untuk segera berlutut, didalam kerendahan hati, untuk memohon KerahimanKu. Dan 

kemudian sangkakala akan dibunyikan, dan berbagai nubuatan yang mengacu kepada saat akhir itu akan 

dinyatakan, seperti yang diramalkan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Kamu sedang hidup di saat ketika banyak dari anak-anak Allah menjadi berhala 

Jumat, 22 Februari 2013, jam 23.00 

  

PuteriKu yang terkasih, kamu sedang hidup di saat ketika banyak dari anak-anak Allah menjadi berhala. 

Terutama mereka yang lahir sebagai orang Yahudi dan umat Kristiani kini terpaksa harus mengikuti berbagai 

jenis penyembahan berhala, seperti yang dinubuatkan.  

  

Betapa sangat menentang Aku jika menyaksikan rasa hormat yang ada didalam hati anak-anak Allah kepada 

pemuasan diri dan sebuah kepercayaan kepada allah-allah palsu, satu-satunya yang ada didalam pikiran 

mereka.  

  

Gelombang spiritualisme ‗zaman baru‘ serta sebuah nafsu besar akan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan proses ketenangan pikiran, semua ini menuju kepada satu hal. Orang-orang ini berada didalam 

kegelapan karena mereka menolak mengakui Aku, Yesus Kristus. Dengan menghalangi Terang Allah, secara 

sengaja, maka mereka membiarkan dirinya terbuka terhadap kegelapan dari roh jahat. Setan serta para 

iblisnya memangsa jiwa-jiwa seperti ini dan menimbulkan dalam dirinya sebuah kekosongan yang menyolok 

dan mengerikan, dimana cara penyembuhan spiritualisme ‗zaman baru‘ apapun yang mereka cari itu tak ada 

yang bisa memberikan penghiburan, karena hal itu bukanlah habitat alami ditempat mana mereka dilahirkan. 

  

Penyembahan berhala yang mencengkeram umat manusia saat ini telah berada pada puncaknya, yang telah 

dimulai sejak sebelum Aku, Yesus Kristus, lahir di dunia. Meskipun dunia telah diberi dengan Kebenaran 

atas Keberadaan Allah, dan meskipun Aku, melalui kematianKu di kayu salib, menyelamatkan mereka dari 

kutukan, tetapi mereka masih saja berpaling dariKu. 

  

Mementingkan diri sendiri, mencari sanjungan dan cinta akan kelimpahan duniawi, adalah merupakan 

siksaan bagi umat manusia dan ia berasal dari sebuah rasa gelisah dan putus asa, tidak tenang dan tandus. 

Pemujaan berhala – kasih akan orang-orang terkenal, allah-allah palsu dan pameran benda-benda berhala – 

mendatangkan awan kegelapan atas mereka yang terlalu bernafsu mengejar semua ini. Umat Kristiani 

menderita cemoohan oleh tangan orang-orang ini, namun melalui penderitaan dan doa-doa mereka, mereka 

bisa menolong menyelamatkan sesamanya dari api neraka. 

  

Jika kamu tergoda oleh berhala-berhala palsu ini maka kamu telah bermain-main dengan iblis dari neraka, 

yang dikirimkan untuk menarikmu menuju lembah untuk selamanya. Janganlah kamu percaya bahwa praktek 

berhala demikian tidaklah berbahaya, karena kenyataannya tidaklah begitu. Jika kamu menghabiskan waktu 
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dan pikiranmu kepada gangguan semacam itu, maka kamu telah menutup dirimu terhadap Allah dan 

kehidupan kekal. 

Bangunlah terhadap Kebenaran. Aku adalah Kebenaran. Tak ada jalan lain menuju kebahagiaan kekal, hanya 

melalui Aku saja, Yesus Kristus, Anak Manusia. Kini Aku datang untuk menyatakan Kebenaran itu agar Aku 

bisa menyelamatkan kamu kembali dan membawamu kepada kehidupan kekal dengan menolongmu 

menyelamatkan jiwamu. 

  

Yesusmu 

 

Ya, SabdaKu adalah bagi semua orang, namun ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar melekat 

didalam pewartaan pesan-pesanKu 

Sabtu, 23 Februari 2013, jam 11.50 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku memberikan Kitab Kebenaran ini kepada dunia adalah bagi setiap jiwa, di setiap 

bangsa.  

 

Ia adalah sebuah Hadiah bagi umat manusia, tetapi ketahuilah hal ini. 

  

PuteriKu, Aku memberimu otoritas tunggal untuk menentukan bagaimana ia diterjemahkan, disebar-luaskan 

dan diterbitkan untuk melindungi Karya ini. Segala sesuatu yang menyangkut penerbitan Pesan-pesan ini 

hanya bisa dilakukan atas persetujuanmu pribadi. Inilah keinginanKu dan seseorang yang tidak mematuhi 

perintah-perintahKu kepadamu ini dan menerbitkan Pesan-pesanKu untuk mencari keuntungan, tak akan 

memiliki BerkatKu. 

  

Ya, SabdaKu adalah bagi semua orang, namun ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar melekat 

didalam pewartaan Pesan-pesanKu dan bagaimana Kitab Kebenaran ini diterbitkan. Sumbangan dana 

tidaklah diperlukan, karena hasil dari buku-buku ini hendaknya digunakan untuk membuat buku-buku 

lainnya serta biaya untuk menerbitkannya dalam berbagai bahasa. 

  

Kamu, puteriKu, akan selalu diserang karena patuh kepadaKu dalam masalah ini. Kamu akan dituduh 

berusaha mengambil keuntungan dari Karya ini, namun kamu tahu bahwa hal ini tidak benar dan tidak 

mungkin. Mereka yang paling sengit menyerang kamu dalam masalah ini adalah mereka yang ingin 

memperoleh keuntungan atau manfaat dengan berbagai cara dari SabdaKu dan mereka akan menjadi marah 

ketika kamu tidak mengijinkan mereka mengatur Karya ini. 

  

Karena itu Aku menyatakan bahwa tak seorangpun diberi kewenangan untuk menyebar-luaskan Sabda 

KudusKu dalam bentuk buku -- hanya kamu saja, puteriKu. Namun mungkin kamu akan memberikan ijin, 

dibawah TuntunanKu, kepada mereka yang meminta tolong kepadamu melalui websites serta dokumen-

dokumen cetakan. Namun mereka boleh melakukan hal ini hanya jika mereka telah meminta dan menerima 

ijin darimu.    

  

SabdaKu adalah Kudus dan segala hormat hendaklah diperlihatkan bagi keinginanKu dan perintah-

perintahKu bagi umat manusia. Kamu, para pengikutKu, hendaknya bertindak seperti yang diminta oleh 

nabiku, Maria, kepadamu, dan menghormati keinginannya dalam kaitannya dengan penerbitan Pesan-

pesanKu ini. Jika kamu menentang dia, karena Karya ini, maka kamu menentang Aku, Yesusmu. 

  

Para pengikutKu, hendaknya kamu melaksanakan Kehendak KudusKu setiap saat, bagaimanapun keadaan 

yang ada. Aku menuntun puteriKu, Maria. Dia telah dipilih sebagai nabi akhir zaman. Aku berbicara melalui 
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dia. Suaranya menjadi SuaraKu. Kesedihan dan sakitnya adalah kesedihan dan sakitKu. Kasihnya kepada 

orang lain adalah KasihKu.  

 

Kebahagiaannya berasal dari dalam Hati KudusKu. Tangannya dituntun oleh TanganKu. Pengertiannya 

tentang bagaimana  

 

Aku berharap akan SabdaKu didengar, berasal dariKu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Kesalahan terbesar yang kau lakukan adalah menganggap bahwa hanya jiwa-jiwa yang keras kepala 

saja yang dicampakkan kedalam api neraka 

Minggu, 24 Februari 2013, jam 22.00 

  

PuteriKu yang terkasih, ketika dunia mengalami peristiwa Peringatan itu nanti, ia akan terbelah menjadi dua  

kelompok. 

  

Kelompok pertama akan terdiri atas orang-orang yang telah menerima Pengakuan Dosa, yang jiwanya telah 

diselimuti dengan Roh Kudus. Sejak saat itu dan seterusnya pertobatan mereka akan semakin lengkap, dan 

karena hal inilah maka mereka akan menderita oleh tangan orang-orang yang menolak Tangan KerahimanKu. 

  

Kelompok kedua adalah terdiri atas jiwa-jiwa yang keras kepala yang setia kepada binatang itu dan berikrar 

menyerahkan hati dan jiwa mereka kepada setan, secara sengaja dan dengan pengetahuan penuh atas apa 

yang mereka lakukan itu. Karena mereka percaya kepada apa yang disebut sebagai surga yang dijanjikan 

kepada mereka yang tentu saja hal itu tidak ada. Tujuan hidup mereka adalah penderitaan kekal didalam api 

neraka. 

  

Ada juga jiwa-jiwa yang tidak percaya kepada Allah atau DiriKu, Juru Selamat mereka, Yesus Kristus. 

KerahimanKu tak akan diterima oleh banyak dari mereka. Mereka tak akan peduli akan keadaan jiwa mereka 

karena mereka percaya bahwa hal itu tidak penting. Mereka itu adalah kaum atheist --- dimana sebenarnya 

banyak dari mereka yang baik hati, tetapi mereka percaya bahwa mereka bisa mengendalikan hidup mereka 

sendiri dan upaya pencarian mereka akan kesenangan duniawi ini bisa mempertahankan mereka dalam 

kehidupan ini; bahwa hal ini sudah cukup untuk membawa damai dan kepuasan bagi mereka, yang tentu saja 

tidak seperti itu, karena hal itu tidak mungkin terjadi sampai saatnya dosa dihapuskan. 

  

Kekerasan hati mereka berarti bahwa jika mereka tidak mau berubah dan menerima Aku, Yesus Kristus, 

maka mereka tak bisa sampai kepada BapaKu. Mereka tak akan diberi jalan menuju Surga yang 

diciptakanNya bagi semua anak-anakNya. 

  

Kesalahan terbesar yang kau lakukan adalah menganggap bahwa hanya jiwa-jiwa yang keras kepala saja 

yang dicampakkan kedalam api neraka. Yang menyedihkan, semua mereka yang menolak Allah, tak bisa 

berada dekat dengan Allah, dan mereka tak bisa dipaksa untuk menerima Dia. Kehendak bebas mereka 

adalah merupakan Hadiah terbesar yang diberikan Allah kepada mereka. Hal itu tak bisa diambil dari mereka 

dengan segala paksaan. Dengan kehendak bebas mereka sendirilah maka naisb mereka ditentukan. Mereka 

bisa memilih TanganKu untuk memasuki Surga, atau menerima kebohongan yang ditanamkan didalam 

pikiran mereka oleh setan, yang akan menutup tujuan hidup mereka yang sebenarnya.  
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Yesusmu 

 

 

Dia akan menjadi sekutu terdekat dari nabi palsu itu dan tidak diragukan lagi siapa sejatinya dia – dia 

adalah anak setan 

Senin, 25 Februari 2013, jam 23.00 

  

PuteriKu yang terkasih, saat-saat mendatang ini akan mengguncangkan dunia dari mimpinya, apapun agama 

yang dianut seseorang, karena suara dari si tanduk kecil itu akan menarik perhatian dari seluruh dunia. Duduk 

di Kursi Petrus, si pembohong ini akan berteriak dengan keras dan congkak menyatakan solusinya untuk 

menyatukan semua gereja-gereja menjadi satu. Disambut sebagai seorang pembaharu modern, dia akan dipuji 

oleh dunia sekuler karena dia akan membenarkan perbuatan dosa. 

  

Dia akan mengajukan aturan-aturan baru yang bukan saja bertentangan dengan Ajaran-ajaran Gereja Katolik, 

tetapi ia juga berlawanan dengan semua hukum-hukum Kristiani. Imam-imam yang menentang Pesan-pesan 

ini akan terpaksa untuk merenungkannya kembali ketika kebenaran yang mengerikan ini dinyatakan. 

Kebenaran dari SabdaKu yang diberikan kepadamu, puteriKu, akhirnya pelan-pelan akan sampai pada 

mereka. Betapa mereka akan menangis dengan penuh penyesalan ketika menyadari bahwa Aku, Yesus 

Kristus, dengan Berkat dari BapaKu, yang menyampaikan kepadamu berbagai nubuatan mengenai akhir 

zaman ini, dalam segala detilnya. 

  

Kemudian mereka akan melahap setiap Kata dari BibirKu yang kudus sementara Aku menyatakan lebih 

banyak lagi peristiwa mendatang, untuk mempersiapkan umat manusia. Adalah penting sekali agar manusia 

mendengarkan dan menanggapi PanggilanKu, sehingga Aku bisa menyelamatkan setiap orang dari 

cengkeraman binatang itu. 

  

Nabi palsu itu, sementara dia sibuk dengan ambisi-ambisinya yang congkak untuk mengesankan dunia 

Katolik, dia akan tergeser sejenak karena antikris kini memasuki panggung dunia, seperti yang dinubuatkan. 

Jika kamu mendengar media massa melaporkan negosiator perdamaian yang baru itu, yang amat menjanjikan 

dan cakap, maka kamu akan tahu siapa dia sebenarnya. Dia akan menjadi sekutu terdekat dari nabi palsu itu 

dan tidak diragukan lagi siapa sejatinya dia – dia adalah anak setan. 

  

Ingatlah, betapapun menakutkannya hal ini, tetapi Aku, Yesus Kristus, adalah Raja. Tak ada manusia, tak ada 

musuh, yang memiliki kuasa lebih besar dari pada Aku. Namun pertempuran untuk merebut jiwa-jiwa harus 

dilaksanakan, seperti yang dinubuatkan. Dengan menyebar-luaskan Pesan-pesanKu dan Doa-doaKu maka 

kamu akan menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa yang Kuperlukan, sehingga FirdausKu yang baru nanti 

bisa dipenuhi dengan semua anak-anak Allah.  

Percayalah selalu kepadaKu, Yesusmu, karena Aku akan menuntun dan melindungi kamu selama saat 

kekejian ini di dunia. Aku berjanji bahwa saat itu akan berlangsung singkat. 

  

Yesusmu 

 

 

Salah satu pemimpin politik lainnya, yang pernah Kukatakan beberapa waktu yang lalu, akan segera 

dibunuh 

Selasa, 26 Februari 2013, jam 22.00 
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PuteriKu yang terkasih, salah satu pemimpin politik lainnya, yang pernah Kukatakan beberapa waktu yang 

lalu, akan segera dibunuh. 

  

Aku ingin kamu mengungkapkan kepada semua orang, siapakah orang ini, setelah itu, melalui bukti yang 

diberikan kepadamu dan orang-orang lain, sehingga lebih banyak lagi orang yang akan menerima Kebenaran 

dari Pesan-pesan ini.  

 

Jiwa yang malang ini telah lolos dari kematian beberapa waktu yang lalu, namun popularitasnya yang baru 

akan menempatkan dia didalam bahaya. Dia adalah musuh dari kekuatan mason dan mereka tak akan 

membiarkan kepemimpinanya berlangsung lama. 

  

Jika kamu, para pengikutKu, melihat berbagai nubuatan yang diberikan kepada jiwa tertentu terjadi, maka 

kamu akan tahu bahwa hal itu berbicara tentang Kebenaran dan hal itu diberikan dari Surga, karena mereka 

tak akan mampu melakukannya sendiri. 

  

Adalah merupakan keinginanKu untuk membuktikan kepada mereka yang mencemooh Pesan-pesanKu, 

bahwa Aku, Yesus Kristusmu yang mengasihi, yang berbicara kepada dunia melalui nabi ini. Adalah sangat 

membahagiakan Aku jika mengetahui betapa besarnya kamu mengasihi Aku dan mengikuti doa-doa yang 

disampaikan kepadamu dari Surga, tetapi orang yang bersikap ragu-ragu itulah yang ingin Kupeluk. 

  

Segera sebuah perpecahan akan terjadi di Eropa, semuanya berhubungan dengan Uni Eropa serta negara 

dimana Kursi Petrus berada. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya sebuah perang yang berbeda dari pada 

perang-perang yang lain.  

 

Namun hal itu amat keji. Orang-orang akan saling bermusuhan dengan sesamanya di Jerman, Italia dan 

Perancis. Kamu harus berdoa agar para pengikutKu tetap kuat dan memastikan bahwa kelompok-kelompok 

doa ‗Jesus to Mankind‘ segera dibentuk di negara-negara itu. 

  

Saatnya telah tiba bagiKu, Yesus Kristus, Anak Domba Allah, untuk mengungkapkan lebih banyak lagi 

informasi yang terkandung didalam Meterai-meterai itu. Aku akan melakukan hal ini secara hati-hati, karena 

kamu harus dipersiapkan secara spirituil dan jasmani. Sebagai Allah Keadilan, Aku akan memastikan bahwa 

Aku akan menuntun kamu semua dan memberkati kamu dengan KekuatanKu sementara setiap lapisan 

diungkapkan satu demi satu. 

  

Yesusmu yang mengasihi 

 

 

 

Ekaristi KudusKu hendaknya terus kau terima. Janganlah kamu berhenti mengadakan Kurban 

harianmu, karena bukanlah kamu yang dipaksa untuk membuat keputusan ini 

Rabu, 27 Februari 2013, jam 15.30 

  

PuteriKu yang terkasih, Misa harian akan terus berlangsung untuk sementara waktu dan Aku meminta semua 

pengikutKu untuk terus mengikutinya seperti sebelumnya. 

  

Ekaristi KudusKu hendaknya terus kau terima. Janganlah kamu berhenti mengadakan Kurban 

harianmu,karena bukanlah kamu yang dipaksa untuk membuat keputusan ini. Ia akan dinyatakan dalam 

bentuk sebuah kurban dari jenis yang berbeda kepada Allah dan kamu akan tahu, dalam sesaat, ketika hal itu 
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terjadi, karena pelaksanaan Misa Kudus akan dihentikan oleh nabi palsu itu. Sebagai ganti Misa Kudus itu 

akan dilakukan sebuah ritual berhala dari dunia tunggal dan kamu, para pengikutKu yang terkasih, diberkati 

dengan Karunia Roh Kudus untuk bisa mengenali hal itu, apa adanya. 

  

Jangan sampai kamu meninggalkan Gereja yang Kuberikan kepada dunia, yang berdasarkan kepada Ajaran-

ajaranKu dan Kurban KematianKu di kayu salib, yang dihadirkan kepadamu bersama Karunia yang paling 

kudus. 

  

Kamu, para pengikutKu yang terkasih, adalah GerejaKu. Para imam dan klerusKu yang terkasih, yang 

diberkati dengan Karunia Roh Kudus, tak akan pernah meninggalkan Aku. Mereka juga tidak akan 

meninggalkan kamu. Dengan begitu maka GerejaKu akan terus hidup karena ia tak akan bisa mati. Gereja 

adalah TubuhKu di dunia, karena itu ia tak bisa dihancurkan. Namun ia akan ditindas, dianiaya dan 

diabaikan, dan kemudian ia ditinggalkan ditengah belantara agar ia mati. Sementara itu segala upaya untuk 

menghancurkan butiran kehidupan yang terakhir akan dilakukan oleh para musuhKu, namun GerejaKu akan 

bangkit kembali. Dan ingatlah, ia tak akan pernah mati, meski nampaknya begitu. 

  

GerejaKu di dunia akan semakin kecil dan tanpa ada kesalahan darinya, ia akan menjadi pasukan yang 

tersisa. 

  

WakilKu yang sejati, yang diabaikan, akan berjuang memimpin anak-anak Allah sesuai dengan 

kemampuannya yang terbaik. Adalah Aku, Yesus Kristus, yang akan menuntunmu, mengangkatmu dan 

menyelamatkan kamu dari kejahatan, yang akan dipaksakan kepadamu; sebuah kejahatan yang akan terjadi 

secara tiba-tiba dan berakhir secara mengerikan bagi mereka yang berpihak kepada antikris serta para 

budaknya. 

  

Yesusmu 

 

 

Adalah mereka yang gagah dan berani diantara kamu, yang paling mengasihi Aku, yang akan 

memimpin pasukanKu menuju keselamatan 

Kamis, 28 Februari 2013, jam 23.50 

  

PuteriKu yang terkasih, hari-hari ini, yang hampir mengenai kamu, membawa serta bersamanya sebuah 

kegelapan dan keputus-asaan yang mengerikan, yang belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya dalam 

hidupmu. 

  

Kegelapan ini ada didalam roh, dan hal itu disebabkan oleh kekosongan jiwa-jiwa yang mengikuti antikris 

serta nabi palsu itu. Rasa sakitnya roh, yang dikenakan terhadap umat Kristiani yang tidak mau mengikuti 

bidaah itu, akan sulit untuk ditanggung. 

  

Aku hanya berkata ini kepadamu, agar kamu tahu didalam hatimu, bahwa sakitnya penolakan yang kau 

rasakan itu karena kamu, yang membela Sabda KudusKu, akan menderita dalam NamaKu. 

  

Janganlah kamu mempertanyakan banyaknya keinginan yang diminta darimu, atau karena kehilangan rasa 

percaya diri, karena Akulah, Rajamu, yang memiliki Kuasa untuk memastikan bahwa kamu bisa menanggung 

hal ini. Dan kamu tak boleh merasa ragu bahwa sisa PasukanKu ini dimana kini kamu menjadi bagian 

darinya, mereka akan tetap setia kepadaKu, Yesus Kristus, seperti yang telah dinubuatkan.     
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Janganlah mendengarkan mereka yang berusaha mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak boleh percaya ini, 

Pesan-pesan KudusKu bagi dunia ini, karena ini hanya tipuan saja. Kamu harus berdoa bagi mereka yang tak 

memiliki kekuatan ataupun roh kearifan dan yang akan memilih jalan yang salah. Banyak orang yang 

mengikuti nabi palsu itu berusaha menarikmu menuju jalan yang sama. 

  

Saudara akan bertengkar dengan saudara, bapa melawan anak, ibu melawan puterinya – semuanya dalam 

upaya mereka untuk mengikuti Kebenaran, namun banyak sekali yang tak bisa melihat adanya kesesatan 

didalam ajaran-ajaran dari nabi pasu itu dan mereka akan musnah dariKu.  

  

Adalah mereka yang gagah dan berani diantara kamu, yang paling mengasihi Aku, yang akan memimpin 

pasukanKu menuju keselamatan. Mereka akan membawa serta milyaran jiwa-jiwa, dibawah TuntunanKu, 

menuju keselamatan. Inilah sebabnya kamu tak boleh menyerah. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

Aku meminta kepada semua hamba kudusKu untuk memanggilKu, Yesus mereka yang terkasih, agar 

Aku menyelimuti mereka dengan DarahKu Yang Berharga 

Kamis, 28 Februari 2013, jam 23.55 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku telah mengutus Roh KudusKu untuk menyelimuti seluruh anak-anak Allah saat 

ini dalam upaya untuk mengangkat kegelapan setan di dunia.  

  

Hendaknya kamu banyak berdoa bagi semua hamba kudusKu saat ini yang berada dalam keadaan 

kebingungan yang mengerikan, dimana mereka berada. Begitu sedihnya mereka itu, dalam beberapa pekan 

mendatang ini, karena runtuhnya Wakil KudusKu, sehingga mereka tidak tahu kemana harus berpaling. 

  

Aku meminta kepada seluruh hamba kudusKu untuk memanggilKu, Yesus mereka yang terkasih, agar Aku 

bisa menyelimuti mereka dengan DarahKu Yang Berharga. Aku akan memberi mereka dengan Rahmat, yang 

mereka perlukan untuk mengenali Kebenaran dari Ajaran-ajaranKu. Kemudian mereka akan mengenali 

tipuan itu yang dihadirkan kepada mereka. 

  

Jangan sampai mereka meragukan Aku. Hendaklah mereka menaruh segala kepercayaan mereka kepadaKu. 

Jangan sampai mereka menolak NamaKu dan mereka harus tetap waspada setiap saat. 

  

Katakanlah kepada mereka bahwa Aku mengasihi mereka dengan lembut dan bahwa mereka akan diberi 

dengan berbagai Karunia istimewa dari Surga. Karunia-karunia ini akan membawa damai, pengharapan dan 

keberanian bagi mereka di saat-saat yang kacau ini yang berada didepan, didalam GerejaKu yang kudus di 

dunia.  

  

Yesusmu 
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Maret 2013 

 

 

Pesan tambahan 1 Maret 2013, jam 04.31 : 

  

Pesan dari Yesus :‖PuteriKu yang terkasih, janganlah kamu mengijinkan adanya nabi-nabi lain diperkenalkan 

sebagai bagian dari Tugas KudusKu ini, dari jenis sama sama seperti ini, untuk menyelamatkan umat 

manusia. Aku melarang hal itu. 

 

GerejaKu di dunia diserang, dan hal ini berarti bahwa TubuhKu akan disalibkan lagi, seperti yang 

dinubuatkan 

Minggu, 3 Maret 2013, jam 11.45 

  

PuteriKu yang terkasih, janganlah takut akan serangan itu, yang sedang diarahkan kepadamu, karena Aku ada 

bersamamu setiap saat untuk membuatmu semakin kuat. Sungguh menyedihkan Aku untuk mengatakan 

kepadamu bahwa kamu akan banyak menderita karena berbagai umpatan, yang berkenaan dengan waktu dari 

Rencana Keselamatan ini. 

  

Karena ini adalah saat dimana bukan saja umat Katolik yang tekun akan dicobai imen dan kesetiaan mereka 

kepadaKu, tetapi ia juga menjadi cobaan yang terbesar bagi seluruh umat Kristiani di seluruh penjuru dunia. 

  

Bagi mereka yang menuduh kamu sebagai bidaah, Aku berkata ini. Aku, Yesus Kristus, tak pernah bohong, 

karena Aku adalah Kebenaran. Aku tak bisa menipu kamu, karena hal itu tidaklah mungkin. Ingatlah, ini 

adalah TubuhKu, yaitu Gereja. GerejaKu di dunia diserang dan hal ini berarti bahwa TubuhKu akan 

disalibkan lagi, seperti yang dinubuatkan. Dengan hal ini yang Kumaksudkan adalah bahwa TubuhKu tidak 

lagi hadir, tepat pada saat Ekaristi Kudus disisihkan oleh para utusan didalam Tahta Suci Roma. Hal ini akan 

menjadi sebuah kenyataan dan kamu harus berpaling darinya. 
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Aku memintamu untuk berdoa bagi semua anak-anak Allah – semua hamba kudusKu, termasuk nabi-nabi 

palsu yang sesat itu. Namun Aku tak pernah memintamu untuk berdoa bagi antikris karena hal itu tidak 

mungkin. 

  

Bangunlah kamu semua dan dengarkanlah apa yang harus Kukatakan kepadamu. Janganlah kamu menjadi 

panik, putus asa ataupun kehilangan pengharapan, karena kekejian ini akan merupakan siksaan terakhir yang 

harus disaksikan dan ditanggung oleh semua anak-anak Allah sebelum Aku datang kembali. 

  

Hal itu akan menjadi sebuah hari Kemuliaan Besar, Sukacita Besar, dan KedatanganKu akan mengakhiri 

kejahatan setan yang merusakkan bumi ini. 

  

Janganlah takut, tetapi bersukacitalah. Kamu harus memandang ke depan, kepada KedatanganKu Yang 

Kedua, karena bersamaKu Aku membawa serta Firdaus Yang Baru yang dijanjikan kepadamu. 

  

Jika kamu memanggul SalibKu, ia akan selalu menyulitkan. Saat-saat ketika kamu hidup sekarang ini, 

membawa serta sebuah bentuk penyaliban, dimana sebagian besar umat Kristiani merasa sulit untuk 

menanggungnya – begitu besarnya sakit yang mereka alami. 

  

Jiwa-jiwa malang yang tidak percaya bahwa Aku berbicara Kebenaran ini, melalui Pesan-pesan ini, 

hendaklah mereka bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah kamu percaya akan Kitab Suci serta berbagai 

nubuatan yang dinyatakan didalamnya? Apakah kamu percaya akan adanya antikris serta pewahyuan-

pewahyuan mengenai si pembohong itu yang akan mengambil alih Kursi Petrus melalui berbagai cara yang 

berbelit-belit? Jika kamu percaya, maka terimalah kenyataan bahwa inilah saatnya bagi peristiwa-peristiwa 

itu untuk dibuka dihadapan matamu. Hal itu bukanlah nanti, tetapi sekarang inilah semua itu terjadi. 

Terimalah kenyataan ini dengan berani, dan datanglah kepadaKu dengan penuh percaya, karena Aku 

mengasihi kamu. Aku membutuhkan kamu untuk membuat matamu tetap terbuka lebar. Janganlah kamu 

menjauhi Kebenaran. 

  

Kekejian itu kini telah dimulai. Jika kamu menolak PialaKu, maka kamu menghalangi Aku menyelamatkan 

jiwa-jiwa yang Kuperlukan untuk menggenapi Perjanjian yang dijanjikan kepada BapaKu. 

  

Aku memberkati kamu. Aku merindukan hatimu untuk terbuka agar Aku bisa membawamu kedalam 

KerajaanKu Yang Mulia itu. 

  

Yesusmu 

 

 

Tanda-tanda akan diberikan kepada kamu semua dan keajaiban-keajaiban akan terjadi 

5 Maret, 2013, jam 15.30 

  

PuteriKu yang terkasih, jangan sampai ada manusia yang tak bisa mengenali perubahan-perubahan ini, yang 

akan meledak diseluruh dunia, karena segala sesuatu yang dinubuatkan didalam Kitab Wahyu akan terjadi. 

Banyak dari peristiwa-peristiwa ini akan berbeda dari yang selama ini dipahami oleh manusia mengenai 

rahasia-rahasia yang dinyatakan kepada Yohanes Penginjil. Namun semua itu akan menjadi bermakna jika 

kamu melihatnya apa adanya. 

  



[ Pesan Peringatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Keselamatan  kepada umat manusia 2013 ]  www.jalanallah.com 

http://www.thewarningsecondcoming.com  |  http://jtm-indonesia.net 

 

 
65 

Menjangkau dan memulihkan jiwa 

Rencana yang sangat rumit namun yang dilakukan secara hati-hati sekali serta canggih, dari antikris, telah 

dikemas secara cerdik sekali bersama banyak orang, termasuk para politisi dunia yang terkenal, hingga 

rencana jahat ini sulit untuk dikenali hingga kini. 

  

Berbagai pusat kegiatan telah dibentuk di berbagai bangsa dimana mereka merencanakan pengambil-alihan 

negara-negara. Namun kegiatan mereka telah dihambat karena adanya doa-doa dari jiwa-jiwa pilihan serta 

mereka yang mendaraskan doa-doa PerjuanganKu ini. 

  

Doa-doamu akan selalu didengar di Surga, maka hendaklah kamu terus berdoa dengan tekun untuk 

mengurangi perbuatan jahat dari binatang itu yang tak akan bisa menang didalam pertempuran untuk merebut 

jiwa-jiwa ini sementara hari-harinya semakin pendek.   

KeinginanKu ini bukanlah menakuti kamu, tetapi untuk mempersiapkan kamu. Kini Aku memberikan kuasa 

dan rahmat yang istimewa kepada kamu yang melaksanakan keinginan-keinginanKu mendaraskan doa-doa 

Perjuangan. Tanda-tanda akan diberikan kepada kamu semua dan keajaiban-keajaiban akan terjadi. 

KuasaKu akan merasuki pembuluh darahmu sementara Aku menuntunmu melewati JalanKu untuk 

menyelamatkan umat manusia. 

  

Yesusmu 

Banyak dari kamu yang akan menolak Panggilan dari Surga ini karena takut 

Rabu, 6 Maret 2013, jam 09.45 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku memanggil semua orang di dunia yang percaya kepadaKu, Yesus Kristus, agar 

mendengarkan. 

  

Banyak dari kamu yang mengalami kesulitan untuk menerima penderitaan yang harus kau hadapi demi 

NamaKu. Hingga kini penderitaanmu hanya sebatas pada kesedihan yang kau rasakan didalam jiwamu atas 

dosa-dosa manusia dan atas Kurban yang Kulakukan untuk menyelamatkan umat manusia dari kejahatannya. 

Tetapi kini kamu akan dicemooh karena Imanmu dan kamu dipermalukan ketika kamu mempertahankan 

Ajaran-ajaranKu serta Hukum-hukum Allah. 

  

Banyak dari kamu akan menolak Panggilan dari Surga ini karena takut. Untuk mau menerima kenyataan 

bahwa Aku sedang berkomunikasi dengan dunia, untuk mempersiapkannya bagi KedatanganKu Yang Kedua, 

tidaklah mudah diterima oleh orang-orang. Karena siapakah nabiKu? Siapakah yang datang sebelum dia 

dalam NamaKu? Bagaimana kamu tahu bahwa dia berbicara tentang Kebenaran diantara sekian banyak nabi-

nabi palsu serta para pembohong yang membingungkan kamu? Belum pernah ada seorang nabi yang diutus 

dari Surga yang tidak menderita cemoohan, penyalah-gunaan, penganiayaan dan kekejaman. Tidak satupun. 

Banyak yang dibunuh. Kamu boleh merasa yakin bahwa ketika buah-buah dari KaryaKu yang diberikan 

kepada para nabi itu bisa menghasilkan doa dan pertobatan, maka hal itu dikirimkan oleh Allah, kepada 

dunia, untuk mempersiapkan anak-anakNya, agar mereka kembali kepadaNya. 

  

Ketahuilah bahwa para nabiKu yang sejati akan bertahan menghadapi ujian zaman dan bagi mereka yang 

mengabaikan Pesan-pesan yang mereka bawa kepada umat manusia, akan terjadilah jeritan dan kertak gigi. 

Jika kamu menyerang Sabda KudusKu yang diberikan kepada seorang nabi yang sejati, maka kamu ikut 

campur tangan didalam Kehendak Allah. Mungkin saat ini kamu tidak merasa malu. Mungkin kamu mengira 

bahwa dirimu membela SabdaKu ketika kamu menyerang para nabiKu itu, tetapi pada saatnya nanti 

kerusakan yang kau lakukan itu terhadap Tugas TerakhirKu di dunia, ketika ia diungkapkan kepadamu, kamu 

akan merasa sangat takut dan sedih sekali. 
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Jika kamu mengasihi Aku, maka matamu harus tetap terbuka dan membaca perintah-perintahKu dengan hati-

hati. Jika kamu tidak mengikuti peringatan-peringatanKu yang diberikan kepadamu oleh Kasih Allah, maka 

kamu telah menolak Kebenaran. Hanya Kebenaran saja yang bisa menyelamatkan kamu. Kebenaran adalah 

seperti oksigen yang mempertahankan kehidupan jiwamu. Tanpa Kebenaran kamu tak bisa melihat Aku 

dengan jelas atau membuat pilihan yang benar. Ingatlah bahwa Aku adalah Kebenaran. Tanpa Aku maka 

kamu tak memiliki kehidupan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Doa akan dan bisa menyelamatkan umat manusia 

Kamis, 7 Maret 2013, jam 11.05 

  

PuteriKu yang terkasih, adalah penting agar para muridKu di dunia mengerti bahwa doa akan dan bisa 

menyelamatkan umat manusia. Kuasa doa, terutama Rosario Kudus, yang bisa membuat binatang itu tak 

berdaya, tak boleh diremehkan. Untuk menyelamatkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa maka hendaknya kamu 

juga mendaraskan doa Kaplet Kerahiman Ilahi. 

  

Pilihlah diantara doa-doa Perjuangan yang Kuberikan kepadamu dan daraskanlah hal itu, sehingga kamu bisa 

memusatkan perhatianmu pada berbagai permohonan didalam setiap kelompok doa. Jika misalnya kamu 

berdoa memohon Rahmat Kekebalan, maka lakukanlah sedemikian rupa hingga kelompok doa itu bisa 

memusatkan perhatiannya pada hari itu kepada doa Perjuangan yang dipilih itu, yang memohon perlindungan 

Allah bagi jiwa-jiwa. Kemudian pada hari lainnya, pusatkanlah perhatian kepada doa-doa Perjuangan yang 

dipilih berikutnya, yang telah diberikan kepadamu, demi perlindungan bagi imam-imam dan para klerus. 

  

Kelompok-kelompok doa Perjuangan ini ketika dibentuk di seluruh dunia, akan menjadi pakaian baja yang 

diperlukan untuk mengalahkan musuh dengan cara-cara yang lebih besar dari pada yang kau kira. 

  

Aku akan terus memberimu Karunia doa-doa Perjuangan yang baru yang akan membawa bersamanya 

berbagai keajaiban yang istimewa. Tanpa campur tangan seperti ini Aku tak bisa menyelamatkan jiwa-jiwa 

yang sangat Kurindukan itu. 

Bertindaklah dan rencanakan pertemuan-pertemuan Doa Perjuanganmu berdasarkan pada rumusan yang telah 

diberikan kepadamu, tetapi pisahkan doa-doa itu menjadi beberapa bagian, sehingga kamu bisa memusatkan 

perhatianmu pada intensi-intensi yang khusus. Tidak usah kamu mendaraskan seluruh doa-doa itu bersama-

sama, meski Aku mendorongmu agar mendaraskanya sebanyak mungkin dalam seminggu. 

  

Kamu telah membawa penghiburan dan sukacita yang besar kepadaKu, para pengikutKu yang berharga. Aku 

memberimu berkat kekuatan dan keberanian sementara kamu terus memohon untuk menyelamatkan jiwa-

jiwa. Aku mengasihi kamu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Dia telah dikirim untuk melucuti GerejaKu dan mengoyakkannya hingga berkeping-keping 

8 Maret 2013, jam 14.05 
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PuteriKu yang terkasih, setan sedang marah terhadap GerejaKu di dunia dan upayanya untuk merasuki terus 

menyebar luas didalam dinding-dindingnya. 

  

Si pembohong cerdik itu yang terus menunggu di sayap-sayap, dengan sabar, akan segera menyatakan 

pemerintahannya atas para hamba kudusKu yang malang dan tidak waspada. Rasa nyeri yang dia timbulkan 

adalah terlalu berat bagiKu untuk Kutanggung, namun pemerintahannya akan berpuncak pada pemurnian 

akhir atas kejahatan dari dalam inti GerejaKu. 

  

Dengan sangat hati-hati dia telah memanipulasi posisinya dan segera penampilannya yang sombong akan 

terlihat ditengah istananya yang indah. Pada awalnya, kesombongannya, kecongkakannya, serta obsesi 

pribadinya akan disembunyikan dengan hati-hati sekali dari dunia. Bagi dunia luar, sebuah helaan napas 

kelegaan akan terdengar ketika sangkakala itu berkumandang mewartakan masanya sebagai kepala GerejaKu. 

  

TubuhKu adalah GerejaKu, tetapi bukannya kepadaKu, Yesus Kristus, dia berjanji atas kesetiaannya, karena 

dia tak memiliki kasih kepadaKu. Kesetiaannya adalah kepada binatang itu dan dia akan tertawa dan 

mencibirkan para hamba kudusKu yang akan mendukungnya. 

  

Dia yang berani duduk didalam BaitKu dan yang dikirim oleh si jahat, tak bisa berbicara tentang kebenaran, 

karena dia tidak berasal dariKu.Dia telah dikirim untuk melucuti GerejaKu dan mengoyakkannya hingga 

berkeping-keping sebelum dia memuntahkannya dari mulutnya yang busuk. 

  

TubuhKu adalah GerejaKu. GerejaKu masih tetap hidup, dan hanya mereka yang berbicara tentang 

Kebenaran dan mengikuti Sabda Kudus Allah yang bisa menjadi bagian dari GerejaKu di dunia. Kini setelah 

penghinaan terakhir itu telah diarahkan kepadaKu, Yesus Kristus, melalui Tahta Petrus, maka akhirnya kamu 

mengerti Kebenaran ini. 

  

Kitab Kebenaran yang telah dinubuatkan kepada Daniel, bagi saat akhir itu, tak akan diremehkan oleh 

anggota-anggota GerejaKu, karena isinya akan menyengsarakan para hamba kudusKu ketika mereka 

menyadari bahwa Aku berbicara tentang Kebenaran. 

  

Nabi palsu itu – yaitu dia yang berkedudukan sebagai pemimpin GerejaKu – telah mengenakan jubahnya, 

yang sebenarnya tidaklah dibuat baginya. 

  

Dia akan mencemarkan Ekaristi KudusKu dan memecah separuh GerejaKu dan kemudian yang separuhnya 

lagi. 

  

Dia akan berusaha menyingkirkan para pengikut setia dari WakilKu yang kudus, Paus Benediktus XVI, yang 

ditunjuk olehKu. 

  

Dia akan membuang semua orang yang setia kepada Ajaran-ajaranKu dan melemparkannya kepada serigala-

serigala. 

  

Pada awalnya, perbuatannya tidaklah nyata, tetapi segera tanda-tanda itu akan terlihat ketika dia berusaha 

mencari dukungan dari para pemimpin dunia yang berpengaruh dan mereka yang berkedudukan tinggi. 

  

Ketika kekejian itu telah berakar, maka segera perubahan-perubahan akan terjadi secara mendadak. 

Pengumuman yang dilakukan olehnya untuk menciptakan sebuah Gereja Katolik bersatu dengan 

menghubungkan semua iman dan agama-agama lain akan segera terjadi sesudahnya. 
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Dia akan mengepalai sebuah agama dunia-tunggal yang baru dan akan memerintah atas agama-agama 

berhala. Dia akan memeluk atheisme dengan cara meragukan stigma yang melekat pada pengejaran atas apa 

yang disebut sebagai hak asasi manusia. Semua dosa di Mata Allah, akan bisa diterima oleh gereja inklusiv 

yang baru ini. 

  

Setiap orang yang menentangnya akan dikejar-kejar dan dihukum. Imam-imam, para uksup dan para 

kardinal, yang menentang dia akan dihukum exkomunikasi dan dilepaskan dari semua gelar mereka. Yang 

lain-lainnya lagi akan diganggu dan dianiaya bersama banyak imam yang akan lari bersembunyi. 

  

Bagi para hamba kudusKu yang malang itu yang kini mengenali SuaraKu, tolong, dengarkanlah Aku ketika 

Aku datang untuk membawa penghiburan kepadamu. Aku tak akan pernah memintamu untuk menolak 

GerejaKu di dunia karena Akulah, Juru Selamatmu yang mengasihi, yang membangunnya. Aku 

mempersembahkan DiriKu sebagai Kurban Yang Hidup untuk menyelamatkan kamu. Kamu telah diberi 

tanggung jawab untuk bersaksi demi Aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang kau tuntun dan kau ajari. 

  

Apa yang bisa kau lakukan adalah percaya kepadaKu dan terus melayani Aku. Apa yang perlu kau lakukan 

adalah menerima setiap ajaran yang diberikan kepadamu dan yang akan segera kau sadari bahwa hal itu 

sesuai dengan Ajaran-ajaranKu. Hendaklah kamu melakukan apa yang dikatakan oleh hati nuranimu 

kepadamu, tetapi ketahuilah hal ini. 

  

Masa ini akan membuatmu merasakan sakit yang dalam dan kesedihan yang besar yang akan kau alami 

ketika kamu melihat betapa GerejaKu dicemarkan dan hal ini akan membuatmu menangis. Namun kamu 

harus mengenali adanya kebohongan yang dihadirkan kepadamu apa adanya – sebuah penghinaan atas ke 

kematianKu di kayu salib. 

  

Penghancuran ini akan berakibat pada runtuhnya struktur GerejaKu. Berbagai perubahan serta adaptasi atas 

gedung-gedung bersama dengan bait baru yang diciptakan bagi gereja dunia-tunggal akan diukir dan 

ditempatkan di Roma. 

  

Yakinlah bahwa ketika BaitKu dicemarkan, maka Aku, Yesus Kristus, Juru Selamat seluruh umat manusia, 

akan dibuang dan dicampakkan kedalam selokan. 

  

Yesusmu 

 

 

Hingga saat Jumat Agung nanti akan ada banyak jiwa-jiwa yang mulai menyadari bahwa 

PeringatanKu kepada umat manusia sudah semakin dekat. 

Sabtu, 9 Maret 2013, jam 21.45 

  

PuteriKu yang terkasih, hingga saat Jumat Agung nanti akan ada banyak jiwa-jiwa yang mulai menyadari 

bahwa PeringatanKu kepada umat manusia sudah semakin dekat. 

  

Tidaklah lebih cepat kekejian itu disaksikan dari pada Kebenaran dari Pesan-pesan ini bisa dimengerti dengan 

betul. 
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Kumpulkanlah para sahabatmu, bersatulah didalam doa, karena sebuah awan gelap akan menutupi bumi ini. 

Hukuman-hukuman akan dijatuhkan kepada umat manusia sementara ia tercebur kedalam lembah ketidak-

pedulian dan apatis terhadap Sabda Allah. 

  

Mereka yang telah mengabaikan Karunia-karunia yang diberikan kepada umat manusia, melalui KematianKu 

di salib, akan terbangun dan melihat betapa mengerikan jiwa mereka di MataKu. Segera mereka akan tahu 

bahwa mereka hanya diberi waktu sedikit saja untuk bertobat. Karena kesabaranKu itu besar, namun 

kesedihanKu sangat dalam. Begitu dinginnya hati mereka, hingga mereka bukan saja mengahalangi Aku, 

Yesus mereka yang mengasihi, tetapi mereka juga menjauhkan dirinya dari Karunia-karunia yang 

Kusediakan bagi mereka secara cuma-cuma. 

  

Betapa mereka itu ditipu untuk percaya kepada khayalan-khayalan palsu mereka sendiri bahwa dunia ini 

adalah milik mereka untuk ditinggali, dengan cara apapun yang mereka pilih, tanpa peduli untuk menurunkan 

keinginan-keinginan itu, dalam upaya pengejaran akan kenikmatan. Dunia ini tak akan lagi menjadi milik 

mereka, karena ini hanyalah keadaan yang sementara saja. Segera mereka akan menyadari dirinya berada 

dalam sebuah keadaan yang baru, bagi banyak dari mereka, dimana mereka sadar bahwa dunia ini bukanlah 

termasuk didalam FirdausKu Yang Baru itu. 

  

Campur tanganKu sudah dekat sekali dan RencanaKu untuk menyelamatkan dunia akan segera diketahui 

sepenuhnya. Kesombongan adalah musuhmu yang terbesar dan merupakan kesalahan terbesar dari setan. Jika 

seseorang menolak sesamanya; mencerca orang lain dan menuduh sesamanya, dalam NamaKu, maka dia 

telah menjadi kurban dari dosa setan. 

  

Adalah dosa kesombongan itulah yang menjadi kejatuhan umat manusia, dan yang bisa menceburkan banyak 

jiwa kedalam api neraka. 

  

Janganlah kamu menjadi kurban dari kutukan setan ini dan tetaplah kamu diam jika kamu tidak setuju dengan 

orang lain yang berseru keras menentang Aku, dengan berbagai kebohongan tertumpah dari mulut mereka, 

meski kamu tahu bahwa mereka tidak berbicara tentang Kebenaran. Kamu harus menundukkan pandangan 

matamu, dan tetap mewartakan SabdaKu. 

  

Belalah Aku hanya dengan mewartakan kepada dunia mengenai apa yang kau ketahui tentang RencanaKu 

untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan meskipun jiwa-jiwa yang mengira bahwa pengetahuan mereka akan 

DiriKu membuatnya berhak untuk menegur orang lain dan mereka meminta jawaban darimu, tetapi janganlah 

kamu membela Aku melalui perdebatan. 

  

Berbagai peristiwa di dunia ini akan mengejutkan sebagian besar umat manusia. Bahkan termasuk orang 

yang paling acuh sekalipun, yang menjalani kehidupannya didalam kehampaan dari ambisi duniawi, yang 

hanya memiliki sedikit sekali waktu bagi hal-hal yang spirituil, mereka akan menyadari bahwa telah terjadi 

banyak perubahan. Mereka akan tahu bahwa perubahan-perubahan ini berada diluar kemampuan mereka 

untuk memahaminya dan hal ini membuat mereka semakin terbuka terhadap Sabda Allah. 

  

Yesusmu 

 

 

Bunda Keselamatan : Kelompok-kelompok doa Perjuangan akan menyelamatkan milyaran jiwa-jiwa 

Minggu, 10 Maret 2013, jam 18.00 
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Anakku yang terkasih, pada saat ini kamu akan merasa lebih kesepian dan terpencil sementara Sabda Kudus 

Allah menderu-deru keras untuk memperingatkan umat manusia akan perlunya mempersiapkan jiwa mereka. 

  

Anak-anak, inilah saatnya kamu perlu meminta pertolongan dari Puteraku yang terkasih untuk 

mempertahankan keberanianmu selama hari-hari, bulan-bulan serta tahun-tahun yang gelap ini, yang ada 

dihadapanmu. Hendaknya kamu bersukacita karena ada begitu banyak jiwa-jiwa yang diilhami oleh Roh 

Kudus, telah menanggapi panggilan Puteraku, Yesus Kristus. Dia sangat mengasihi kamu semua hingga hal 

itu membuat aku, IbuNya yang terkasih, menangis bahagia. Betapa Dia akan meluaskan KerahimanNya 

dimana hal ini tak akan bisa kau pahami, dan Dia akan menarik, terutama mereka yang menghinakan Dia, 

untuk mendekati HatiNya. 

  

Sejak saat ini, tidaklah lama lagi KedatanganNya Yang Kedua itu terjadi, maka hendaklah kamu memuliakan 

Allah. Untuk bisa mempersiapkan diri hendaklah kamu melakukan Rekonsiliasi sesering mungkin, dan terus 

berdoa bagi jiwa-jiwa. 

  

Allah adalah Maha Kuasa dan KemuliaanNya kini akan dimengerti sepenuhnya, ketika kamu bersaksi atas 

KedatanganNya Yang Kedua, maka kamu, sisa PasukanNya, hendaklah menolong Dia dalam RencanaNya 

untuk menyelamatkan umat manusia. 

  

Kelompok-kelompok doa Perjuangan akan menyelamatkan milyaran jiwa-jiwa, karena itu hendaklah kamu 

semakin menyebar dan berlipat ganda. Rahmat Allah sedang dicurahkan kepada semua anak-anakNya yang 

ikut serta didalam kelompok-kelompok doa ini. Mereka akan menjadi pakaian baja, yang akan melindungi 

umat manusia dari penganiayaan yang direncanakan oleh antikris. 

  

Janganlah pernah menyerah, anak-anak. Tetaplah kamu dalam keadaan Rahmat setiap saat dan teruslah 

mengikuti perintah-perintah Puteraku. Dia tak akan pernah meninggalkan kamu karena besar sekali 

KasihNya kepadamu. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

Allah Bapa : Pertempuran kini berkecamuk antara HirarkiKu dengan wilayah kekuasaan binatang 

itu 

Kamis, 12 Maret 2013, jam 11.38 

  

PuteriKu yang terkasih, Surga menangis sedih atas hari yang mengerikan ini yang telah dinubuatkan sejak 

lama. 

  

Seluruh umat manusia kini akan menghadapi tipuan yang terbesar dari segalanya, yang dilakukan oleh 

binatang itu. 

  

Air mata PuteraKu, yang kematianNya di kayu salib telah memberikan kebebasan kepada anak-anakKu, kini 

menetes keatas seluruh bumi saat ini, didalam kesedihan. 

  

MurkaKu terkumpul di saat ini, kegeramanKu besar adanya. Segera penipuan itu akan menadi jelas bagi 

semua orang yang ditunjuk oleh PuteraKu untuk menuntun kawananNya di dunia. 
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Pertempuran kini berkecamuk antara HirarkiKu dengan wilayah kekuasaan binatang itu. Hal itu amat 

menyakitkan, namun segera pemurnian itu, yang terjadi setelah penganiayaan oleh setan, yang dirancang oleh 

musuh beserta pasukannya, akan menyapu segala kebusukan. 

  

Aku memanggil semua anak-anakKu agar berpalimg kepada PuteraKu dan menyerahkan segala 

kepercayaanmu kepadaNya saat ini. 

  

Beranilah, anak-anak kecilKu, karena rasa sakit ini hanya berlangsung singkat saja. Mereka yang mengikuti 

binatang itu serta nabi palsu itu akan diberi dengan pencerahan, oleh Kuasa TanganKu, yang bertujuan untuk 

membawa mereka kembali kepada Hati PuteraKu. Jika mereka menolak Karunia ini, maka mereka akan 

musnah dan akan menderita siksaan yang sama, yang mengenai si pembohong itu yang akan dicampakkan 

kedalam lembah untuk selamanya. 

  

Pemahkotaan nabi palsu itu akan dirayakan oleh kelompok-kelompok Mason di segala penjuru yang 

merencanakan tahap akhir dari penganiayaan terhadap semua anak-anakKu. 

  

Mereka yang ikut merayakan bersamanya dan yang tidak mengetahui apa yang lebih baik, pada saatnya nanti 

mereka akan merasakan sakit yang lebih besar dari pada mereka yang telah mengenal Kebenaran. 

Nantikanlah sekarang, dengan berani dan berharap, karena semua ini musti terjadi sebelum Pemerintahan 

Mulia dari PuteraKu dinyatakan. 

  

Kamu harus bersumpah setia kepada PuteraKu setiap saat dan menolak kebohongan itu. Jika kamu diminta 

untuk ikut serta didalam Misa yang baru, ketahuilah bahwa itu adalah kutukan yang terbesar yang pernah 

dilakukan oleh setan terhadap anak-anakKu. 

  

Ketahuilah bahwa Surga akan menuntunmu dan bahwa dengan menerima rasa sakit itu secara terhormat, 

maka kamu akan menolong PuteraKu menggenapi perjanjian yang terakhir. 

  

Bapamu yang mengasihi 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

 

Tahtanya telah dicuri, namun kuasanya tidak 

Rabu, 13 Maret 2013, jam 21.20 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku telah dihukum mati untuk kedua kalinya. Penghinaan dari penguasa di Roma, 

yang kau saksikan hari ini, telah membelah Aku menjadi dua. 

  

Ketika Aku berdiri dihadapan para algojoKu, dengan dituduh sebagai bidaah dan berani berkata tentang 

Kebenaran, para rasulKu berlari kemana-mana. Mereka yang mengikuti Aku dan menerima Ajaran-ajaranKu 

telah mengkhianati Aku ketika SabdaKu ditentang oleh orang-orang yang berkuasa. Mereka mulai 

kehilangan kepercayaan kepadaKu dan mereka meragukan Aku. 

  

Beberapa dari para pengikutKu percaya akan kejahatan bidaah yang dituduhkan kepadaKu dan bahwa 

mereka itu dibenarkan. Begitu berkuasanya para penuduhKu itu – orang-orang yang berkedudukan tinggi, 

berpakaian jubah yang aneh-aneh dan yang berjalan dan berbicara seolah penguasa yang sejati – hingga 

sedikit saja orang yang meragukan mereka. 
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Aku diperiksa, ditentang, dicibirkan, dihinakan, diejek dan diperolokkan karena Aku berbicara tentang 

Kebenaran. Orang-orang tunduk didepan para penguasa ini – yaitu manusia-manusia berkuasa dan yang 

kekuasaannya tak dipertanyakan lagi. Maka SuaraKu laksana sebuah bisikan ditengah gemuruh ramai para 

penuduhKu. 

  

―Bidaah !‖ – seru mereka. Mereka berkata bahwa Aku berbicara dengan lidah setan, bahwa Aku menghujat 

Allah dan bahwa Aku mau menghancurkan gereja mereka. Begitulah mereka membunuh Aku dengan tanpa 

perasaan.  

  

Saat inipun tidak ada bedanya ketika Aku berusaha membuat SuaraKu dikenal, ketika Aku berusaha 

memperingatkan semua anak-anak Allah mengenai peristiwa-peristiwa, yang Kukatakan kepadamu, 

puteriKu, yang terjadi selama beberapa tahun yang terakhir ini. SabdaKu akan diperlakukan dengan hina. 

SabdaKu akan dipertanyakan. Keraguan mulai merasuk, dan sekali lagi para rasulKu akan berlari menjauh 

dan meninggalkan Aku demi serigala-serigala itu. 

  

Janganlah kamu salah, karena Kebenaran itu telah dinyatakan kepadamu. Aku telah berkata kepadamu, para 

pengikutKu, betapa kamu akan ditipu. Hal ini akan terasa sulit bagimu karena kamu akan mempertanyakan si 

pembohong ini yang duduk di Rumah BapaKu. 

  

PausKu yang terkasih, Benediktus XVI telah dianiaya dan melarikan diri, seperti yang dinubuatkan. Aku 

tidak memilih orang ini, yang mengaku datang dalam NamaKu. 

  

Dia, Paus Benediktus, akan menuntun para pengikutKu menuju Kebenaran. Aku tidak meninggalkan dia dan 

Aku akan memeluknya erat dalam HatiKu dan memberinya penghiburan yang diperlukannya di saat yang 

mengerikan ini.  

  

Tahtanya telah dicuri. Namun kuasanya tidak. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Isyarat jahat yang terjadi selama Pekan Suci nanti akan terlihat oleh mereka yang mau membuka 

matanya 

Kamis, 14 Maret 2013, jam 18.00 

  

PuteriKu yang terkasih, betapa penderitaan yang besar sedang dialami oleh para hamba kudusKu yang 

terkasih, yang berada dekat dengan HatiKu, yang mengenal Kebenaran ini dan yang harus menyaksikan 

kekejian didalam GerejaKu di dunia. 

  

Akan ada sebuah penghinaan khusus yang akan ditujukan kepada Nama KudusKu, dalam upaya untuk 

mencemarkan Aku selama Pekan Suci nanti. Isyarat jahat yang terjadi selama Pekan Suci nanti akan terlihat 

oleh mereka yang mau membuka matanya dan akan menjadi salah satu dari tanda-tanda dimana kamu akan 

tahu bahwa si pembohong itu, yang duduk di tahta didalam GerejaKu, tidaklah berasal dariKu. 
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Para pengikutKu, ketahuilah bahwa berbagai nubuatan yang diberikan kepada dunia – yang berisi peringatan 

akan saat dimana kuasa didalam GerejaKu akan direbut oleh mereka yang setia kepada binatang itu – sudah 

ada dihadapanmu. Sekarang inilah saatnya. 

Ingatlah bahwa mereka yang dengan bangganya memamerkan lambang kerendahan hati adalah berbuat 

kejahatan kesombongan. Dan kesombongan adalah dosa. 

  

Mereka yang mengatakan bahwa GerejaKu harus membaharui citranya, membaharui ajaran GerejaKu dan 

yang berkata bahwa dengan membuatnya menjadi modern, maka ia akan bisa diterima oleh lebih banyak lagi 

orang, ketahuilah hal ini.  

  

Diantara kamu yang berkata bahwa kamu mengikuti Ajaran-ajaranKu tetapi yang ingin hukum-hukum 

dirubah untuk membenarkan perbuatan yang berdosa di MataKu, keluarlah dari GerejaKu sekarang. Kamu 

bukanlah milikKu. Kamu telah membelakangi Aku dan tidak layak untuk memasuki RumahKu. Namun 

inilah yang akan terjadi. Kamu dan semua mereka yang menginginkan perubahan-perubahan, yang dianut 

oleh dunia sekuler, akan merasa dipuaskan, karena nabi palsu itu akan membujuk kamu kedalam kebaikannya 

dan kamu akan mendukung setiap saat dari pemerintahannya yang berlangsung singkat itu. Namun itu 

bukanlah Aku, Yesus Kristus, yang akan kau ikuti itu. Kamu akan mengikuti sebuah ajaran yang palsu, yang 

bukan berasal dari Allah. 

  

Banyak sekali orang yang akan menerima pemerintahan nabi palsu itu dan mereka akan mengesampingkan 

Aku dengan rasa bahagia didalam hati mereka. Kemudian ketika kesesatan dari jalannya itu menjadi semakin 

nyata, maka para hamba kudusKu yang malang tidak tahu kemana harus berpaling. Kesedihan mereka akan 

berubah menjadi ketakutan dan ketakutan mereka akan berubah menjadi putus asa. Mereka tidak tahu siapa 

yang harus dipercaya, namun mereka harus mengerti hal ini. TubuhKu, yaitu GerejaKu, bisa saja disiksa dan 

dianiaya namun RohKu tak akan bisa disentuh, karena ia tak bisa mati. 

  

Bagi kamu yang menolak SabdaKu saat ini serta Kebenaran yang sedang diberikan kepadamu ini, sebagai 

sebuah Hadiah yang istimewa dari Surga, Aku memberkati kamu. Aku akan terus mencurahkan RahmatKu 

kepadamu hingga kamu datang kembali kepadaKu. Aku tak akan menyerah hingga Aku bisa menyelamatkan 

jiwamu yang bersedih itu. 

  

GerejaKu, dimana Ajaran-ajaran dan Sakramen-sakramenKu tetap utuh, akan hidup dan tak pernah mati. Ia 

tidak membutuhkan batu bata dan semen untuk bisa hidup, karena Akulah, Yesus Kristus, yang TubuhNya 

adalah Gereja. Kamu, imam-imamKu, para hamba kudus dan para pengikutKu yang setia dan terkasih, adalah 

bagian dariKu. Kamu dipersatukan dengan TubuhKu untuk membentuk GerejaKu di dunia. Maka kamu 

harus belajar untuk tetap kuat, berani dan setia kepada Sabda KudusKu, betapapun banyaknya pendapat yang 

dihadirkan untuk menentang kamu. 

  

Saat bagi perpecahan itu untuk dibuka sudah dekat, dan baru saja sebuah kegelisahan yang mengerikan 

dirasakan di Roma. Ketika Roh Kudus berbenturan dengan roh kejahatan, maka sebuah garis pemisah akan 

berada ditengah, hingga kedua kubu akan muncul. Perpecahan besar itu akan segera turun. Kemudian banyak 

dari mereka yang telah tertipu oleh si pembohong itu akan kembali kepada Tangan perlindunganKu yang 

kudus. 

Aku menuntunmu selama saat-saat yang menyedihkan ini dan Aku meminta agar kamu menyerahkan air 

matamu kepadaKu maka Aku akan menghiburmu didalam roh. 

  

Aku memberkati kamu. Aku membawa damai didalam hatimu. Aku melindungi kamu. 
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Yesusmu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan : Daraskanlah doa Rosario Kudusku bagi semua mereka yang memerintah di Roma 

Jumat, 15 Maret 2013, jam 22.30 

  

Anakku yang terkasih, ini adalah sebuah saat kesedihan yang besar, bukan saja bagi kamu, tetapi bagi semua 

orang yang mengasihi Puteraku. 

  

Aku harus mendorong kamu, anak-anak yang terkasih, agar tetap kuat dan setia kepada Sabda Kudus Allah, 

demi Puteraku. Dia, Puteraku yang terkasih, terkulai KepalaNya karena kesedihan ketika Dia menyaksikan 

kengerian dimana GerejaNya hancur dihadapanNya.  

  

Tolong, berdoalah memohon pengharapan dan daraskanlah doa Rosario Kudusku setiap hari bagi semua 

mereka yang memerintah di Roma. Kamu harus berdoa bagi mereka yang menjalankan Gereja Katolik. 

Termasuk pria yang duduk di Tahta Petrus, karena dia sangat membutuhkan doa-doamu. 

  

Berdoalah agar dia mau menerima Kebenaran akan kematian Puteraku di kayu salib dan agar dia bersedia 

membuka hatinya terhadap permintaan Puteraku untuk memohon kerahiman bagi semua anak-anak Allah. 

  

Betapapun sulitnya saat-saat ini, didalam Gereja Katolik Roma, setan tak bisa dan tak akan menang atas 

Kuasa Allah. 

Perananku sebagai Pengantara atas segala Rahmat akan segera diwujudkan dan sebagai wanita yang dipilih 

untuk berselubung cahaya matahari, maka waktuku telah tiba untuk menolong Puteraku didalam Rencana 

KeselamatanNya yang terakhir. 

  

Aku memeluk semua anak-anak Allah termasuk mereka yang sangat mempermalukan dan menyedihkan Dia. 

Berdoalah agar doa-doaku itu yang dibawa dan dipersembahkan kepada Puteraku demi kamu, bisa membantu 

meringankan penderitaan yang ada didepan didalam Gereja Katolik. 

  

Kasihku, sebagai Bunda dari semua anak-anak Allah, adalah sangat besar dan aku tak pernah berhenti 

memohon, untuk membawa pengharapan bagimu, anak-anak yang terkasih. 

  

Doa-doa akan didengarkan di Surga dan jangan sampai kamu kehilangan pengharapan, karena Kerahiman 

Puteraku adalah lebih besar dari pada yang bisa kau pikirkan. 

  

Kasih Allah adalah Maha Besar. Mintalah maka kamu akan menerima berkat yang berlimpah sementara 

persiapan itu telah selesai dalam kesiapan menyambut Hari Besar dari Allah itu. 

  

Nantikanlah dengan sabar, kasih dan percaya karena semua cobaan ini akan segera berlalu, dan kemudian 

Firdaus Yang Baru serta Bumi Yang Baru itu akan menjadi satu. Inilah yang perlu kau perhatikan – persiapan 

bagi jiwamu dan mereka yang paling membutuhkan doa-doamu. Hanya setelah itu kamu akan bisa menerima 

Terang Allah dan memasuki Firdaus Yang Baru diatas bumi. 

  

Damailah kamu dan pusatkanlah perhatianmu kepada Puteraku saja serta satu-satunya keinginanNya untuk 

menyelamatkan jiwa-jiwa setiap makhluk yang hidup. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 
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KesedihanKu dirasakan oleh semua orang kudus dan para malaikat di Surga, karena saat dari 

Apokalips itu sudah dekat 

Sabtu, 16 Maret 2013, jam 12.40 

  

PuteriKu yang terkasih, betapa marah, mengamuk dan takut dirasakan oleh mereka yang menolak Piala 

PenderitaanKu saat ini. 

  

Kemarahan setan terhadap Pesan-pesan ini akan meningkat dengan cepat dan segala upaya dilakukan untuk 

menolak kamu, puteriKu. 

  

Penderitaan hendaknya diterima olehmu, karena penyerahan dirimu kepada Kehendak KudusKu, yang kau 

lakukan dengan kemauanmu sendiri. Maka kamu, puteriKu, hendaknya tetap diam ketika jeritan-jeritan 

binatang dan jiwa-jiwa malang itu yang digunakan untuk menyerang kamu terus berlanjut. Aku mengatakan 

hal ini kepada semua muridKu yang setia dan terkasih – untuk tetap teguh. Tundukkanlah selalu kepalamu, 

dengan sikap pelayanan yang rendah hati dan persembahkanlah penderitaanmu bagi jiwa-jiwa yang tidak 

mau menerima Karunia Kebenaran ini. 

  

Mereka yang bertanggung-jawab merasuki GerejaKu di dunia telah memilih masa Puasa, secara sengaja, 

untuk menghinakan Aku, Yesus mereka, yang mati dengan menderita untuk menyelamatkan jiwa mereka. 

  

Mereka itu sangat dipengaruhi, yaitu mereka yang berkeliaran di koridor-koridor Roma, hingga tanda yang 

terbesar itu akan nampak dalam wujud kekacauan yang akan muncul, karena hal itu melekat kepada perintah 

dari si pembohong itu. Kekacauan, ketidak-teraturan, perpecahan dan pertentangan akan terlihat dimana-

mana di Roma. Kekacauan ini berasal dari setan, karena ia tak bisa berasal dari Allah. 

  

Kemarahan berasal dari setan dan murkanya itu bisa dirasakan ketika TerangKu menyebar diantara anak-

anak Allah. Beritahukanlah bahwa ketika serangan-serangan yang bersifat jahat ini diterapkan kepada orang 

lain, dalam NamaKu, maka KehadiranKu itulah yang menyulut reaksi seperti itu. 

  

Hanya Aku saja, Yesus Kristus, dan para pengikutKu, yang menjadi pusat bagi penyalah-gunaan itu, maka 

ketika kamu mendapati keadaan ini tak tertanggungkan lagi, daraskanlah doa singkat ini : 

  

―Aku merasakan sakit ini bersamaMu, Yesus yang terkasih, dan aku mohon agar Engkau memberkati para 

musuhku dan mereka yang menganiaya Engkau dengan Karunia Roh Kudus. Amin.‖ 

  

Perselisihan ini akan terus berlangsung dan KesedihanKu ini dirasakan oleh semua orang kudus dan para 

malaikat di Surga, karena saat bagi Apokalips itu sudah dekat. 

  

Berpeganglah kepadaKu, Yesusmu, dan serahkan seluruh kepercayaanmu kepadaKu sementara Aku 

membangun Sisa PasukanKu, sebagai persiapan bagi pertempuran berbahaya untuk merebut jiwa-jiwa, yang 

ada didepan. 

  

Yesusmu 

 

 

Meterai ke tiga akan dinyatakan ketika manusia berebut makanan dimana kelaparan telah 

mencengkeram umat manusia 

Sabtu, 16 Maret 2013, jam 15.25 



[ Pesan Peringatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Keselamatan  kepada umat manusia 2013 ]  www.jalanallah.com 

http://www.thewarningsecondcoming.com  |  http://jtm-indonesia.net 

 

 
76 

Menjangkau dan memulihkan jiwa 

  

PuteriKu yang terkasih, gelombang pasang akan dilepaskan dan kehancuran yang disebabkan oleh banyaknya 

peperangan, akan muncul seperti yang dinubuatkan. 

  

Saat bagi kedatangan nabi palsu itu akan bertepatan dengan pernyataan perang di seluruh dunia. Peperangan 

ini akan dipicu dalam sesaat dan manusia akan diselimuti oleh rasa takut karena akibatnya menjadi jelas. 

Peperangan akan berakar dan menyebar seperti badai di padang gurun, dimana ia akan mendapatkan 

momentum dan mengenai mereka yang merasa seakan rasa damainya telah terjamin, seperti pencuri di 

malam hari. 

  

Banyak sekali negara akan terlibat hingga hal itu akan mengejutkan setiap orang. Segera antikris akan 

memperkenalkan dirinya ditengah pembunuhan massal yang terjadi. Kebingungan, rasa takut, hilangnya hasil 

panen, semua ini akan menambah masalah. Tidak lama sesudahnya, Meterai ke tiga akan dinyatakan ketika 

manusia akan berebut makanan dimana kelaparan telah mencengkeram umat manusia. Dalam keadaan 

kelaparan akan makanan, kelaparan didalam roh, kelaparan akan pertolongan, maka manusia akan menggapai 

apa saja atau siapa saja, yang menawarkan keringanan. 

  

Panggung telah ditata bagi antikris untuk datang dan mengumumkan dirinya kepada dunia. Hingga saat itu 

umat manusia akan merasa sangat lega karena adanya manusia damai itu, yang menawarkan banyak 

pengharapan, hingga mereka menjadi budaknya secara sukarela. Mereka akan menjadi kurban dari 

rencananya yang terperinci untuk menata ulang dunia ini dan menyatukan semua bangsa bersama-sama. 

Mereka akan diberitahu bahwa rencana itu adalah demi kebaikan semua orang dan membersihkan dunia dari 

terorisme. Dia berkata akan memerangi para musuh dan yang akan dikuasainya, dimana para musuh itu tidak 

lain adalah para kurban tak berdosa yang dimanfaatkan olehnya didalam tipuan itu, yang akan 

diperlihatkannya kepada dunia. 

  

Ketika damai itu, yang nampaknya semacam gencatan senjata, telah dipulihkan, maka datanglah tahap 

berikutnya, yaitu penyatuan atas semua bangsa-bangsa, semua agama, semua negara, menjadi satu. Disinilah 

persekutuan antara nabi palsu serta antikris itu menjadi nyata. 

  

Mereka yang telah diberi dengan Kebenaran ini, dan yang nama-namanya ada didalam Kitab Kehidupan, 

akan tahu apa yang sedang terjadi ini. Yang lain-lainnya, yang buta terhadap Kebenaran dari Ajaran-

ajaranKu, tak akan begitu beruntung. Kemudian yang terjadi adalah berupa penantian. kesabaranKu berarti 

bahwa Aku akan berusaha menyelamatkan dan melindungi mereka yang tak bisa mengenali Kebenaran ini. 

  

Kesabaran dan KerahimanKu akan berwujud campur tangan Ilahi dalam skala yang besar untuk 

menyelamatkan semua anak-anak Allah dari cengkeraman binatang itu, yang tujuan satu-satunya adalah 

mendorong perbuatan dosa. Hanya ada satu hal saja yang musti kau ketahui; dibalik daya tarik yang 

menawan dari antikris tersembunyi rencana untuk mendorong perbuatan dosa, sehingga umat manusia akan 

terpaksa harus membuat keputusan akhir – berpihak kepada binatang itu dengan menyangkal Allah. Ketika 

saatnya tiba, dan setelah setiap upaya dilakukan olehKu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, maka hal itu akan 

selesai. 

  

Hanya yang dipilih saja yang akan dibawa kedalam KerajaanKu. 

  

Yesusmu 
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Sebuah pesan bagi imam-imam dan para hamba kudusKu yang telah menyerahkan hidup mereka 

bagi Pelayanan KudusKu 

Minggu, 17 Maret 2013, jam 18.50 

  

PuteriKu yang terkasih, ini adalah sebuah Pesan bagi imam-imam dan para hamba kudusKu yang telah 

menyerahkan hidup mereka bagi Pelayanan KudusKu. 

  

Para hambaKu yang terkasih, Aku ingin agar kamu patuh kepada Hukum-hukum Gereja dan mereka yang 

harus kau patuhi dalam Nama KudusKu. 

  

Janganlah kamu meninggalkan kewajibanmu terhadap Gereja dan kamu harus terus melayani Aku seperti 

biasanya. Berikanlah semua Sakramen-sakramen seperti sebelumnya, namun dengan sikap kehati-hatian yang 

lebih besar lagi. Laksanakan tugas-tugas kudusmu seperti biasanya. Kewajibanmu adalah terhadap anak-anak 

Allah dan kamu harus menuntun kawananmu. Tetaplah setia kepada Ajaran-ajaranKu setiap saat. 

  

Bukanlah kamu, para hambaKu yang berharga, yang akan meninggalkan GerejaKu di dunia. Dan bukan 

melalui perbuatanmu maka Hukum-hukum didalam GerejaKu akan dirubah agar menerima ajaran-ajaran 

yang baru. 

Kamu akan tetap setia melayani GerejaKu dan melaksanakan kewajibanmu hingga hari yang mengerikan itu. 

Itu adalah hari ketika Misa Kudus akan dirubah hingga tak bisa dikenali lagi. Adalah para musuh Allah yang 

telah merasuki GerejaKu di dunia yang mendorongmu menjauhi Aku. 

  

Ketika mereka menghadirkan Misa yang baru, kamu tak akan mempunyai pilihan lagi, karena kamu akan 

melihat bahwa hal itu bukan lagi mempersembahkan Ekaristi Kudus. Setelah itulah maka Kebenaran ini akan 

dinyatakan kepadamu, meskipun kamu sudah tahu akan tanda-tanda itu sebelumnya. 

  

Tanda-tanda itu akan meliputi cara-cara baru yang aneh didalam berdoa; setan tak lagi ditolak dan Sakramen-

sakramen akan dirusak agar bisa melibatkan para pemeluk agama lainnya. Maka kamu akan menjadi gelisah, 

namun kamu merasa wajib untuk tetap setia kepada GerejaKu. 

Setelah itulah maka Kehadiran GerejaKu di dunia akan menjadi satu-satunya sarana bagi kelangsungan 

hidupmu jika kamu ingin tetap setia kepada Ajaran-ajaranKu. Ketika Ajaran-ajaranKu, Sakramen-

sakramenKu dan Misa KudusKu dirubah, maka janganlah kamu sampai tertipu. Jika kamu tidak setia kepada 

Hukum-hukumKu maka kamu akan mengkhianati Aku. 

  

Bagi gereja-gereja Kristiani lainnya, Aku memperingatkan kamu bahwa perusakan ini akan menyebar juga 

kedalam gereja-gerejamu. Pada saatnya nanti, akan sulit bagimu untuk menghormati Ajaran-ajaranKu seperti 

ketika ia diberikan kepada dunia. Seluruh umat Kristiani akan menderita dibawah rejim nabi palsu itu dan 

para pengikutnya, serta antikris yang wajahnya akan segera nampak berseri-seri di seluruh dunia, sebagai 

pemimpin paling berpengaruh sepanjang masa. 

  

Yesusmu 

Bunda Allah : Perpecahan di dunia ini yang dibawa oleh Gog dan Magog, akan memecah belah 

keluarga-keluarga menjadi dua kubu 

Senin, 18 Maret 2013, jam 19.35 

  

Anakku, janganlah kamu meragukan pentingnya Tugas ini ataupun membiarkan berbagai serangan atas 

dirimu sampai mengalihkan perhatianmu dari Puteraku yang terkasih. 
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Karena Kasih dan Kerahiman Puteraku hingga Dia menyatakan kepada dunia rencana-rencana setan untuk 

merenggut jiwa-jiwa sebelum saat akhir itu. Rencana jahat ini telah dirancang sejak lama dan akan dikenakan 

kepada anak-anak Allah oleh kekuatan-kekuatan Mason yang kesetiaannya adalah kepada setan. 

  

Jangan sampai ada yang merasa ragu terhadap berbagai nubuatan yang disampaikan olehku, Ibumu, kepada 

berbagai visiuner dan penglihat selama berabad-abad ini. Anak-anak, janganlah kamu takut. Sebaliknya 

hendaklah kamu berharap dan berbahagia karena saat bagi Firdaus Yang Baru dan Bumi Yang Baru itu 

segera terjadi dan anak-anak Allah akhirnya akan dijauhkan dari setan, dimana kamu masing-masing telah 

menyaksikannya selama hidupmu. 

  

Zaman ini telah dinubuatkan didalam Kitab Bapaku, maka dari itu, hendaknya kamu menerima Kebenaran 

dari isi Kitab Wahyu. Jika kamu tidak mau menerima Kitab Wahyu yang diberikan kepada Yohanes, maka 

kamu tak bisa berkata bahwa kamu menerima sisa dari Kitab itu – Kitab Injil yang terkudus. 

  

Banyak dari apa yang akan terjadi akan terasa sulit dan menyakitkan, karena perpecahan di dunia yang 

dibawa oleh Gog dan Magog itu akan memecah belah keluarga-keluarga menjadi dua kubu. Kelicikan dan 

rencana-rencana tipuan yang dirancang oleh nabi palsu dan antikris, akan menjadi tipuan yang terbesar sejak 

kaum Parisi menyangkal Puteraku dulu. Ketika mereka, kaum Parisi itu, menyangkal Puteraku, mereka 

menghalangi Kebenaran agar tidak disampaikan kepada anak-anak Allah. Hal ini mengurangi jumlah 

pengikut Puteraku selama kehidupanNya di dunia dulu, dan menghalangi mereka untuk menjadi umat 

Kristiani. Hal yang sama juga terjadi atas dua sosok yang membawa gambaran kebaikan ini, namun yang 

menyesatkan banyak sekali anak-anak Allah. Hal ini akan membutakan banyak orang terhadap Kebenaran 

sementara perubahan-perubahan yang terjadi yang mereka timbulkan itu, di sepanjang pemerintahan mereka, 

akan menjauhkan orang-orang dari Hukum-hukum Allah.  

  

Anak-anak Allah akan diberitahu bahwa kejahatan itu bisa diterima dan bahwa dosa-dosa tertentu tidaklah 

menentang Allah. Orang-orang akan mempercayainya dan akibatnya, mereka akan membelakangi Allah. 

  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah, agar masa pemerintahan mereka itu singkat saja dan bahwa Kebenaran akan 

menang sehingga Gereja Puteraku di dunia akan tetap utuh. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

 

 

Lapis demi lapis, niatan-niatan dari setan akan semakin jelas sementara mereka semakin melonjak 

Selasa, 19 Maret 2013, jam 22.45 
  

PuteriKu yang terkasih, Sabda KudusKu tersebar laksana angin kencang yang melintasi seluruh bumi saat ini, 

melalui Pesan-pesan ini. 

  

Banyak orang akan mendengar SuaraKu, apakah mereka ingin atau tidak, karena ia akan bergemuruh seperti 

halilintar sebelum terjadinya badai. Beberapa orang akan mengenali Roh Kudus ketika Ia menyelimuti jiwa-

jiwa mereka. Yang lainnya lagi, sayangnya, tidak begitu, namun Aku berkata ini kepada mereka. Kamu telah 
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mendengar SuaraKu. Ia telah mengguncangkan jiwamu namun kamu menghalangi Aku. Namun kamu 

membelakangi Aku. Mungkin kamu takut dengan SuaraKu, karena ia luar biasa, namun satu hal yang tak bisa 

kau lakukan, kamu tak bisa mengabaikan Aku. 

  

Begitu besarnya kuasa Roh Kudus hingga Ia akan menyentuh jiwamu, apakah kamu mengharapkanNya 

ataupun tidak. Bagi kamu yang berlari menjauh, bersembunyi dan berpura-pura menganggap bahwa Aku 

tidak hadir, hendaknya kamu tahu bahwa kamu tak akan bisa menyangkal KehadiranKu, betapapun kerasnya 

kamu berusaha. 

  

Beberapa dari kamu ada yang menolak Kebenaran karena kamu tak memiliki iman akan JanjiKu yang akan 

menawari kamu dengan kehidupan kekal. Banyak dari kamu yang mendapati hal ini menakutkan dan kamu 

lebih suka mengira bahwa Hari Besar dari Allah itu tak akan terjadi dalam masa hidupmu ini. Maka kamu 

menutup matamu, menutup telingamu dan mencari penghiburan dari hal-hal yang lain. 

  

Rasa aman yang kau miliki didalam upaya untuk menemukan damai, dimana ia bisa didapatkan, akan 

bertahan sebentar saja. Segera kamu akan dijauhkan dari Sabda Allah. Sabda yang biasanya kau dengarkan 

akan menghilang dari homili-homili dan surat-surat dari para uskupmu serta para kardinalmu, yang biasanya 

disampaikan kepadamu dan mereka yang mengikuti Aku secara tak sengaja. 

  

Sekte-sekte masonik merasuki Gereja di Roma. Jangan keliru – karena hanya ada satu paus saja dalam satu 

masa kehidupan seseorang. 

  

Banyak para pengikutKu kini akan menolak Sabda KudusKu, Kebenaran, sama seperti yang mereka lakukan 

selama cobaan yang Kualami di dunia dulu. Kamu, puteriKu, akan ditolak dan dituduh sebagai bidaah, 

dicibirkan dan diperolokkan. Kamu akan menjadi duri didalam lambung nabi palsu itu. Namun segera, 

semuanya akan melihat perbuatan-perbuatan yang halus itu, dan isyarat-isyarat yang rahasia dan licik dari 

para pembohong itu yang menguasai TahtaKu di Roma, karena semua itu akan menjurus kepada tindakan 

pencemaran. 

  

Lapis demi lapis, niatan-niatan dari setan akan semakin jelas sementara mereka semakin melonjak dan 

mereka yang diberkati dengan wawasan batin yang diberikan olehKu kepada mereka, akan menyadari adanya 

kekejian itu, yang sedang dibuka. 

  

Binatang itu kini telah siap dan membentuk sebuah lingkaran sekuler, yang terdiri atas para pemimpin dunia, 

yang bersatu padu dengan segala sesuatu yang menentang Kerajaan Allah. Roh-roh iblis yang merasuki jiwa-

jiwa malang ini, karena kesombongan dan kecongkakan mereka, akan memperlihatkan dirinya untuk dilihat 

oleh semua orang melalui isyarat-isyarat mereka, yang masih perlu diteliti dan dipertanyakan hingga 

jawaban-jawaban terakhir itu akan turun kepada mereka yang diberkati dengan Karunia Kearifan.  

  

Percayalah kepadaKu. Percayalah akan Karunia Kepercayaan ini. Biarlah Aku memegangi kamu dan 

menuntunmu melalui hutan rimba dari makhluk jahat ini yang ingin menghancurkan jiwamu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Seperti orang buta yang tak bisa melihat, maka akan ada orang-orang diantara Gereja di Roma yang 

bisa melihat, namun menolak mengakui Kebenaran 
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Rabu, 20 Maret 2013, jam 19.15 

  

PuteriKu yang terkasih, PenyalibanKu sedang dihidupkan kembali semuanya dan masing-masing tahapan 

terhubung dengan saat mendatang yang sedang menuju kepada KedatanganKu Yang Kedua. 

  

Kini setelah TubuhKu – GerejaKu – menanggung penyiksaan selama bertahun-tahun, karena roh kejahatan, 

maka kini Pemahkotaan Duri sedang dikenakan terhadap kepemimpinan didalam GerejaKu. 

  

Ketika duri yang ketiga menusuk Mata kananKu, Aku tak bisa lagi melihat melalui mata itu. Hanya melalui 

MataKu yang satunya Aku bisa melihat rasa sakit yang mengerikan yang dialami oleh IbuKu. Kini ketika 

Mahkota Duri menusuk Kepala GerejaKu di Roma, hanya separuh saja yang bisa menyaksikan Kebenaran 

atas berbagai nubuatan yang diramalkan itu. Yang separuh lainnya akan dibutakan dan tak bisa melihat 

adanya kerusakan itu, yang ditimpakan kepada setiap bagian dari TubuhKu – GerejaKu – pada setiap bangsa 

di dunia.  

  

Seperti orang buta yang tak bisa melihat, maka akan ada orang-orang diantara Gereja di Roma yang bisa 

melihat, namun menolak mengakui Kebenaran. Begitu menyakitkan sekali Kebenaran itu, hingga lebih 

mudah bagi para hamba kudusKu untuk mencari jalan yang gampang. Pengecut, mereka akan memilih jalan 

pencemaran dari pada memanggul salib mereka demi Aku.   

  

Kemudian akan ada mereka yang mengasihi Aku dimana perpecahan ini tak akan menghalangi mereka dalam 

rencana untuk menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa dari kematian tertentu. Jiwa-jiwa yang berani ini, 

yang dipenuhi dengan rahmat dari Roh Api, akan berjuang untuk mempertahankan Sakramen-sakramenKu 

yang terkudus. Mereka itu adalah para klerus yang akan memberi makan kawananKu selama saat 

penganiayaan itu. Segala rahmat akan diberikan kepada jiwa-jiwa yang murni itu dan mereka akan menuntun 

sisa pasukanKu menuju gerbang-gerbang Firdaus Yang Baru dan Bumi Yang Baru itu. 

  

Membutuhkan keberanian yang besar untuk mau menerima para nabi dari Sabda Allah. Tidaklah mudah 

untuk mendengarkan Sabda yang disampaikan oleh para nabi itu, dimana Sabda itu serasa mengiris hati dari 

jiwa mereka seperti pedang bermata dua. Peringatan-peringatan yang mereka sampaikan amatlah 

menyakitkan untuk didengar, namun terasa manis karena buah-buah yang dihasilkannya, karena ketika Sabda 

Allah diberikan sebagai sebuah Karunia maka ia menawarkan keselamatan. Raihlah Sabda KudusKu karena 

itulah tali kehidupanmu. Kamu, para pengikutKu yang terkasih, dilindungi oleh Meterai dari Allah Yang 

Hidup, maka janganlah kamu takut. 

  

Para musuhmu akan mengutuki kamu, menghina kamu, dan banyak pula yang menganiaya kamu, tetapi 

Akulah, Yesus Kristus, yang akan berjalan bersamamu. Kamu, sedikit orang yang menjadi pilihanKu, yang 

mau menanggapi panggilanKu, melalui penderitaanmu kamu akan bisa menebus banyak sekali umat 

manusia, di MataKu.  

  

Aku memberkati kamu. Aku memberimu damai dan kekuatan, sehingga kamu bisa mengikuti Aku tanpa 

merasa takut didalam hatimu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Saat bagi perpecahan itu segera tiba dan kamu harus bersiap-siap 
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Kamis, 21 Maret 2013, jam 20.00 

  

PuteriKu yang terkasih, ketahuilah bahwa HatiKu hancur karena kesedihan, yang kini dirasakan oleh jiwa-

jiwa yang menjadi kacau karena larinya PausKu yang terakhir, BenediktusKu yang terkasih. 

  

Kamu, jiwa-jiwa yang Kukasihi, merasa sangat bingung dan kesepian. Aku merasakan sakitmu dan 

hendaknya kamu tekun berdoa memohon Tangan KerahimanKu, agar Aku bisa meraihmu untuk menghibur 

hatimu yang bersedih itu.  

  

Saat ini akan menjadi saat pengkhianatan bagi kamu, puteriKu, karena banyak dari mereka yang semula 

mendukung Tugas Suci ini akan mulai menjauh. Hendaknya kamu semakin memperbanyak waktumu 

didalam Adorasi Ekaristi hingga tujuh kali seminggu, maka dengan begitu kamu akan mampu berjalan 

sendirian dan tanpa rasa takut, untuk menggenapi tugas-tugas yang akan Kuberikan kepadamu, dimana 

banyak diantaranya yang sangat sulit untuk dilaksanakan. 

  

Kamu harus tetap kuat, kamu semua, saat ini. Janganlah kamu mendengarkan suara-suara yang menyalahkan 

itu, yang akan menyentuh syarafmu dan yang akan semakin banyak jumlahnya sementara Pekan Suci itu tiba. 

  

Segala umpatan, segala kebohongan, setiap tuduhan jahat terhadap Pesan-pesanKu yang kudus ini bagi dunia, 

akan menjadi salibmu untuk kau tanggung selama sepuluh hari ke depan. Para pengikutKu, tidak sesaatpun 

juga kamu dibiarkan bisa beristirahat, untuk berdoa, atau merenungkan Sabda KudusKu. 

  

Waspadalah, bahwa jika tanpa perlindungan dari Rosario Kudus yang musti didaraskan setiap hari, maka 

kamu akan membiarkan dirimu mengalami keraguan, yang bukan berasal dariKu. 

  

Saat bagi perpecahan itu segera tiba dan kamu harus bersiap-siap. Aku ingin memberimu rahmat istimewa 

untuk menolongmu agar bisa bertahan menghadapi penganiayaan dan tekanan, yang akan diarahkan 

kepadamu, untuk mendorongmu menjauhi Pesan-pesanKu ini. Membutuhkan iman dan kepercayaan yang 

besar serta syaraf dari baja untuk bisa memusatkan perhatian kepada Sabda KudusKu, maka hendaklah kamu 

mendaraskan doa Perjuangan (102) ini sekali sehari, sejak saat ini dan seterusnya. 

  

Doa Perjuangan (102) : Untuk mempertahankan iman dan kepercayaan kepada Pesan-pesan Allah bagi dunia 

ini 

  

Yesus yang terkasih, ketika aku jatuh, angkatlah aku. 

Ketika aku ragu, terangilah aku. 

Ketika aku sedih, tunjukkanlah KasihMu kepadaku. 

Ketika aku mencela, tolonglah aku untuk tetap diam. 

Ketika aku menghakimi orang lain secara terbuka, bungkamlah bibirku. 

Ketika aku menghujat dalam NamaMu, bebaskanlah aku dan bawalah aku kembali kedalam perlindunganMu. 

Ketika aku tidak berani, berilah aku pedang yang kuperlukan untuk berjuang dan menyelamatkan jiwa-jiwa 

yang Kau rindukan. 

Ketika aku menolak KasihMu, tolonglah aku untuk menyerah dan mengabaikan diriku sendiri, sepenuhnya, 

kedalam pemeliharaan KasihMu. 

Ketika aku berkelana, tolonglah aku untuk menemukan Jalan Kebenaran. 

Ketika aku mempertanyakan SabdaMu, berilah aku jawaban yang kucari. 

Tolonglah aku untuk bersabar, mengasihi dan lemah lembut, terutama kepada mereka yang mengutuki 

Engkau. 
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Tolonglah aku untuk mengampuni mereka yang menentang aku dan berilah aku rahmat yang kuperlukan 

untuk mengikuti Engkau hingga akhir dunia ini. 

Amin 

  

  

Pergilah para pengikutKu yang berharga, dan ingatlah bahwa kewajibanmu adalah kepadaKu, Gerejamu dan 

Ajaran-ajaranKu. Ambillah Pedang keselamatan dan dengan itu berjuanglah bersamaKu untuk merebut setiap 

jiwa, termasuk mereka yang berdosa melawan Aku, dan membawanya kedalam KerajaanKu.  

  

Yesusmu 

 

 

Aku ingin agar semua pengikutKu menyediakan waktu untuk berpuasa dari sejak hari Senin nanti 

hingga hari Jumat Agung jam 15.30 

Jumat, 22 Maret 2013, jam 21.45 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku ingin agar semua pengikutKu menyediakan waktu untuk berpuasa dari sejak 

hari Senin nanti hingga hari Jumat Agung jam 15.30. 

  

Meski puasa itu hanya merupakan sebuah tanda yang kecil saja, ia akan bisa menghasilkan dari kamu semua, 

sebuah pemahaman atas Rencana KeselamatanKu dan betapa kamu bisa menolong Aku menyelamatkan jiwa-

jiwa semua pendosa.  

  

Adalah melalui puasa maka kamu menjadi utuh kembali. Dengan membersihkan tubuhmu, maka rohmu akan 

diperbaharui. Aku juga ingin agar kamu menerima Sakramen Pengakuan Dosa atau apapun juga bentuk 

rekonsiliasi yang tersedia bagimu. Jika kamu tidak bisa menerima Sakramen ini, maka terimalah Karunia 

yang telah Kuberikan kepadamu yang berupa Indulgensi Penuh, beberapa waktu yang lalu. 

  

(Selasa, 31 Januari 2012, jam 21.30. DP 24) 

  

Hendaknya kamu mendaraskan doa ini selama tujuh hari berturut-turut untuk bisa menerima absolusi penuh 

serta Kuasa dari Roh Kudus. 

  

(Bagi umat Katolik maupun non Katolik. Didoakan 7 hari berturut-turut. Bagi umat Katolik hendaknya tetap 

mengaku dosa secara teratur seperti yang dianjurkan oleh Yesus). 

Oh Yesusku, Engkau adalah cahaya dunia. Engkau adalah nyala api yang menyentuh semua hati. Kerahiman 

dan kasihMu tak ada batasnya. Kami ini tidak layak untuk ditebus dengan kurban kematianMu di kayu salib, 

namun kami tahu bahwa kasihMu kepada kami adalah lebih besar dari pada kasih kami kepadaMu. Berilah 

kami, oh Tuhan, karunia kerendahan hati, agar kami layak menerima KerajaanMu yang baru. Penuhilah kami 

dengan Roh Kudus agar kami bisa berjalan maju dan memimpin pasukanMu, untuk mewartakan kebenaran 

atas Sabda KudusMu, serta mempersiapkan para saudara kami bagi Kemuliaan dari KedatanganMu Yang 

Kedua di atas bumi. Kami menghormati Engkau. Kami memuji Engkau. Kami persembahkan diri kami, 

kesedihan kami, penderitaan kami, sebagai hadiah bagiMu demi keselamatan jiwa-jiwa. Kami mengasihi 

Engkau, Yesus. Kasihanilah semua anak-anakMu dimanapun mereka berada. Amin. 

  

Kemudian didalam roh, Aku ingin kamu bersatu denganKu, seolah kamu hadir bersama para rasulKu pada 

saat Perjamuan Malam Terakhir dulu. Kamu akan berbagi denganKu, roti yang tak beragi dan makan 
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bersamaKu di mejaKu. Kamu, para pengikutKu, bisa berbagi denganKu Piala PenderitaanKu, dengan melalui 

kehendak bebasmu sendiri, jika kamu mau menerima tawaranKu ini. 

  

Jika kamu mau menerima ini, maka kamu, sebagai silih atas dosa-dosa berat dari manusia, bisa 

menyelamatkan jutaan jiwa-jiwa. Aku akan memberikan Kerahiman kepada para pendosa yang paling keras 

kepala sekalipun, sebagai balasan atas hadiah penderitaanmu itu. 

  

Berikut ini adalah doa Perjuangan (103) bagi kamu, jika kamu mau merasakan Piala PenderitaanKu. 

Daraskanlah doa ini, sebanyak tiga kali, jika kamu bisa, namun lebih baik di saat puasa. 

Doa Perjuangan (103) : Untuk merasakan Piala Penderitaan bersama Kristus 

  

Aku bersujud dihadapanMu, Yesus yang terkasih, dan di KakiMu, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki 

atas diriku demi kebaikan semua orang. 

Biarlah aku merasakan Piala PenderitaanMu. 

Terimalah hadiah dariku ini, agar Engkau bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat dan tak memiliki 

pengharapan lagi. 

Terimalah diriku ini, agar aku bisa merasakan sakitMu. 

Peganglah hatiku didalam Tangan KudusMu dan bawalah jiwaku untuk menyatu denganMu.  

Melalui hadiah penderitaanku ini, aku membiarkan Kehadiran IlahiMu memeluk jiwaku, agar Engkau bisa 

menebus semua pendosa dan mempersatukan semua anak-anak Allah untuk selama-lamanya. 

Amin. 

  

Kurbanmu ini, yang dipersembahkan kepadaKu, Yesus Kristus, Penebus seluruh umat manusia, akan 

membuatKu bisa mencurahkan KerahimanKu yang besar kepada seluruh bumi. 

  

Yang lebih penting lagi, Aku akan bisa menyelamatkan terutama mereka yang membenci Aku. Doa-doa dan 

kurbanmu adalah satu-satunya rahmat keselamatan bagi mereka, karena jika tanpa hal ini, maka mereka akan 

dihancurkan oleh setan. 

  

Jika kamu tidak ingin menanggung penderitaan ini, maka Aku akan memberimu berkat yang besar dan Aku 

memintamu untuk terus bersama Aku didalam perjalananKu untuk membangunkan dunia dari tidurnya 

hingga Aku bisa mengangkat tirai penipuan yang menyelimutinya. 

  

Yesusmu 

 

 

Bunda Allah : Tubuh Puteraku dikoyakkan hingga robek-robek 

Sabtu, 23 Maret 2013, jam 23.45 

  

Anakku, banyak yang tidak mengerti perananku sebagai Mitra Penebus. Mereka juga tidak tahu mengapa 

begitu. 

  

Ketika aku menerima panggilan untuk menjadi Bunda Allah, aku terikat kepada Perjanjian Keselamatan 

Allah bagi umat manusia. 

  

Ketika aku mengandung Puteraku, aku merasakan kasih yang sama, yang dimiliki oleh setiap ibu kepada 

anak mereka. Anak kecil yang cantik dan murni ini adalah bagian dari diriku, daging dan darahku sendiri. 

Namun aku juga sadar bahwa Dia bukanlah sekedar anak kecil biasa. RohNya memasuki jiwaku begitu aku 
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memandang kepadaNya. Dia dan aku saling menyatu, dimana aku merasakan setiap gejolak Emosi, Sukacita, 

Sakit dan Kasih, mengalir melalui DiriNya. Aku juga sadar bahwa Dia bersifat Ilahiah, dan bahwa aku 

hanyalah hambaNya meski Dia tak pernah membuatku merasa begitu. 

  

Sebagai seorang bayi, Dia menyandarkan KepalaNya Yang Ilahi erat dengan dadaKu serta menggumamkan 

kata-kata Kasih dengan emosi sedemikian rupa hingga hal itu memenuhi Hatiku dan aku merasakan seakan 

Hatiku meledak oleh kebahagiaan. Dia, anak kecilku ini, menjadi segalanya dalam hidupku. Setiap 

sentuhanNya memenuhi aku dengan kelembutan dan sukacita yang luar biasa. Semua orang yang 

memandang kepadaNya, meski masih sebagai bayi, berkata kepadaku betapa istimewanya Dia. Pandangan 

MataNya yang menusuk tajam, bisa menyentuh jiwa mereka dan mereka tidak tahu mengapa begitu. 

  

Ikatan yang istimewa antara aku dengan Puteraku yang terkasih ini tak bisa dilepaskan. Aku sadar bahwa aku 

dilahirkan hanya untuk menjadi IbuNya. Peranan inilah yang menjadi satu-satunya alasan dari keberadaanku. 

  

Begitulah maka aku selalu memenuhi segala kebutuhanNya, dan Dia dengan Belas dan Kasih yang amat 

besar, menaruh segala kebutuhanku didepan kebutuhanNya. KeinginanNya selalu dipenuhi olehku, IbuNya, 

hambaNya yang hina ini.  

  

Jika Dia tidak dipercaya sebagai Anak manusia, ketika Dia menyatakan Kebenaran dan melakukan apa yang 

diinginkan oleh BapaNya, aku menangis sedih sekali. Betapa hal itu telah mengoyakkan aku ketika aku harus 

menyaksikan penganiayaanNya. 

  

Aku menanggung rasa sakit ini, bukan sekedar seperti seorang ibu pada umumnya – jika menyaksikan rasa 

sakit dikenakan pada tubuh anak mereka – hingga sakitNya menjadi sakitku dan sakitku menjadi sakitNya. 

  

Mereka telah memaksaNya untuk berjalan, dengan tanganNya diikat tali didepan, hingga mengelilingi 

PingganNya, dan Dia mengalami kesulitan untuk berjalan – hanya dengan kaki terseret-seret, sedikit demi 

sedikit. Sementara Salib itu dibebankan pada duri-duriNya serta TubuhNya yang hancur, maka sakitku sangat 

luar biasa rasanya, hingga aku pingsan berkali-kali.  

  

Sakitku itu bukan sekedar sakit jasmani; kesedihanku telah menusuk Hatiku dan mengoyakkannya. Hingga 

hari ini, Hatiku tetap menyatu dengan Hati Puteraku, maka selama Pekan Suci, aku menghidupkan kembali 

sakit itu, siksaan itu serta penganiayaan itu bersama Puteraku sekali lagi. 

  

Anak-anak, menjelaskan kekejaman yang dikenakan kepada Puteraku tidaklah mungkin bisa kau mengerti; 

begitu kejinya siksaan itu. Tubuh Puteraku dikoyakkan hingga robek-robek. 

  

Janganlah lupa bahwa Dia adalah Anak manusia, yang diutus untuk menebus setiap jiwa di dunia, termasuk 

mereka yang hidup di dunia saat ini. Dia mati dengan penderitaan yang mengerikan, untuk menyelamatkan 

kamu masing-masing. PenderitaanNya itu tidaklah berakhir diatas Kalvari. Hal itu masih harus ditanggung 

olehNya, hingga Hari Yang Besar dari KedatanganNya Yang Kedua itu. 

  

Mereka yang mengabaikan peringatan-peringatan dari Surga ini, bisa bebas untuk melakukannya. Mereka 

tidak akan dihukum karena penolakan itu. Namun sementara mereka berjalan semakin menjauhi Kebenaran 

dari pewahyuan-pewahyuan dari Surga ini, maka mereka akan digoda untuk berbuat dosa. Dosa-dosa itu 

adalah berupa perbuatan yang tidak lagi dianggap sebagai dosa oleh para musuh Gereja Puteraku di dunia. 
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Terima kasih anak-anak, karena kamu telah membuka pikiran, hati dan jiwamu terhadap panggilan dari Surga 

ini, yang dikirimkan kepadamu karena Kasih yang dimiliki oleh Allah kepada semua anak-anakNya. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

TugasKu bukanlah untuk memberimu sebuah Kitab Injil yang baru, karena hal itu tidaklah mungkin, 

karena Kitab BapaKu telah berisi seluruh Kebenaran 

Minggu, 24 Maret, 2013, jam 18.06 

  

PuteriKu yang terkasih, jika kamu ditanya oleh mereka yang mengasihi Aku, apakah tujuan dari Tugasmu 

ini, maka hendaklah jawabanmu adalah – untuk menyelamatkan jiwamu. Jika kamu dicibirkan, diperolokkan 

dan ditanya apa yang membuatmu berhak untuk mewartakan Sabda Allah, maka jawabnya adalah, agar 

Yesus bisa menyelamatkan jiwamu. Kemudian, ketika mereka yang telah mewartakan Sabda KudusKu dan 

yang mengikuti Ajaran-ajaranKu, menuduh kamu sebagai bidaah – maka jawaban bagi mereka adalah ini. 

Kamu yang setia kepada Kristus, apakah kamu tidak berpikir bahwa kamupun adalah seorang berdosa di 

Mata Allah? Tidakkah kamu juga ingin menyelamatkan jiwamu? 

  

Dosa selalu berdiri diantara kamu dan Allah. Setiap jiwa, termasuk pendosa yang paling keras kepala 

sekalipun dan mereka diantara kamu yang menjadi jiwa-jiwa pilihan, tak akan bisa bebas dari dosa, hingga 

saatnya Aku datang kembali. Kamu bisa ditebus setiap kali kamu mengaku dosa, tetapi jiwamu akan bersih 

hanya untuk waktu yang singkat saja. 

  

Janganlah kamu merasa tidak membutuhkan Makanan Kehidupan. Kini TerangKu menarik kamu kearahKu 

melalui Tugas yang sangat istimewa ini. Aku memberimu berkat yang berlimpah serta rahmat yang istimewa 

ketika kamu menanggapi panggilanKu, sementara Aku menuntun kamu menuju KerajaanKu Yang Baru – 

FirdausKu Yang Baru.  

  

Kamu mungkin percaya bahwa Allah tidak perlu mengutus nabi yang lain – agar umat manusia dibebaskan 

dari jerat setan, setelah kematianKu di kayu salib, hingga kamu diberi Kebenaran ini melalui Ajaran-

ajaranKu, karena Kebenaran itu telah ada didalam Kitab BapaKu, Kitab Injil yang paling kudus. Mungkin 

saja kamu benar, kecuali untuk hal ini. Sebab masih ada lagi yang perlu kau ketahui karena berbagai 

nubuatan yang ada didalam Kitab Wahyu masih belum kau ketahui. Kamu telah diberi ringkasannya – namun 

banyak dari kamu yang menolak mengakui isinya. Kamu mengabaikan Kitab Wahyu dan tidak ingin 

memahaminya. 

  

TugasKu bukanlah untuk memberimu sebuah Kitab Injil yang baru, karena hal itu tidak mungkin, karena 

Kitab BapaKu telah berisi seluruh Kebenaran. TugasKu di dunia ini yang telah tercebur kedalam 

penyembahan berhala, adalah mengingatkan kamu akan Kebenaran di satu sisi, dan di sisi yang lain, adalah 

merupakan KeinginanKu untuk mempersiapkan jiwamu, bagi saat dari KedatanganKu Yang Kedua itu. 

  

Banyak dari kamu yang berkata bahwa kamu menghormati Aku, namun banyak yang terjatuh menjauhi 

Kebenaran. Banyak orang yang tidak percaya akan adanya setan atau keberadaan neraka, hingga akibatnya 

mereka tidak menganggap bahwa dosa itu adalah serius. Kamu telah dituntun kepada kesesatan yang besar 

melalui sikap toleransimu terhadap perbuatan dosa. Dan kini kesesatan yang paling besar akan segera tiba, di 
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seluruh Gereja-gereja Kristiani, ketika dosa dikesampingkan. Kamu akan dituntun menuju sebuah doktrin 

penipuan. Ini adalah rencana yang dibuat oleh setan untuk merebut kamu dariKu. 

  

Karena Kehadiran IlahiKu, Tubuh dan DarahKu, ada didalam setiap Tabernakel di seluruh dunia – maka 

kamu bisa memerangi dosa. Namun kini, ketika rencana untuk menyingkirkan Ekaristi Kudus akan 

dilaksanakan, maka kamu menjadi tak berdaya lagi. 

  

Inilah sebabnya Aku mengungkapkan kepadamu Kebenaran dari apa yang akan terjadi, sehingga Aku bisa 

mempersiapkan kamu. Hal itu karena Aku mengasihi kamu hingga Aku memanggilmu saat ini. 

  

Ketika segala kesesatan itu dibuka, maka kamu akan sadar betapa banyaknya kamu harus belajar dan betapa 

kesombongan telah menghalangi kamu untuk menerima uluran Tangan KerahimanKu dan betapa dirimu tak 

ada artinya apa-apa jika tanpa Aku. 

Yesusmu 

 

 

Kengerian terbesar yang Kusaksikan di Taman Zaitun dulu adalah berupa siksaan dosa di zaman 

akhir ini 

Senin, 25 Maret 2013, jam 14.50 

  

PuteriKu yang terkasih, kengerian terbesar yang Kusaksikan di Taman Zaitun dulu adalah berupa siksaan 

dosa di zaman akhir ini. Selama penglihatan itu, yang diberikan kepadaKu oleh setan, Aku melihat jatuhnya 

manusia yang fana ini dari Hukum-hukum Allah. Dia, setan, menunjukkan kepadaKu gambaran-gambaran 

yang sangat mengerikan; menggodai Aku dengan berbagai alasan agar Aku menjauhi Kehendak BapaKu. Dia 

ingin menyiksa Aku maka dia memperlihatkan kuasa yang masih dimilikinya, selain terhadap kematianKu di 

kayu salib. 

  

Aku diperlihatkan kepada kehancuran terakhir dari GerejaKu di dunia; perebutan kekuasaan didalamnya oleh 

sekte-sekte masonik; keadaan manusia yang tak bermoral; tidak adanya rasa malu dalam diri anak-anak 

Allah, ketika mereka terlibat didalam dosa-dosa daging yang hina; pembunuhan atas orang-orang yang tak 

berdosa serta kejatuhan kedalam kesesatan pada mereka yang mengaku berbicara dalam NamaKu. 

  

Begitu kuatnya setan hingga dia bisa menanamkan keraguan didalam PikiranKu mengenai keberadaanKu 

sebagai Anak manusia. Aku, didalam KeilahianKu, tak bisa tunduk kepada dosa tetapi Aku berkata ini 

kepadamu, agar umat manusia bisa mengerti betapa setan bisa menggodai kamu untuk berpaling dariKu. 

  

Setan tidak menghadirkan kejahatan itu secara nyata. Sebaliknya, dia membungkus kejahatan sebagai 

kebaikan. Dia itu cerdik dan bisa menipu orang yang paling kudus sekalipun diantara kamu, agar percaya 

bahwa kebohongan itu adalah Kebenaran. 

  

Sementara orang-orang semakin menjauhi Ajaran-ajaranKu, mereka akan memeluk dosa secara sukarela dan 

dengan keserakahan didalam hati mereka. Tanpa tuntunan mereka akan selalu terjatuh dari rahmat. Ketika 

NamaKu dihapuskan dari muka bumi, maka manusia tak akan bisa menemukan Allah. 

  

Apapun agama yang kau ikuti, hal itu tidak masalah karena jalanmu satu-satunya menuju Allah adalah 

melalui Aku, Putera TunggalNya. Karena kematianKu di kayu salib maka Aku menyelamatkan kamu semua 

– pria, wanita dan anak-anak yang hidup di dunia saat ini – dari api neraka. Jika kamu tidak mau menerima 
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ini maka kamu tak bisa memasuki Pintu-pintu Surga. Hanya melalui Putera maka kamu bisa dihadirkan 

dihadapan Bapa. Tolaklah Aku, Yesus Kristus, maka kamu menolak keselamatanmu. 

  

Betapa sedikitnya kamu belajar mengenai dosa serta cara bagaimana ia memisahkan kamu dari Allah. 

Penyebaran dosa belum pernah terjadi sedemikian maraknya seperti saat ini, sejak Allah menciptakan dunia 

ini. Kamu, para pendosa, telah mencapai sebuah kedalaman baru, yang amat menjijikkan Aku. Kamu telah 

menghadapkan anak-anak kecil, yang dipercayakan kepada pemeliharaanmu, untuk bertingkah laku seperti 

iblis. Kamu tak memiliki kemurahan hati, kasih dan rasa iba kepada satu sama lain dan banyak dari kamu 

yang mempertontonkan tindakan imanmu kepada dunia agar dilihat dan dikagumi. Sama seperti orang Parisi 

yang mengucapkan Hukum-hukum Allah namun tidak menjalankannya, dimana mereka tidak 

memperlihatkan sikap kerendahan hati, demikian juga kamu yang berkata bahwa kamu datang dalam 

NamaKu, terjerumus didalam dosa kesombongan. 

  

Banyak sekali yang masih harus kau pelajari tentang SuaraKu dan Ajaran-ajaranKu, yang masih saja masuk 

ke telinga yang tuli. Kemudian ada juga mereka yang menghabiskan seluruh waktunya untuk memamerkan 

pengetahuan mereka akan Allah, mereka berkata bahwa dirinya mengetahui berbagai nubuatan, yang masih 

akan diungkapkan, tetapi dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Jika bukan karena KerahimanKu yang besar 

maka kamu tidak layak memasuki KerajaanKu. 

  

Saatnya telah tiba bagi semua orang yang mengaku menuntun anak-anak Allah, di jalan Allah, untuk 

memohon kepadaKu, Yesus Kristus, akan Karunia Kerendahan hati. Inilah saatnya bagimu untuk 

mendengarkan Kebenaran, seperti yang diberikan kepadamu, karena kamu tidak akan memiliki waktu yang 

cukup untuk menebus dirimu sendiri di MataKu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Tetaplah kamu membuka matamu terhadap segala sesuatu yang menghinakan KeilahianKu 

Selasa, 26 Maret 2013, jam 21.17 

  

PuteriKu yang terkasih, Pesan ini adalah bagi dunia. Ia adalah bagi umat Kristiani semuanya, umat Yahudi 

serta agama-agama yang mengakui BapaKu Yang Maha Kuasa, Allah Yang Maha Tinggi. 

  

Pesan ini adalah juga bagi mereka yang tidak percaya akan Allah Bapa, ataupun Aku, Putera TunggalNya. Ia 

adalah juga bagi mereka yang tidak mengerti akan kehidupan apa yang ada didepan, dimana sikap acuhnya 

membuat mereka tidak mau menerima Keberadaan Allah. 

  

Melalui Pesan-pesan ini kamu sedang diperingatkan akan adanya bahaya terhadap masa depanmu serta 

kesejahteraanmu, agar Aku bisa membawa kamu semua kedalam Firdaus Yang Baru yang diciptakan bagimu 

ketika Surga dan Bumi menjadi satu. Kerajaan ini adalah sempurna dan Gerbang-gerbangnya terbuka bagi 

kamu semua. Hadiah yang indah ini dimana kamu akan bisa hidup didalam tubuh, pikiran dan jiwa yang 

sempurna, adalah berasal dari Allah Yang Maha Kuasa, yang menciptakan dunia ini.  

  

Saat dari pengasinganmu di dunia hampir selesai. Tidak lagi kamu harus menanggung sakitnya dosa, yang 

menimbulkan kekacauan di segala penjuru dunia. Kebencian, yang terus dipertahankan berkobar melalui 

campur tangan setan di dunia, tak akan ada lagi. Ketika kebencian itu telah dimusnahkan, maka setan tak 

akan lagi menodai Ciptaan Allah yang sempurna. PlanetNya, Karunia-karunia Alam ini, PerlindunganNya, 
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serta KasihNya akan diperbaharui untuk memberimu sebuah kehidupan kekal dimana kematian tidak 

dimungkinkan lagi. 

  

Kehidupan di dunia saat ini, tak akan bisa memuaskan kamu sementara setan memerintah. Pemerintahannya 

sudah sampai pada akhirnya, namun mereka yang diserangnya akan terus menyebarkan dosa dengan cara 

mengisap jiwa-jiwa yang tak berdosa, atau tidak terlalu berdosa, menuju lembah keputus-asaan. Serangan ini 

terus terjadi hingga sebanyak mungkin jiwa yang dimungkinkan, bisa direbut dan dibawa ke hadapan 

binatang itu yang akan menghancurkan mereka. 

  

Akhirnya Aku akan segera datang, seperti yang dinubuatkan, untuk kedua kalinya, untuk membawa 

keselamatan kekal bagimu dan memberimu Kunci menuju KerajaanKu yang dijanjikan itu. KerajaanKu akan 

turun dari langit untuk disaksikan oleh dunia sebelum bunyi-bunyi sangkakala terakhir. Ketika sangkakala-

sangkakala itu berkumandang, maka hanya mereka yang mengijinkan Aku untuk menyelamatkan dirinya 

serta setia kepada Sabda Allah yang benar, yang akan dibawa. Inilah sebabnya jangan sampai kamu 

membiarkan kesombongan membutakan kamu terhadap Panggilan Allah saat ini. Tugas ini telah dpersiapkan 

sejak pertama kali nubuatan-nubuatan diberikan kepada bangsa manusia oleh Allah.  

 

Bersyukurlah karena dengan Kerahiman Allah kamu diberi dengan Karunia yang besar ini. Jangan biarkan 

kesombongan membutakan kamu terhadap Kehadiran IlahiKu, karena kesombongan itulah yang akan 

memisahkan kamu dari KerahimanKu.  

Aku mempersiapkan kamu saat ini, agar Aku bisa menyelamatkan seluruh umat manusia dan bukan hanya 

orang-orang pilihan saja, yang mau melayani Aku dengan kerendahan hati yang besar. Aku menginginkan 

kamu semua, tidak peduli apapun yang kau percayai. BapaKu telah merencanakan Tugas ini untuk membuka 

hatimu agar kamu bisa diperlihatkan kepada Kebenaran pada saatnya, sebelum Hari Besar itu ketika Aku 

datang untuk Menghakimi. 

  

Karunia Roh Kudus terus dicurahkan kepada Tugas ini yang menyelimuti seluruh jiwa-jiwa – terutama 

mereka yang keras kepala menolak Aku. Pertempuran untuk merebut jiwa-jiwa terjadi antara KerajaanKu 

dengan lembah mengerikan dimana setan memerintah disitu. Kamu harus tetap membuka matamu terhadap 

segala sesuatu yang menghinakan KeilahianKu. Dari manapun munculnya penghinaan itu, janganlah kamu 

mau menerimanya dalam NamaKu. 

  

Kini adalah saat dari tipuan besar itu dan Aku mendorongmu untuk berdoa kepada Allah memohon 

kebijaksanaan untuk bisa memahami apa yang benar-benar berasal dari Aku dan apa yang tidak. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Transisimu dari dunia ini menuju KerajaanKu Yang Baru akan terasa tidak menyakitkan, terjadi 

dalam sesaat dan sangat mendadak hingga kamu hampir tidak sempat menarik napas 

Rabu, 27 Maret 2013, jam 23.15 

  

PuteriKu yang terkasih, datanglah kamu semua dan bersatulah denganKu didalam peringatan atas hari 

dimana kamu diberi dengan Karunia Penebusan yang besar ini. 
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Jumat Agung hendaknya diingat sebagai hari ketika Gerbang-gerbang Surga akhirnya dibuka untuk 

menyambut anak-anak Allah dari pengasingan mereka dari DiriNya. KematianKu memberimu sebuah masa 

depan yang tak akan pernah kau miliki, seandainya BapaKu tidak mengutus Aku sebagai Mesias. 

  

TubuhKu disalibkan namun KematianKu membawa kehidupan bagimu. Saat ini, saat menjelang 

KedatanganKu Yang Kedua itu, TubuhKu akan menanggung Penyaliban yang sama – hanya saat ini ia adalah 

berupa GerejaKu, Tubuh MistikKu yang akan menderita. Hendaknya kamu tahu bahwa Aku tidak pernah 

mengijinkan penyaliban GerejaKu sampai menghancurkan iman dari anak-anak Allah. Maka kini, Aku 

memanggil setiap orang, semua kepercayaan, semua warna kulit, dan setiap bangsa agar mendengarkan Aku. 

  

Segera kamu akan mengalami semua tanda-tanda di dunia, yang akan membuktikan kepadamu bahwa kamu 

adalah ciptaan Allah. Kamu akan tahu dengan segera bahwa kamu tak akan mati jika kamu mau meminta 

Kerahiman Allah. Masa depan bagi kamu semua yang mau menerima kenyataan bahwa kamu adalah anak 

Allah yang dikasihi, adalah cerah. Aku mengundnag kamu, keluargamu, para sahabatmu, untuk bersatu 

didalam KerajaanKu dan makan dari Meja PerjamuanKu. 

  

Transisimu dari dunia ini menuju KerajaanKu Yang Baru akan terasa tidak menyakitkan, terjadi dalam sesaat 

dan sangat mendadak hingga kamu hampir tidak sempat menarik napas sebelum keindahannya dinyatakan 

kepadamu. Janganlah takut akan KedatanganKu Yang Kedua jika kamu mengasihi Allah. Allah mengasihi 

kamu. Aku mengasihi kamu. Tritunggal Kudus akan memeluk bumi ini, dan semua orang yang mau 

menerima uluran Tangan KerahimanKu dan yang memperlihatkan penyesalan atas kehidupan mereka yang 

berdosa, akan diselamatkan. 

  

Diantara kamu yang memiliki iman yang kuat akan diambil dengan cepat. Saat bagi mereka yang tertinggal 

di belakang, yang tak memiliki iman dan tidak mungkin meraih Aku, akan lebih lama lagi. 

  

Kamu, para pengikutKu yang setia, hendaknya menolong orang yang lemah dan mereka yang tersesat. 

KerahimanKu begitu besarnya hingga Aku memberi semua jiwa-jiwa itu dengan waktu yang diperlukan 

untuk bisa membawa mereka menuju kehidupan kekal yang telah Kujanjikan kepada semua orang. Janganlah 

kamu putus asa jika keadaan nampaknya tidak ada harapannya lagi sementara dosa terus menghancurkan 

jiwa-jiwa yang lemah. Kita harus bekerja bersama-sama, untuk menyelamatkan mereka yang jauh tersesat 

dariKu hingga hanya ada sedikit saja rayuan yang bisa membawa mereka kedalam LenganKu. Melalui 

kasihmu kepada sesama maka keajaiban-keajaiban akan dimanfaatkan untuk mempertobatkan  

 

jiwa-jiwa yang tersesat itu. Inilah JanjiKu kepadamu. Doa, yang banyak, hendaknya menjadi kewajibanmu 

terhadap Aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu dari akhir yang mengerikan yang sedang direncanakan oleh 

setan terhadap anak-anak Allah yang dibencinya. Janganlah dia diberi dengan jiwa-jiwa ini. 

  

PanggilanKu adalah bagi setiap orang. Pesan-pesan ini tidaklah mengecualikan agama tertentu. Sebaliknya, 

Pesan-pesan ini diberikan kepada setiap anak Allah dengan rasa kasih yang besar karena kamu semua adalah 

sama di Mata Allah. 

  

Damailah kamu dan percayalah akan kasih Allah. 

Yesusmu 

 

 

Bahaya terhadap Keberadaan Ekaristi Kudus akan diperlihatkan kepadamu 

Kamis, 28 Maret 2013, jam 21.30 
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PuteriKu yang terkasih, kini kamu mengerti betapa Tugas ini dibenci oleh setan. Namun kamu harus naik 

lebih tinggi diatas segala penghalang yang kejam yang diletakkan dihadapanmu itu yang bertujuan untuk 

menghambat KaryaKu. 

  

Bahaya terhadap Keberadaan Ekaristi Kudus akan diperlihatkan kepadamu melalui arogansi mereka yang 

berada didalam GerejaKu, yang rencananya adalah untuk merubah Kebenaran telah dimulai secara sungguh-

sungguh. 

Tidak peduli bahwa banyak diantara kamu yang mencibirkan TugasKu untuk mempersiapkan jiwamu bagi 

Hari Besar itu.  

Pada saatnya nanti kamu akan tahu bahwa Aku, Yesus Kristus, yang datang kepadamu untuk melayani kamu. 

  

Aku adalah Gurumu dan Pelayanmu. Kamu, para hamba kudusKu, hendaknya mengingat akan perananmu 

dan janganlah melupakannya. Sebagai hamba, kamu tak bisa sekaligus menjadi tuan. Karena jika kamu 

menjadi seorang tuan, maka kamu tak bisa melayani Aku. Banyak dari kamu didalam GerejaKu telah lupa 

akan apa yang diajarkan kepadamu. Kamu telah melupakan Sabda Allah. 

  

JanjiKu adalah untuk mencukupi kamu dengan Makanan Kehidupan – Tubuh dan DarahKu – namun sekali 

lagi kamu akan menyangkal Aku. Kamu akan melakukan hal ini dengan cara menyingkirkan Ekaristi Kudus 

dari Bait Allah dan kamu akan menggantikannya dengan sebuah bangkai. Penggantian itu akan terjadi secara 

halus dan hal itu membutuhkan waktu beberapa saat sebelum kamu bisa mengetahui perbuatan jahat itu, yang 

akan diberikan kepadamu. 

  

Sementara TubuhKu, melalui Ekaristi Kudus, mempertahankan kamu, maka kematian TubuhKu, GerejaKu, 

akan membawa kematian bagi jiwa-jiwa yang menyingkirkan Aku. 

  

Saat bagi kekejian itu sudah sangat dekat. Saat untuk memilih antara JalanKu atau jalan nabi palsu itu sudah  

hampir tiba bagimu. Amatilah sekarang, ketika Kebenaran akan diputar-balikkan oleh si pembohong itu. 

Lihatlah betapa dia akan meninggikan dirinya melalui Sepatu-sepatuKu, namun dia menolak berjalan di jalan 

Kebenaran sebagai seorang hamba Allah. 

  

Yesusmu 

 

 

Hari ini GerejaKu di dunia akan disalibkan. Hari ini menandai dimulainya perubahan-perubahan itu 

Jumat, 29 Maret 2013, jam 12.15 

Jumat Agung 

  

PuteriKu yang terkasih, hari ini GerejaKu di dunia akan disalibkan. 

  

Hari ini menandai dimulainya perubahan-perubahan itu, yang akan terjadi dengan cepat dan yang akan 

merubah wajah Gereja Katolik di dunia. 

  

Dalam keadaan sadar akan datanglah penyatuan dari semua doktrin, yang akan terlhat didalam setiap tanda 

yang nampak serta diperlihatkan secara sengaja agar disaksikan oleh banyak orang. 
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Perhatikanlah sekarang, karena semuanya telah Kukatakan kepadamu bahwa hal itu akan menjadi jelas. Aku 

meminta, mereka diantara kamu, untuk menyangkal kenyataan yang mengerikan itu ketika kamu dipaksa 

untuk menelan sebuah kebohongan. 

  

Kamu para pengikutKu, kamu harus melindungi Sakramen-sakramenKu dan selalu berjaga-jaga. Kamu, para 

hamba kudusKu, akan segera dicobai, ketika KeilahianKu ditentang. Hukum-hukum Allah akan disesuaikan, 

dan ketika Ekaristi KudusKu dirusak, maka Tangan Allah akan turun dengan kekuatan yang besar hingga 

kamu sadar, dengan segera, bahwa Pesan-pesan ini berasal dari Surga. 

  

KesedihanKu akan menjadi kesedihanmu. Kesedihanmu adalah karena pengetahuanmu akan Kebenaran, dan 

hal itu membuatmu tidak mungkin untuk menerima tindakan pencemaran, dimana kamu akan dipaksa untuk 

menerimanya. 

  

Meski nantinya jika kamu tidak mau menerima nabiKu serta Sabda yang Kuberikan kepadanya, Aku masih 

memberimu waktu. Karena segera kamu akan diminta untuk membaharui sumpahmu oleh para pemimpin 

diantara kamu. Kamu akan diminta untuk menjaminkan kehidupanmu melalui kesaksian dibawah sumpah 

terhadap hukum-hukum berhala. Jika kamu melakukan hal ini maka kamu akan berada dibawah pengaruh 

setan dan kamu akan berperang melawan Allah. 

  

Kamu harus tetap teguh dan setia kepadaKu dan hendaknya kamu memohon tuntunan kepadaKu pada saat 

ketika orang yang duduk di Kursi Petrus itu, namun yang tidak mau mengikuti jejak langkahnya ataupun 

mengenakan sepatunya, akan menghancurkan kesetiaanmu kepada Allah. 

  

Seperti kau saksikan saat ini Penyaliban atas GerejaKu di dunia, maka Aku akan memanggilmu untuk 

mewartakan Kebenaran Allah. Aku akan terus memanggilmu untuk melindungi kamu. Aku akan memastikan 

bahwa GerejaKu, yaitu mereka yang memeluk Ajaran-ajaranKu, Sakramen-sakramenKu serta Sabda Allah, 

tetap hidup melalui sisa-sisa umat yang tidak pernah meninggalkan Aku. 

  

Akan ada diantara kamu yang mengkhianati Aku hari ini. Yang lain-lainnya diantara kamu akan segera 

mencela Sakramen-sakramenKu, sementara kamu sendiri terlalu lemah untuk membela Sabda Allah. 

Diantara kamu yang telah mengerti kebenaran dan yang berusaha mewartakan SabdaKu akan menderita 

karena kamu tak memiliki keberanian untuk tegak berdiri membela Kebenaran. Namun kamu akan masih 

setia kepadaKu karena kamu tahu bahwa kamu tak bisa hidup tanpa KasihKu. 

  

Dengarkanlah SuaraKu. Sandarkanlah kepalamu yang kelelahan itu pada BahuKu dan biarlah Aku 

memelukmu dengan LenganKu saat ini. Aku akan selalu melindungi kamu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Segera PausKu yang terkasih, Benediktus, akan menuntun anak-anak Allah dari tempat 

pengasingannya 

Jumat, 29 Maret 2013, jam 08.45 
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Pesan ke dua bagi Jumat Agung PuteriKu yang terkasih, sejarah akan diciptakan hari ini. Sementara 

KesengsaraanKu sedang dirayakan, maka sesungguhnya hal itu melambangkan Penyaliban atas Gereja 

Katolik. 

  

Pada hari-hari menjelang saat pengkhianatan terhadap DiriKu di dunia dulu, imam-imam saat itu berusaha 

sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa Aku bersalah karena bidaah. 

  

Mereka mengambil kutipan dari apa yang Kuajarkan, Sabda Allah, dan memutar-balikkan Sabda itu. 

Kemudian mereka menyebarkan rumor yang berisi kebohongan dan mereka berkata bahwa Aku sedang 

berusaha menarik orang-orang menjauhi Ajaran-ajaran yang benar dari Gereja. Mereka berbicara di rumah-

rumah ibadah untuk memperingatkan orang-orang agar menjauhi Aku, jika tidak, orang-orang itu akan 

dituduh menentang imam-imam agung. Mereka diperingatkan bahwa jika mereka terus menyebarkan Pesan-

pesanKu maka mereka akan diusir, seperti orang kusta, dari bait suci. Dalam beberapa kasus, para muridKu 

diancam bahwa mereka akan menderita hukuman secara jasmani dan bahwa mereka akan ditahan. 

  

Sementara mereka menghujat Roh Kudus – mereka menyangkal bahwa Aku berbicara tentang Kebenaran 

dan mereka mengatakan bahwa SabdaKu adalah berasal dari setan – dan mereka terus menyembah Allah di 

rumah-rumah ibadah.  

 

Dengan berpakaian jubah raja, mereka berusaha merebut tempat mereka diatas altar dari rumah ibadah. 

Semua hamba-hamba yang lebih rendah diminta untuk berdiri hingga berjam-jam lamanya sementara mereka 

duduk di kursi-kursi, yang sebenarnya diperuntukkan bagi raja-raja. Altar penuh dengan para pemimpin dari 

Gereja sehingga umat awam menjadi bingung. Mereka diwajibkan untuk menghormati Allah dengan dipaksa 

untuk menghormati para hamba Allah dari golongan yang tinggi. Imam-imam agung menuntut penghormatan 

dari orang-orang yang hadir di rumah ibadah. Mereka memperlihatkan penampilan luar yang penuh kasih dan 

kerendahan hati, yang memang diharapkan dari mereka, namun mereka berpakaian dan bertingkah-laku 

seperti para tuan didalam Rumah BapaKu, bukannya sebagai hamba seperti yang seharusnya mereka lakukan. 

  

Orang-orang merasa takut menentang kaum Parisi ketika mereka mengikuti Aku. Imam-imam diancam dan 

diperingatkan bahwa jika mereka tidak menghentikan penyebaran SabdaKu maka mereka akan dicopot dari 

gelar-gelar mereka. Orang-orang biasa tahu bahwa jika mereka tertangkap sedang menyebarkan Ajaran-

ajaranKu maka nasib mereka akan lebih buruk lagi. 

  

Penyaliban TubuhKu di dunia melengkapi bagian pertama dari Perjanjian dengan BapaKu untuk 

menyelamatkan umat manusia. 

  

Penyaliban terhadap Tubuh MistikKu – GerejaKu di dunia – yang terjadi saat ini, menjadi awal dari 

penganiayaan terakhir sementara rencana kaum Masonik untuk mencemarkan RumahKu kini menjadi jelas 

bagi mereka yang tahu akan Kebenaran. 

  

Sejarah kini terulang kembali, namun Kebenaran itu tidak akan bisa ditolak. Mereka yang akan menolak Aku, 

pada saatnya nanti akan berbalik kepadaKu. Mereka yang tahu berbagai nubuatan yang diramalkan – yaitu 

bahwa GerejaKu akan menjadi sasaran terakhir didalam upaya untuk membuang semua jejakKu, Yesus 

Kristus -- kini sedang terjadi.  

 

Mereka akan mengikuti Aku didalam sisa pasukanKu yang akan tetap setia kepada Ajaran-ajaranKu hingga 

akhir zaman. 
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Tak seorangpun bisa menghentikan Sabda Allah yang benar untuk tersebar luas. Tak seorangpun. 

Pemerintahan di Rumah Petrus akan berlangsung singkat dan segera PausKu yang terkasih, Benediktus, akan 

menuntun anak-anak Allah dari tempat pengasingannya. Petrus, rasulKu, pendiri GerejaKu di dunia, akan 

menuntunnya pada hari-hari akhir yang sulit ini, sementara GerejaKu berjuang mempertahankan 

KehidupanNya. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Bukannya pada KakiKu mereka bersujud. Bukannya KakiKu yang mereka cium, melainkan kaki 

para hambaKu, para pengikutKu, dan para pendosa milikKu. 

Jumat, 29 Maret 2013, jam 19.00 

  

Pesan ke tiga bagi Jumat Agung PuteriKu yang terkasih, ketika Judas Iskariot mengkhianati Aku, dia 

merangkul KepalaKu dan mencium PipiKu. Ketika mereka yang memimpin GerejaKu berkata bahwa mereka 

mengasihi Aku, dan kemudian mengkhianati Aku, maka kamu akan melihat, dengan jelas, ciuman 

pengkhianatan mereka. 

  

Bukannya pada KakiKu mereka bersujud. Bukannya KakiKu yang mereka cium, melainkan kaki para 

hambaKu, para pengikutKu, dan para pendosa milikKu. 

  

Memperlihatkan perhatian kepada sesama yang membutuhkan memang patut dihargai. Namun ketika kamu 

mendorong kesejahteraan jasmani dari orang-orang yang membutuhkan lebih besar dari pada kebutuhan 

rohani mereka, maka itu bukanlah Aku, Yesus Kristus, yang mereka ikuti. 

  

Humanisme bukanlah Kekristenan. Menjadi umat Kristiani berarti menyerahkan segalanya kepadaKu, 

mengabaikan dirimu sendiri dalam kerendahan hati yang penuh di KakiKu. Hal itu berarti mengijinkan Aku 

untuk menuntun dirimu. Hal itu berarti kepatuhan akan Hukum-hukumKu dan melakukan apa yang kamu 

bisa untuk memperlihatkan contoh KasihKu kepada kamu semua. Hari ini Aku dikhianati. 

  

Tidaklah lama lagi kamu akan ditipu karena sekali Rumah Allah itu diserang dari dalam, maka tak ada 

lainnya kecuali kekacauan yang akan terjadi. Kamu harus memanggul salibmu dan mengikuti Aku karena 

segera kamu akan dibutakan dan kamu akan tersandung dan terjatuh di kegelapan. 

  

Tanpa Terang Allah kamu tak akan bisa melihat. 

  

Yesusmu 

 

 

Kebangkitan Puteraku yang terkasih adalah merupakan Hadiah yang terbesar, karena hal itu berarti 

bahwa kehidupan kekal bisa diberikan kepada semua anak-anak Allah 

Sabtu, 30 Maret 2013, jam 20.40 

  

Anak-anakku, Kebangkitan Puteraku yang terkasih adalah merupakan Hadiah yang terbesar, karena hal itu 

berarti bahwa kehidupan kekal bisa diberikan kepada semua anak-anak Allah. 
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Dengan bangkit dari mati, maka Puteraku menghancurkan kematian. Kematian tak lagi berkuasa atas dirimu, 

asalkan kamu menginginkannya. Kehidupan yang telah diberikan kepadamu, akan segera berubah, karena 

hanya akan ada satu kehidupan saja didalam Allah. 

  

Ketika Langit Yang Baru dan Bumi Yang Baru itu menyatu maka hanya ada kehidupan yang kekal saja. 

Kematian tubuh, pikiran dan jiwa tak akan ada lagi. Janganlah kamu takut akan Kehidupan yang baru ini, 

karena hal itu akan membebaskan kamu. Kasih yang besar akan menyapu bumi ini segera, yang dicurahkan 

oleh Kerahiman Puteraku. Rahmat yang sangat, sangat besar ini, akan menjadi langkah berikutnya yang 

dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan anak-anakNya dari kematian jiwa. Kematian tubuh tak akan ada 

lagi ketika Puteraku turun bersama dengan Yerusalem Yang Baru itu. 

  

Hendaknya kamu memperlihatkan keberanian yang besar selama saat-saat yang jahat ini, karena cobaan-

cobaan ini akan segera usai. Pusatkanlah saja perhatianmu kepada Kehidupan besar yang telah kau nantikan 

dan berdoalah agar seluruh jiwa-jiwa mau menerima Karunia Yang Ajaib ini. 

  

Sebaliknya, jiwa-jiwa yang tidak mau menerima Kebenaran akan Kehidupan Kekal, mereka akan memilih 

kutukan kekal. Hanya ada dua pilihan namun banyak dari jiwa-jiwa ini yang percaya bahwa ada pilihan yang 

ketiga. Mereka yang mengikuti berbagai sekte, yang diciptakan oleh kuasa setan, mereka percaya secara 

salah akan adanya kehidupan mistik yang lain dimana mereka akan diberi dengan kuasa yang besar. Mereka 

percaya akan malaikat-malaikat palsu.  

 

Mereka mengidolakan malaikat-malaikat palsu itu dan yang menyedihkan sekali, banyak dari malaikat itu 

memang ada namun mereka adalah malaikat-malaikat yang bukan dari Allah. Mereka tersiksa didalam rantai-

rantai didalam lembah neraka dan mereka berusaha untuk menipu anak-anak Allah yang percaya bahwa 

mereka adalah malaikat-malaikat Terang.  

 

Satu-satunya Terang yang harus kau ikuti adalah Terang Allah – Kebenaran. 

  

Kerajaan itu, Firdaus Yang Baru, yang menantikan kamu, adalah satu-satunya yang dijanjikan kepadamu oleh 

Allah, dimana disitu Puteraku akan memerintah. 

  

Terimalah Tangan Puteraku maka kamu akan memasuki Firdaus. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Allah 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

Hari ini Aku membawa Rahmat yang berlimpah bagi dunia 

Minggu, 31 Maret 2013, jam 18.40 

  

PuteriKu yang terkasih, hari ini Aku membawa Rahmat yang berlimpah bagi dunia, dimana Aku berbahagia 

karena iman yang masih ada, ditengah berbagai cobaan dan kesengsaraan yang harus ditanggung oleh anak-

anak Allah di dunia saat ini. 

  

Aku membaharui muka bumi hari ini dan memenuhi jiwa-jiwa mereka yang percaya kepadaKu, Yesus 

Kristus mereka yang  mengasihi, Penebus seluruh umat manusia, dengan Roh KudusKu. Bersukacitalah dan 
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abaikanlah siksaan itu, yang sedang dilakukan oleh setan. Rendahkanlah dirimu dihadapanKu dan serahkan 

seluruh kepercayaanmu kepada KerahimanKu maka Aku akan melindungi kamu dari gangguan. 

  

Ketahuilah bahwa segala Kuasa adalah milikKu. Setan dan mereka yang diperbudak olehnya tak memiliki 

kuasa atas DiriKu. Namun pengaruh mereka akan bisa menghancurkan banyak jiwa yang membiarkan 

dirinya terbuka terhadap tipuan dari binatang itu. 

  

KerajaanKu menantikan kamu, dalam segala Kemegahan Kemuliaannya, dan saat itu sudah hampir sampai 

kepadamu. 

  

Menyebarlah, para pengikutKu, berlipat-gandalah didalam kelompok-kelompok dan wartakanlah Sabda 

Allah, Kebenaran, yang ada didalam Kitab Injil. Hendaknya kini kamu kembali kepada Kitab Injil dan 

mengingatkan orang-orang akan isinya, karena disitu terletak Sabda Allah. 

  

Berbagai undang-undang baru akan dibawa kepada bangsa-bangsamu, dimana Kitab BapaKu menjadi tidak 

mungkin lagi untuk didapatkan. Janganlah kamu menerima undang-undang itu karena hal itu menyangkal 

Aku. Jika kamu tak bisa memperoleh Ajaran-ajaranKu, maka anak-anakmu tak akan mengenal Aku. Ketika 

Ajaran-ajaranKu, Hukum-hukum Allah, diangap melanggar hukum, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah 

karena tangan setan yang menuntun pemerintah-pemerintahmu. 

  

Jangan biarkan dirimu dikuasai seperti budak. Janganlah kamu tunduk kepada hukum-hukum yang tidak 

masuk akal, yang menolak kehendak bebasmu. Janganlah lupa bahwa kamu lahir dengan memiliki karunia 

kehendak bebas – sebuah Karunia dari Allah. 

  

Jika ada seseorang yang mengambil kehendak bebasmu maka dia menyangkal Allah. Jika ada pemerintah 

atau bangsa yang mengambil kehendak bebasmu untuk bersaksi atas Allah, maka ia dituntun oleh setan. 

Kamu, para pengikutKu yang terkasih, telah ditipu oleh pengaruh-pengaruh setan melalui bangsa-bangsa itu, 

yang mengendalikan sistem perbankan, sistem pemerintahan serta kemudahanmu untuk memperoleh 

makanan. 

  

Saatnya akan tiba ketika mereka akan membuatmu menderita lebih besar lagi dari pada saat ini, namun secara  

mendadak dan tidak disangka-sangka, datanglah sebuah pemurnian, yang akan membuat pemerintah dan 

kekuasaannya menjadi tak berguna. Campur tangan Allah akan terjadi secara cepat dan sekte-sekte jahat itu 

akan merayap dengan tangan dan lutut mereka sambil menjerit ketakutan atas hukuman itu, yang akan 

menjatuhi mereka karena kejahatan mereka. 

  

Kamu, para pengikutKu yang terkasih, hendaklah percaya kepadaKu dan tetap kuat. Hari ini Aku memberkati 

kamu dengan sebuah Karunia yang istimewa – Karunia Keteguhan Hati. Kamu akan tahu bahwa kamu telah 

diberi Karunia ini agar kesabaranmu tak akan bisa diusik. Keteguhanmu untuk melaksanakan Kehendak 

KudusMu akan mengejutkan kamu, dan ketika saatnya tiba bagimu untuk bersaksi secara terbuka akan 

KedatanganKu Yang Kedua maka tak akan ada rasa takut yang tersisa dalam dirimu. Sebaliknya, kasih 

kepadaKu akan semakin nyata dalam wujud kasih yang istimewa kepada saudara-saudarimu. Kini kamu akan 

melihat mereka seperti mereka nampak di Mata BapaKu, sebagai anak-anak kecil.  

 

Hatimu akan berbunga-bunga dengan kasih dan hal ini akan mengejutkan kamu, karena kamu akan 

merasakan kasih didalam hatimu, bahkan termasuk kepada para musuh yang memerintah atas bangsa-

bangsamu atas perintah dari binatang itu. 
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Kasih ini akan bisa mempertobatkan jiwa-jiwa yang menyimpan kebencian didalam jiwa-jiwa mereka. Doa-

doamu bagi jiwa-jiwa itu akan memberi mereka dengan kekebalan dari hukuman yang seharusnya mereka 

alami pada hari penghukuman itu ketika Aku datang untuk menghakimi. 

  

Karunia Keteguhan Hati ini yang Kuberikan kepadamu hari ini, akan menyelamatkan jiwa-jiwa, karena setiap 

Karunia yang Kubawa hanya memiliki satu tujuan tertentu, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa sehingga 

kita bisa bersatu sebagai satu keluarga kudus didalam Firdaus Yang Baru diatas bumi itu nanti. 

  

Yesusmu 
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April 2013 

 

Allah Bapa : Aku, Bapamu yang mengasihi, akhirnya telah menentukan saat dari Peringatan itu. 

Hanya Aku saja yang tahu saat itu 

Senin, 1 April 2013, jam 17.22 

  

PuteriKu yang terkasih, Kurban-kurban yang Aku lakukan, sebagai Bapamu yang mengasihi, demi umat 

manusia, akan segera berakhir. 

  

Segala upaya telah dilakukan, karena KasihKu yang tulus kepada anak-anakKu, untuk menyelamatkan 

mereka dari kejahatan dosa. Di saat-saat ini, pertempuran akhir untuk menyelamatkan semua anak-anakKu 

dari semua kepercayaan dan suku, kini mencapai tahap-tahap terakhir. 

  

Siapakah diantara kamu yang akan membela Kebenaran, ketika ia diberikan kepadamu selama ini? Siapakah 

diantara kamu yang akan menerima Sabda KudusKu ketika ia dihadirkan kepadamu didalam Kitab 

KebenaranKu saat ini? Diantara kamu yang menuduh nabiKu akan dibungkam, sehingga anak-anakKu akan 

bisa mendengar Suara yang manis dari PuteraKu yang terkasih, karena ia bisa menarik jiwa-jiwa menuju 

pelabuhan yang aman, untuk mempersiapkan mereka bagi Firdaus Yang Baru diatas bumi. 

  

Aku memanggil semua anak-anakKu, yang kuat, lemah, rentan, yang acuh dan mereka yang dikuasai oleh 

kesombongan, yang mengira dirinya tahu akan Kebenaran dari berbagai nubuatan yang dijanjikan olehKu 

selama berabad-abad ini, agar menanggapi panggilan dari Kerajaan SurgawiKu ini. 

  

Aku, Bapamu yang mengasihi, akhirnya telah menentukan saat dari Peringatan itu. Hanya Aku saja yang tahu 

saat itu.  

 

Hanya Aku yang tahu saat dari Hari Yang Besar itu ketika PuteraKu akan merebut kembali Kerajaan yang 

Kujanjikan kepadaNya. 

  

Hari Peringatan itu, yang diberikan kepadamu sebagai sebuah Karunia yang besar, akan memisahkan umat 

manusia menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan mau menerima Kerahiman Besar dari PuteraKu. 

Kelompok yang lain akan lari bersembunyi. Mereka akan percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk 

bertahan menghadapi campur tangan Allah untuk menyelamatkan mereka. Apa yang tidak mereka ketahui 

adalah bahwa Aku akan mengejar mereka hingga Hari Akhir itu untuk menyelamatkan mereka dari kengerian 

yang terakhir, di tempat mana tak ada jalan untuk kembali. 

  

Anak-anakKu, janganlah takut kepadaKu. Adalah karena KasihKu kepadamu maka Aku mengijinkan 

terjadinya penganiayaan akhir ini ketika setan menunjukkan dirinya dengan cara yang belum pernah terjadi 

sebelumnya. 

  

Seluruh gereja-gereja Kristiani akan dijatuhkan semangatnya. Beberapa akan ada yang dihapuskan. Gereja 

Katolik, lebih dari pada yang lainnya, akan paling menderita, karena ia kini telah dikotori dari dalam intinya. 

  

Penyakit ini sungguh kejam, namun Gereja yang didirikan oleh PuteraKu di dunia akan mampu bertahan 

menghadapi kejahatan ini, meskipun banyak darinya yang berada di luar Roma, karena Kursi Petrus telah 

dicemarkan.  
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Bangkitlah kamu semua yang bersumpah setia kepada PuteraKu. Tetaplah kamu bersatu dan berdoa agar 

serangan ini tidak sampai menghancurkan jiwa-jiwa yang telah menyerahkan hidup mereka bagi PuteraKu. 

Oh, betapa mereka akan dicobai oleh undang-undang yang baru itu, yang mereka percaya berasal dari Surga, 

melalui Kursi Roma. Betapa hati mereka akan terguncang oleh kesedihan ketika kekacauan itu muncul. 

Betapa mereka akan menangis ketika para hamba kudus, dalam jumlah ratusan ribu, akan di exkomunikasi. 

Hanya setelah itu maka mereka akan berpegangan tangan dan memanggil PuteraKu untuk menuntun mereka.  

  

KeilahianKu akan menyelimuti bumi ini dan mengumpulkan semua anak-anakKu kedalam Kerajaan 

PuteraKu. Nantikanlah panggilan ini dan terimalah, dengan hati yang penuh syukur, Karunia-karunia ini yang 

diberikan kepadamu sebagai senjata-senjata yang kau perlukan untuk memerangi kejahatan, yang akan 

menyelimuti bumi dengan kegelapan. 

  

Hati yang tulus dan penurut, yang mengasihi Aku, Bapa mereka, dan mereka yang mau menerima Keilahian 

Putera TunggalKu, Yesus Kristus, akan lebih dahulu dikumpulkan. Mereka itu, yang nama-namanya ada 

didalam Kitab Kehidupan, akan dipanggil dan akan memerintah sebagai para pemimpin, bersama-sama 

dengan para kudus, diantara dua belas suku Israel. 

  

Diantara kamu yang memiliki jiwa yang ragu-ragu, akan diterangi dan bebanmu akan lebih berat. Dengan 

melalui doa-doamu maka orang-orang lain – yaitu mereka yang bersembunyi dariKu –akan diambil menuju 

tempat dibawah atap dari PerlindunganKu. 

  

Binatang itu, yang gemetar ketakutan dihadapanKu, tak akan bisa memenangkan jiwa-jiwa dari anak-anakKu 

dengan mudah. Segala Tindakan Kerahiman, segala keajaiban, dan segala campur tangan akan diberikan 

olehKu demi kepentingan anak-anakKu.  

  

Mereka yang berdiri dihadapanKu dan anak-anakKu akan menderita pemurnian yang mengerikan. Meskipun 

Aku mengasihi semua anak-anakKu, Aku tidak akan ragu untuk menghentikan mereka, yang jika Aku 

membiarkannya, akan merebut KerajaanKu, yang akan Kupenuhi dengan seluruh KeluargaKu. 

  

Berhati-hatilah terhadap MurkaKu. Meskipun ia dibatasi dan KesabaranKu itu besar, tetapi Aku akan 

menurunkan kesusahan yang besar keatas bumi ini, terutama ketika hal itu dimaksudkan untuk 

menghancurkan sebagian besar darinya. Seperti sebuah penyakit, yang merusak tubuh manusia, demikian 

juga perbuatan jahat manusia terhadap saudaranya, bisa menghancurkan sel-sel yang sehat. Jika penyakit ini 

tidak dihentikan, dan jika Aku tidak memutuskannya, dan membuang daging yang sakit itu, maka Aku tak 

bisa membuat tubuh itu menjadi utuh kembali. 

  

Hanya Tubuh dari Gereja PuteraKu yang utuh dan sehat di dunia ini, yang bisa datang menuju pintu 

KerajaanKu Yang  

Baru diatas bumi. Mereka yang telah menjauhkan dirinya dari godaan untuk menolak PuteraKu, akan lebih 

mudah untuk menjadi layak dan bersatu sebagai Satu Tubuh, didalam persekutuan dengan PuteraKu. Mereka 

akan diberi dengan kehidupan kekal dimana rasa sakit tak akan ada lagi.  

  

Bapamu yang mengasihi 

Allah Yang Maha Tinggi 
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Aku ingin membawa pulang lebih dari tujuh milyar anak-anak Allah, pada akhirnya, menuju Firdaus 

Kekal mereka 

Selasa, 2 April 2013, jam 15.30 

  

PuteriKu yang terkasih, tekanan yang dialami oleh para pengikutKu agar menolak Pesan-pesan Kudus ini 

akan semakin meningkat. Banyak para pengikutKu yang salah jalan akan menolak menerima Pesan-pesan ini 

sebagai MilikKu. Intensi mereka memang baik, namun mereka berjalan terlalu jauh hingga menjauhkan 

orang-orang lain dariKu, dimana mereka percaya bahwa dirinya sedang mempertahankan GerejaKu. 

  

Aku adalah Gereja dan sepanjang para hamba kudusKu melindungi Ajaran-ajaranKu, DoktrinKu, Sakramen-

sakramenKu dan Ekaristi KudusKu, maka kita adalah Satu. Mereka itu, termasuk para pemimpin didalam 

GerejaKu yang merubah Hukum-hukum ini, bukanlah menjadi bagian dari GerejaKu. Perubahan-perubahan 

ini masih belum dilaksanakan, namun ketika hal itu terjadi, maka akan muncullah kesulitan yang besar. 

  

Bagi kamu yang masih ragu, tolong, janganlah menolak Aku. Sementara kamu masih memeluk Aku dengan 

sebuah cara, namun kamu juga membuatKu menangis. Mungkin saat ini kamu masih belum melihat Aku, 

namun segera kamu akan merasakan Kehadiran IlahiKu. 

  

Aku memanggil kamu semua agar bersiap-siap sekarang menghadapi masa depan yang sangat hebat yang 

telah Kupersiapkan bagimu. Surga bersukacita sementara Roh Kudus akan segera turun dan menusuk hatimu 

dengan kasih dan pengakuan. Banyak sekali jiwa akan diselamatkan, begitu besarnya KasihKu. Aku tak akan 

pernah menyerah. Kamu akan menderita dalam NamaKu, namun hal ini akan segera terlupakan ketika kamu 

berada di gerbang-gerbang KerajaanKu Yang Baru itu. Kamu semua akan bersatu dalam sebuah keluarga. 

  

Aku berbicara tentang mereka yang tersesat dariKu, namun Aku memiliki segala niatan untuk meluaskan 

KerahimanKu kepada sebanyak mungkin jiwa. Datanglah kepadaKu dan biarlah Aku memastikan kamu akan 

besarnya Belas dan KasihKu yang mutlak ini bagi kamu masing-masing. Mereka yang menolak Aku, dan 

dalam beberapa kasus membenci Aku, akan dipeluk didalam LenganKu sementara Aku meringankan hati 

mereka yang malang itu dan menerangi jiwa mereka. Aku akan menjadi satu-satunya pengharapan mereka 

ketika akhirnya mereka menyadari bahwa jalan gelap yang mereka pilih itu tidak memberinya apa-apa 

kecuali kesedihan dan ketakutan. 

  

Aku akan mencurahkan ke seluruh bumi Cahaya KeilahianKu yang penuh dengan Kerahiman dan segera Aku 

akan memurnikan seluruh umat manusia, agar mereka bisa dibawa menuju KerajaanKu secepatnya. WaktuKu 

sudah hampir tiba saat ini, sementara Aku menantikan saat ketika BapaKu menyerahkan kepadaKu kunci-

kunci menuju KerajaanKu. 

  

Ketika Perjanjian terakhir itu sudah digenapi, Aku akan membawa pulang lebih dari tujuh milyar anak-anak 

Allah, pada akhirnya, menuju Firdaus Kekal mereka. Inilah warisanmu yang terakhir yang dijanjikan 

kepadamu. Janganlah kamu menolaknya, karena kesedihan yang kau bawa kepada dirimu itulah yang perlu 

kau takutkan, dan ketika kamu membelakangi Aku, maka akan tibalah sebuah saat dimana Aku tak bisa 

berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan kamu. 

  

Yesusmu 

 

Aku akan datang kembali pada hari akhir. Namun Aku tidak akan berjalan diatas bumi seperti 

sebelumnya. 

Rabu, 3 April 2013, jam 18.00 
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PuteriKu yang terkasih, Kuasa dari SuaraKu, melalui Pesan-pesan ini, telah mencapai banyak sekali bangsa 

dalam waktu dua tahun ini, hingga ada milyaran jiwa kini akan menolong menyelamatkan jiwa-jiwa saudara-

saudari mereka. 

  

Sabda Allah yang disulut melalui Panggilan dari Surga ini, akan disebar-luaskan oleh anak-anakmu, para 

putera-puterimu, saudara-saudarimu, ke seluruh dunia. Kecepatan dari Tugas ini yang telah menerjang dunia 

bagaikan badai, adalah didorong oleh Kuasa Roh Kudus. 

  

Banyak sekali bahasa, banyak sekali bangsa, banyak sekali jiwa-jiwa, telah meraih Tangan KerahimanKu dan 

kini mengikuti Aku ketika Aku menuntun mereka menuju Kehidupan Kekal. 

  

BapaKu menjanjikan Kitab Kebenaran bagi saat-saat akhir zaman. Dia selalu menggenapi JanjiNya. Tak 

seorangpun bisa mengetahui isi dari Kitab Kebenaran, karena hal itu bukanlah bagimu untuk mengetahuinya. 

Hanya nabi Daniel yang diberitahu isinya, namun dia diperintah oleh BapaKu untuk tidak membuka rahasia-

rahasianya.  

  

Kini puteriKu, sebagai nabi terakhir, kamu diberitahu isinya dan dengan Sabda Allah hal itu akan 

menghasilkan banyak buah. Kitab Kebenaran sedang diberikan kepada dunia untuk menyelamatkan bangsa 

manusia dari kematian yang pasti. Ia merupakan Karunia yang menyelamatkan kehidupan bagi jiwa-jiwa. 

Bersamanya ia membawa banyak rahmat yang luar biasa. Ia membawa Kebenaran kepadamu, bukan hanya 

untuk mengingatkan kamu akan Ajaran-ajaranKu, tetapi juga untuk mempersiapkan kamu bagi serangan-

serangan terhadap GerejaKu, yang akan berakibat pada kehancuran jiwa-jiwa. 

  

Kitab Kebenaran juga akan mengungkapkan kepadamu, para pengikutKu yang terkasih, Rencana dari 

BapaKu untuk menolongmu melakukan persiapan yang layak yang diperlukan untuk bisa memasuki Firdaus 

Yang Baru dan Mulia diatas bumi. Tanpa Kitab Kebenaran maka kamu, para muridKu, akan seperti anak 

domba yang dituntun menuju tempat pembantaian, karena kamu harus tahu bahwa imanmu kepada Allah 

akan ditantang dan banyak upaya akan dilakukan untuk menghapus semua jejakKu, Yesus Kristus, dari muka 

bumi. 

  

Ketika orang-orang menjadi kelaparan akan Kebenaran Allah, mereka akan berpaling ke arah yang lain untuk 

mencari penghiburan. Tidak satupun manusia di bumi ini bisa hidup tanpa sebuah kepercayaan akan sesuatu, 

yang menjanjikan kehidupan. Yang menyedihkan, banyak orang yang mengejar ajaran-ajaran palsu yang 

cukup menarik bagi kelemahan mereka. Kasih akan diri sendiri, membuat agama-agama itu atau apa yang 

disebut sebagai sekte-sekte pencerahan spirituil, cukup menarik bagi keserakahan hati manusia. Pemujaan 

diri sendiri tidaklah menuntun orang kepada Allah, atau kepada Kebenaran. Maka jiwa-jiwa malang itu yang 

tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, akan berjalan didalam kesedihan tanpa 

pengharapan didalam hati mereka. 

  

Kuasa dari Roh KudusKu, gelegar dari SuaraKu, keajaiban-keajaiban yang akan Kunyatakan, serta bukti atas  

otentisitas dari Pesan-pesan ini, akan bisa memenangkan jutaan jiwa-jiwa. 

  

KehadiranKu menyelimuti dunia ini dan hal ini telah menyulut banyak sekali kebencian, sementara setan 

meracuni pikiran para pengikutKu. KehadiranKu ada didalam Tabernakel, tabernakel di seluruh dunia, 

didalam Gereja-gerejaKu, didalam perkataan para visiuner pilihan. Namun disini, Pesan-pesanKu yang 

terakhir bagi umat manusia, KehadiranKu akan bisa menuntun kepada pertobatan global. 
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Janganlah kamu lupa akan JanjiKu. Aku akan datang kembali pada hari akhir. Namun Aku tidak akan 

berjalan diatas bumi seperti sebelumnya. PeringatanKu kepadamu saat ini adalah agar kamu mendengarkan 

nubuatan-nubuatan. Jika ada seseorang yang mengaku sebagai Aku, atau jika ada seseorang yang mengatakan 

kepadamu bahwa Yesus berjalan di dunia dalam wujud daging manusia, adalah sebuah kebohongan.  

  

WaktuKu akan tiba ketika Aku turun dari Surga sama seperti ketika Aku naik pada hari terakhirKu di dunia 

dulu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Hanya mereka yang memiliki Meterai Allah Yang Hidup yang bisa lolos dari bentuk pemusnahan jiwa 

seperti ini 

Kamis, 4 April 2013, jam 19.45 

  

PuteriKu yang terkasih, janganlah kamu mendengarkan mereka yang mempertanyakan, menentang dan 

mencibirkan Pesan-pesanKu. Tidaklah perlu untuk membela Sabda KudusKu. SabdaKu adalah mutlak dan 

tak seorangpun memiliki kewenangan untuk mempertanyakannya. Kamu boleh menerima Aku ataupun tidak. 

  

Sementara umat Kristiani saling bertengkar dengan sesamanya karena Pesan-pesan ini, yang telah 

dinubuatkan sejak lama, maka mereka menganggap sesamanya sebagai musuhnya. Kamu tak boleh menjadi 

musuh bagi saudara-saudarimu dan menyebut dirimu sebagai muridKu. Sementara kamu sibuk dengan saling 

menuduh diantara sesamamu, maka musuh yang terbesar, pasukan setan, sedang merencanakan kekejaman 

yang paling jahat yang pernah disaksikan oleh umat manusia sejak penciptaan Adam dan Hawa. 

  

Peperangan yang Kukatakan itu akan segera terjadi dan rencananya adalah untuk menghapuskan penduduk 

dunia. Mungkin kamu berpikir bahwa peperangan ini adalah antara bangsa yang satu dengan yang lain, tetapi 

kamu keliru. Senjata-senjata itu berasal dari satu sumber yang sama. 

  

Anak-anak Allah yang malang, betapa sedikitnya kamu tahu akan perbuatan mengerikan, yang sedang 

direncanakan oleh sekte-sekte Masonik di jajaran yang paling tinggi terhadap anak-anak Allah. Kekejaman 

mereka tak mungkin bisa kau bayangkan, tetapi waspadalah terhadap tanda-tanda ini. Ketika bank-bank telah 

merebut kebebasanmu, rumahmu dan kemampuanmu untuk memberi makan keluargamu, maka ini adalah 

satu bagian dari rencana mereka melawan umat manusia.  

 

Kamu akan menjadi budak, namun mereka yang tetap setia kepadaKu dan Ajaran-ajaranKu dan yang tetap 

patuh kepadaKu, janganlah lupa akan KerahimanKu. 

  

Sementara pewahyuan-pewahyuan ini terasa menakutkan, namun ini adalah Kebenaran. Dengan bersiap-siap 

menghadapi segala tindakan untuk melawan Ciptaan Allah, maka kamu akan bisa menolong, melalui doa-

doamu, meringankan banyak dari penderitaan yang akan dipaksakan oleh sekte-sekte jahat ini kepadamu. 

Sementara doa-doamu bisa meringankan akibat dari kekejian ini, maka hal itu jika dipersembahkan 

kepadaKu dengan kasih didalam hatimu, bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan orang-orang yang 

melakukan perbuatan mengerikan itu. Sementara jiwa-jiwa yang salah jalan dan berhati beku ini terus 

menentang Aku, dengan berusaha untuk memusnahkan penduduk dunia, Aku akan berusaha untuk  
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menerangi hati mereka agar mereka bisa menjauhi ikatan mengerikan dengan setan ini. Banyak orang yang 

telah dirasuki sepenuhnya oleh setan dan bagi beberapa dari mereka itu hanya sedikit saja pengharapan yang 

tersisa.  

 

Hanya keajaiban dari KerahimanKu saja didalam persekutuan dengan mereka yang mempersembahkan 

penderitaan mereka kepadaKu, yang bisa menyelamatkan mereka. 

  

Diantara kamu yang mengutuki Aku, melalui penolakanmu yang kejam terhadap Aku, kamu akan memohon 

KerahimanKu ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi. Jika kamu dipaksa untuk menderita dan menerima tanda 

dari binatang itu, ataupun mati, maka kamu akan menjerit kepadaKu. Kemudian kamu akan berusaha untuk 

menemukan Meterai Allah Yang Hidup yang Kuberikan kepada dunia melalui BapaKu didalam Pesan-pesan 

ini – namun saat itu sudah terlambat. Hanya mereka yang menerima Meterai itu, menyimpannya di rumah-

rumah mereka, atau membawanya, yang akan dilindungi. Hanya mereka yang memiliki Meterai Allah Yang 

Hidup yang akan bisa lolos dari bentuk pemusnahan jiwa seperti ini. 

  

Janganlah ragu, satu menit sekalipun, akan Pesan-pesanKu yang diberikan kepadamu saat ini. Terimalah 

Campur Tangan IlahiKu, karena Aku hanya ingin menyelamatkan kamu. Pertempuran untuk merebut jiwa-

jiwa sedemikian besarnya, sehingga jika Aku tidak campur tangan, melalui para nabi, maka kamu akan 

berpihak kepada binatang itu serta semua pengikutnya, yang nampak sebagai serigala berbulu domba di 

hadapanmu. 

  

Setan itu sangat cerdik, dan tak pernah memperlihatkan perbuatan jahatnya sebagaimana adanya. Tidak, 

sebaliknya, dia akan menghadirkan perbuatannya sebagai hal yang baik, menimbulkan inspirasi dan demi 

kepentinganmu. Inilah perangkap yang dipasangnya. Beginilah dia memikat jiwa-jiwa tak berdosa kedalam 

tipuannya. Cara setan untuk menyatakan dirinya melalui jiwa-jiwa malang yang akan direbutnya ini, adalah 

dengan melalui dosa kesombongan. Dosa itu, dalam bentuknya yang paling jahat, akan nampak terlihat 

didalam diri orang-orang yang berkedudukan tinggi, yang akan merusak orang-orang lain demi kepentingan 

mereka sendiri yang egois. Bagian dasar dari neraca dosa kesombongan itu akan nampak dalam dirimu ketika 

kamu menghakimi orang lain, berbicara buruk tentang mereka dan kemudian berusaha menghancurkan 

karakter orang-orang lain, serta menghancurkan reputasi mereka dalam NamaKu. 

  

Aku berkata tentang kenyataan yang menyedihkan ini kepadamu, agar Aku bisa mempersiapkan kamu, 

mempersenjatai kamu dengan Perlindungan KasihKu, agar Aku bisa menyelamatkan terutama mereka yang 

berjalan melintasi dunia untuk menghancurkannya. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Tidak satupun dari kamu yang diberi kewenangan untuk menghakimi orang lain dalam NamaKu, 

karena hal ini tidaklah mungkin 

Jumat, 5 April 2013, jam 12.50 

  

PuteriKu yang terkasih, dibawah sumpah setiamu kepadaKu, janganlah kamu berusaha membela Pesan-

pesanKu. Dan kamu tak memiliki wewenang untuk menolak ataupun mengkritik visiuner lain, atau orang 

yang mengaku dirinya sebagai nabi, adalah benar ataupun salah, dalam NamaKu. 
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Bagi mereka yang mengaku berbicara dalam NamaKu tetapi menyalahkan Pesan-pesan bagi dunia ini, 

ketahuilah hal ini.  

Kamu tidak memiliki ataupun menerima ijin dariKu untuk menolak secara terbuka orang yang mengaku 

sebagai jiwa pilihan. Jika kamu menyatakan bahwa Pesan-pesan ini adalah salah, maka kamu berkata bahwa 

ini adalah bohong. Dan kebohongan adalah berasal dari setan. Pesan-pesan KudusKu bagi dunia ini 

memperingatkan kamu akan adanya kebohongan yang mengerikan, dimana setan menyuapkannya kepada 

semua anak-anak Allah. Betapa kamu telah tertipu untuk menolak Aku, Yesusmu yang mengasihi, yang 

menangis sedih sekali karena cara dimana Aku sedang ditolak. 

  

Mereka yang mengatakan bahwa siapapun bisa menulis pesan-pesan dari Surga ini, telah menghina Aku. 

Bagaimana mungkin seseorang bisa menuliskan Sabda dari BibirKu jika hal itu berasal dariKu? Apakah 

kamu percaya bahwa Sabda Yang Kudus ini bisa diciptakan oleh manusia yang fana ini? Apakah kamu 

percaya bahwa seseorang yang ternoda oleh dosa, bisa menghasilkan Sabda KudusKu, tanpa menyerap dari 

Kerajaan SurgawiKu. Jika demikian, maka kamu percaya atas kemampuan manusia untuk menempuh sebuah 

jalan pertobatan dengan cara seperti ini. Manusia itu tak ada artinya apa-apa jika tanpa Allah. Kamu tidak 

layak untuk berbicara dengan penuh kuasa ketika mewartakan Sabda Allah. Jika kamu mewartakan Sabda 

Allah dari bibirmu sendiri, tanpa ada pengarahan dariKu, maka kamu akan melakukan kesalahan yang besar. 

  

PuteriKu, Aku harus mengingatkan kamu, dan semua jiwa pilihan lainnya, bahwa tidak satupun dari kamu 

diberi kewenangan untuk menghakimi orang lain dalam NamaKu, karena hal ini tidaklah mungkin. 

  

Aku memanggil seluruh jiwa-jiwa pilihanKu saat ini. Ingatlah akan JanjiKu kepadamu bahwa Aku akan 

datang kembali.  

 

Ketahuilah sekarang, bahwa kamu semua diberi sebuah tugas untuk mempersiapkan hati manusia bagi 

KedatanganKu Yang  

 

Kedua. Ketahuilah sekarang, bahwa ini adalah Tugas yang terakhir, yang didiktekan oleh Tritunggal Kudus. 

Tidak satupun dari kamu yang memiliki Ijin dariKu untuk menolak hal ini, ataupun tugas lainnya. 

Lakukanlah hal ini maka kamu akan dicampakkan hingga jauh dariKu. 

  

Oh betapa dosa-dosa dari jiwa-jiwa pilihan telah melukai Aku lebih dalam dari pada yang lainnya. Mereka 

yang berada dekat denganKu, yang kemudian mengkhianati Aku, adalah orang yang paling banyak melukai 

Aku. Ketika mereka mendekati Aku, mereka menimbulkan perpecahan yang mengerikan dan menghalangi 

jiwa-jiwa untuk mengikuti jalan keselamatan kekal. 

  

Yesusmu 

Bunda Allah : Kamu telah diutus untuk mempersiapkan jalan bagi KedatanganNya Yang Kedua 

Sabtu, 6 April 2013, jam 16.30 

  

Anakku, betapapun besarnya kesepian dan kesulitanmu didalam Tugas ini, tetapi kamu harus terus mematuhi 

Puteraku.  

 

Kamu harus menghormati setiap permintaan yang diajukan kepadamu. Kamu harus menanggapi setiap tugas 

yang diharapkan darimu, meski jika hal ini berarti kamu akan menerima kemarahan dari orang-orang lain. 

  

Setiap visiuner Allah, kepada siapa aku menampakkan diri, selalu menderita dari tangan orang-orang yang 

menolak mereka dengan kejam. Meski banyak dari mereka yang akhirnya menjadi percaya, tetapi kamu, 
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anakku, yang akan paling banyak menderita karena kamu adalah seorang nabi Allah. Para nabi Allah selalu 

menyulut kebencian diantara anak-anakNya, karena setan memberikan siksaan yang paling mengerikan 

kepada mereka yang berbicara dalam Nama Allah. 

  

Sebagai nabi dari akhir zaman, para musuhmu akan terdiri, bukan saja orang-orang yang menolak dan 

membenci Puteraku, tetapi juga dari orang-orang yang mengasihi Dia. Para musuhmu akan melebihi jumlah 

orang-orang yang datang kepadamu. Inilah sebabnya kamu harus mematuhi Puteraku setiap saat dan 

menanggapiNya dengan cepat, karena Dia melakukan semua ini dan memintamu untuk mengikuti petunjuk-

petunjukNya, agar kamu selamat. 

  

Kamu telah diutus untuk mempersiapkan jalan bagi KedatanganNya Yang Kedua dan bersama tanggung 

jawab ini akan datang pula banyak sekali kesedihan. Sementara berbagai kebohongan, kebencian, serta 

penentangan yang keras atas Pesan-pesan ini terus berlangsung, maka hendaklah kamu bisa menghibur 

dirimu sendiri, karena jika tanpa Tugas ini maka akan ada lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang menolak 

Kerahiman Puteraku. 

  

Berdoalah bagi setiap orang yang mencaci-maki kamu, karena ketika kamu mendoakan mereka, maka 

Puteraku akan menerangi mereka dan segera mereka akan membuka mata mereka terhadap Kebenaran. 

  

Aku, Ibumu yang mengasihi, menyelimuti kamu dengan Mantelku yang kudus dan aku menghancurkan 

kepala ular setiap kali ia berusaha melukai kamu. Karena itu pergilah sekarang, anakku, didalam damai. 

Percayalah kepadaku, Bunda Keselamatan, setiap saat, sementara aku mengawasi Tugas yang istimewa ini. 

Percayalah kepada Puteraku karena Dia tahu apa yang Dia lakukan. Serahkanlah semua ini kedalam 

TanganNya yang kudus. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Allah 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

 

 

Saat bagi kemunculan komet yang Kukatakan itu, dimana orang-orang mengira bahwa ada dua buah 

matahari, sudah dekat. 

Sabtu, 6 April 2013, jam 17.00 

  

PuteriKu yang terkasih, bintang-bintang akan segera berubah dan saat bagi kemunculan komet yang 

Kukatakan itu, dimana orang-orang mengira bahwa ada dua buah matahari, sudah dekat. Segera 

pemandangan yang menakjubkan itu akan disaksikan oleh umat manusia, dan akan terdengarlah suara-suara 

gemuruh dan saat itu nampaknya kedua matahari itu akan bertabrakan.  

Cahaya KerahimanKu akan mengenai jiwa setiap orang, termasuk mereka yang akan dibutakan oleh Terang 

itu, karena begitu gelap jiwanya. Ketika suara gemuruh itu terdengar, maka sebuah keadaan tenang dan 

hening menguasai bumi ini dan kesunyian itu amatlah menulikan telinga. Tak ada suara yang terdengar – 

hanya gema SuaraKu yang terekam didalam jiwa orang-orang yang malang. 
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Aku akan nampak laksana berkas cahaya matahari yang menjadikan setiap kesalahan, setiap dosa, serta tangis  

keputus-asaan, nampak jelas terlihat di mata para pendosa. 

  

Saat itu akan terdengar ratapan serta suasana kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh hati manusia, 

manakala mereka harus berhadapan dengan keadaan jiwa mereka yang sebenarnya. Semuanya akan tetap 

dalam keadaan hening selama lima belas menit, dan kemudian kehidupan akan berjalan lagi seperti 

sebelumnya, seakan keajaiban ini tidak terjadi. Bagi mereka yang jiwanya disentuh oleh Kebenaran, maka 

kehidupan ini tidak akan sama seperti sebelumnya.  

 

Kemudian mereka akan mengikuti Aku, Ajaran-ajaranKu dan mereka akan mempertobatkan milyaran jiwa-

jiwa. 

  

Pesan-pesanKu akan menjadi makanan mereka sehari-hari dan bersama-sama dengan Ekaristi KudusKu, 

mereka tidak akan membutuhkan apa-apa lagi. Begitu kuatnya mereka nanti sehingga tidak satupun yang 

akan bisa menghalangi mereka ataupun mengancam mereka, atau memperlambat mereka, didalam perjalanan 

mereka sebagai sisa pasukanKu menuju FirdausKu Yang Baru. 

  

Yang lain-lainnya akan diberitahu bahwa Peringatan itu adalah disebabkan oleh kekacauan dari atmosfir 

bumi ini dimana hal itu dapat dengan mudah dijelaskan. Namun hal itu adalah sebuah kebohongan, karena 

orang-orang itu tidak mau mengakui Keberadaan Allah. Jika mereka melakukan hal ini, maka mereka tak 

akan bisa menyelesaikan rencana mereka untuk menipu dunia ini agar menerima janji-janji kosong dari 

antikris. 

  

Ketika keajaiban-keajaiban Allah disaksikan dalam skala yang demikian besarnya, ketahuilah bahwa 

rencanaKu untuk membawa umat manusia menuju alam keselamatan mencapai tahapan terakhirnya. 

  

Pergilah, para pengikutKu yang setia, dan percayalah selalu akan janjiKu untuk menyelamatkan seluruh jiwa-

jiwa.  

 

KerahimanKu itu berlimpah dan KuasaKu tak terhingga. 

  

Yesusmu 

 

Orang-orang akan diberitahu bahwa bait yang baru ini, adalah sebuah gereja, yang menyatukan 

semua anak-anak Allah, karena Allah mengasihi semua anak-anakNya 

Minggu, 7 April 2013, jam 18.40 

 

 

PuteriKu yang terkasih, setiap Gereja-gereja Allah di bumi ini yang menghormati Aku, Putera Manusia, dan 

mereka yang setia kepada BapaKu, akan segera terpecah. Banyak orang, didalam setiap Gereja, akan 

memberontak, dan perpecahan besar akan muncul sementara semakin banyak orang-orang yang salah jalan 

diantara jajarannya, akan berusaha memberlakukan hukum-hukum yang baru yang mendukung perbuatan 

dosa. 

  

Kewajiban moral dari mereka yang mengasihi dan mengenal Sabda Kudus Allah akan dituntut dan mereka 

akan dituduh berbuat kejam dan tak berperasaan. Kejahatan mereka adalah berupa penentangan terhadap 

hukum-hukum yang berdosa itu, yang muncul ketika Gereja-gereja dibubarkan selama saat penganiayaan 

oleh antikris itu. Ketika mereka terpecah dan hancur berkeping-keping, fondasi-fondasi mereka akan 
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diguncangkan. Mereka tak akan lagi bisa berdiri tegak dihadapan segala kejahatan dan ketidak-adilan. Maka 

tibalah saat yang matang bagi jiwa-jiwa yang tercengang dan yang sangat kebingungan, untuk mencari Bait 

Allah penggantinya. 

  

Orang-orang akan diberitahu bahwa bait yang baru ini, adalah sebuah gereja, yang menyatukan semua anak-

anak Allah, karena Allah mengasihi semua anak-anakNya. Dan jika Allah mengasihi semua anak-anakNya 

maka Dia menghendaki mereka semua menjadi satu; bahwa mereka harus saling memeluk satu sama lain, 

apapun kepercayaan mereka, agama mereka, warna kulit mereka, suku mereka, hukum-hukum mereka. 

Semuanya akan dipersatukan, kata mereka kepada semua orang, dihadapan Wajah Allah, dan mereka semua 

akan diminta untuk mengirimkan wakilnya kepada bait yang baru itu, yang akan berada di Roma. Orang-

orang akan diberitahu bahwa inilah Yerusalem Yang Baru itu, yang dinubuatkan didalam Kitab Injil dan yang 

dilindungi oleh pemimpin pilihan Allah – yaitu nabi palsu itu. 

  

Banyak orang yang percaya akan kebohongan ini, yang sebenarnya merupakan sandiwara atas Sabda Kudus 

Allah – yang dulu diberikan kepada Yohanes Penginjil. Setiap Sabda yang diberikan kepada nabi ini, bagi 

saat-saat akhir zaman, akan dikutip, disesuaikan, diputar-balikkan, agar sesuai dengan rencana dari antikris. 

  

Orang-orang yang menolak gereja yang baru dan dikatakan sebagai inklusif ini, akan dituduh sebagai bukan 

umat kristiani. Mereka akan diganggu dan dibuat nampak bodoh. Hanya demi Roh Kudus, yang menuntun 

mereka, maka mereka akan dipaksa untuk memasuki bait yang palsu dan mesum itu, yang akan 

menyamarkan kebenaran busuk yang ada dibawah permukaannya. 

  

Antikris sudah akan memasuki pintu masuk yang lebar dari panggung dunia ini dan dialah yang akan, bukan 

saja memerintah atas gereja-gereja ini, tetapi juga membodohi orang-orang agar percaya bahwa dia memiliki 

karunia-karunia ilahi yang istimewa. Dia akan dihormati atas pelayanannya yang besar demi kemanusiaan. 

Dia, antikris itu, akan menerima berbagai penghargaan internasional atas karya-karya kemurahan hatinya. 

Dan kemudian orang-orang akan mengatakan bahwa dia memiliki karisma yang berhubungan dengan orang-

orang kudus. Tidak lama sesudah itu maka berbagai keajaiban akan dihubungkan dengan dia, hingga 

akhirnya, dia akan berkata bahwa dia adalah seorang nabi yang membawa sebuah misi dari Allah. 

  

Banyak orang akan jatuh kedalam tipuan yang mengerikan ini karena dia akan didukung oleh gereja-gereja di 

dunia dan dia akan diberi dengan meterai pengesahan oleh nabi palsu itu. 

  

Akhirnya dunia akan percaya bahwa dia adalah Aku, Yesus Kristus. SabdaKu akan memasuki telinga yang 

tuli sementara kehadirannya akan menghancurkan seluruh umat manusia dimana puji-pujian mereka akan 

membungkam suara orang-orang yang mewartakan Sabda Allah yang benar. Namun karena KerahimanKu 

yang besar, maka bersama Tangan BapaKu, Aku akan campur tangan di setiap langkah di sepanjang jalan. 

  

Pesan-pesanKu tidak akan pernah berhenti hingga hari terakhir. SuaraKu tak akan pernah mati. Anak-anak 

Allah yang tetap setia kepada Sabda KudusNya, tak akan pernah mati. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Banyak sekali imam-imam yang baik dan kudus yang bekerja-sama untuk merusak Pesan-pesan ini 
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Selasa, 9 April 2013, jam 23.00 

  

PuteriKu yang terkasih, ada banyak sekali imam-imam yang baik dan kudus yang bekerja-sama untuk 

merusak Pesan-pesan ini, namun mereka tidak memiliki persyaratan maupun pengetahuan untuk melakukan 

hal itu. Jalan mereka adalah untuk melayani Allah. Maka hendaklah mereka tidak membiarkan dirinya 

dicemari oleh perbuatan ini, karena hal ini bisa mendatangkan bahaya bagi jiwa-jiwa yang mengenal 

SuaraKu yang ada didalam Pesan-pesan ini.  

  

Sambil memamerkan praktek spiritualitas dari New Age, banyak imam-imam yang percaya bahwa 

pengetahuan mereka akan spiritualitas berarti mereka memiliki talenta untuk bisa mengeali nabi Allah yang 

benar. Begitu jauhnya mereka tersesat dariKu hingga mereka tak bisa lagi mengenali Sabda KudusKu. Aku 

tidak memberi mereka dengan rahmat semacam itu karena kesombongan telah menghalangi mereka. 

  

Bagi kamu, para hamba kudusKu, yang merancang dan merencanakan untuk memanfaatkan lencana tugas 

kudusmu didalam melayani Allah, sebagai upaya untuk menjauhkan umat parokimu dari SabdaKu, 

ketahuilah bahwa kamu akan dihukum.  

 

Kamu tidak mengenal Aku dengan sungguh. Kamu tidak setia kepadaKu. Kamu tidak tahu akan pengetahuan 

spirituil dan kamu tidak memiliki kewenangan untuk secara terbuka merendahkan, mencerca orang-orang 

lain ataupun meremehkan seseorang dalam NamaKu. 

  

Masing-masing dari kamu akan bertanggung-jawab kepadaKu. Aku akan menghukum kamu, bukan karena 

ketidak-percayaanmu, tetapi atas dosa kesombongan yang membuatmu percaya bahwa kamu tahu lebih 

banyak mengenai masalah spirituil dari pada Aku, Yesus Kristus, Gurumu. Betapa kamu telah melukai Aku. 

Betapa kamu mengecewakan Aku, karena pengkhianatanmu itu telah melukai TugasKu, tugas yang terakhir 

yang seperti ini. Bagi setiap pendosa yang kau renggutkan dariKu, kamu harus bertanggung-jawab atas jiwa-

jiwa mereka. Dan kemudian dengan berat hati kamu akan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ketika 

Kebenaran ini dinyatakan kepadamu. 

  

Mengapa kamu menolak PialaKu ketika kamu diberi dengan Kebenaran ini, dengan kasih dan kepercayaan, 

dan ketika kamu tahu didalam hatimu bahwa ini berasal dariKu? Mengapa kemudian kamu menghancurkan 

Pesan-pesanKu? Apakah kamu tahu betapa seriusnya sumpah kudus yang kau lakukan dalam NamaKu? 

Hendaknya kini kamu menyendiri dan membaca doa-doa PerjuanganKu. Jika kamu melakukan hal ini, maka 

Aku akan memberimu berkatKu serta kemampuan untuk membedakan.  

 

Namun hanya mereka yang memiliki kerendahan hati yang bisa datang kepadaKu. 

  

Kembalilah. Kemudian datanglah kepadaKu dalam keadaan telanjang. Buanglah segala pandanganmu yang 

kabur, pendapatmu yang sesat dan kemudahanmu untuk memperoleh Pesan-pesan ini, yang hanya 

berdasarkan kepada desas-desus,  gosip dan ucapan tidak langsung dari orang lain, jauh-jauh di belakangmu. 

Ketika hari itu tiba, Aku akan membaptismu lagi, dan kamu akan menjadi murni kembali. Jiwamu akan 

menjadi seperti anak-anak kecil dan dengan rasa kehausan yang besar akan KehadiranKu. 

  

Aku menantikan tanggapanmu. Aku adalah Maha Kasih. Aku ini Maha Rahim. Datanglah kepadaKu. Akulah 

satu-satunya yang kau butuhkan. 

  

Yesusmu 
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Allah Bapa : Doa memohon Kunci menuju Firdaus Yang Baru 

Rabu, 10 April 2013, jam 16.45 

  

PuteriKu yang terkasih, sementara kobaran api Roh Kudus menyelimuti jiwa-jiwa yang rendah hati yang 

bersedia membaca Pesan-pesan ini, demikian pula terjadi penyebar-luasan pertobatan global. Sabda Kudus 

Allah adalah laksana hembusan angin yang membawa serta dan kepada seluruh jiwa-jiwa yang berjaga, buah-

buah yang berkelimpahan. 

  

Dari benih-benih pertama yang ditanam, maka banyak sekali buah yang telah bertumbuh, yang menyelimuti 

setiap bangsa, termasuk yang berada dibawah rejim komunis. 

  

PuteriKu, ketika Sabda KudusKu mencengkeram pikiran dan jiwa setiap kepercayaan, maka ia akan mengiris 

seperti pedang menembus bangsa-bangsa itu yang telah membelakangi Aku, Bapamu yang mengasihi. Maka 

ketika kebencian semakin meningkat terhadap dirimu, ketahuilah bahwa Sabda KudusKu, didalam menolong 

menyelamatkan jiwa-jiwa, juga berhasil. 

  

Kamu, sebagai utusanKu, hanyalah sebuah sarana. Tugas ini bukanlah tentang dirimu. Ia juga bukan tentang  

pencerahan atas jiwamu, karena itu bukanlah tujuanKu, meski hal itu menyenangkan Aku. Kamu, puteriKu, 

sebagai utusan yang terakhir, hanya menyampaikan saja kepada dunia Pesan-pesan yang sedang diberikan 

kepadamu demi kebaikan umat manusia. Berbagai pendapatmu serta nasihat-nasihatmu kepada orang-orang 

lain, tidaklah penting dan kamu tidak memiliki kewenangan untuk membagikan pandangan-pandangan 

manusiawi kepada orang-orang lain. 

  

Ketika Suara Allah meraih hati manusia, ia berlipat ganda didalam jiwa banyak orang. Adalah KebaikanKu, 

sebagai Bapa yang Mengasihi seluruh umat manusia, yang mengijinkan terjadinya berbagai berkat yang besar 

ini. 

  

Seperti yang dinubuatkan, keajaiban-keajaiban yang besar akan disaksikan oleh mereka yang telah diberi 

dengan Karunia Roh Kudus melalui Tugas ini. Aku memberkati mereka yang menyebar-luaskan Pesan-

pesanKu, karena upaya mereka itu akan menjadikan Sabdaku laksana kabut, yang akan menyelimuti Bumi 

ini. 

  

Bagi mereka yang telah menantikan Rahmat Pertobatan – jiwa-jiwa malang dan kosong milikKu – kini Aku 

berkata kepadamu. Aku, Bapamu yang mengasihi, berjanji kepadamu bahwa Aku akan memeluk kamu dan 

membuka hatimu ketika kamu mendaraskan doa ini. 

  

Allah Bapa : Doa memohon Kunci menuju Firdaus Yang Baru 

  

Bapa yang terkasih, inilah aku, anakMu yang tersesat ini, yang berada dalam kebingungan dan buta,hingga 

jika tanpa PertolonganMu, KasihMu, maka kami ini tak berarti apa-apa. 

Selamatkanlah aku melalui Kasih PuteraMu, Yesus Kristus, dan berilah aku Kunci menuju FirdausMu Yang 

Baru itu. 

Amin.  
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Anak-anak, Aku akan memberkati kamu dan melindungi kamu. Kamu adalah milikKu – kamu semua. 

Sementara Aku merindukan kamu dan menangis karena mereka diantara kamu yang membenci Aku, maka 

Aku akan menggunkan KuasaKu yang tak terhingga besarnya untuk membuka kekerasan hatimu sehingga 

Aku bisa memberimu harta warisan, yang telah Kuciptakan dengan penuh kasih. 

Campur tanganKu, dengan cara menyatakan kepadamu berbagai peristiwa yang akan terjadi, akan 

menolongmu menyadari betapa besar Aku mengasihi kamu. Ketika peristiwa-peristiwa ini dibuka dihadapan 

matamu, Aku akan menantikan kamu untuk datang kepadaKu dengan membawa kasih dan kepercayaan 

didalam jiwamu. 

  

Bapamu yang mengasihi 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

 

 

 

Bagi setiap jiwa yang kau persembahkan kepada KerahimanKu, Aku akan menyelamatkan seratus 

jiwa lagi lebih banyak 

Kamis, 11 April 2013, jam 21.20 

  

PuteriKu yang terkasih, hendaknya kamu bergerak maju dan memusatkan perhatianmu kepada jiwa-jiwa 

malang yang tidak percaya akan Allah sama sekali. Aku mengacu kepada mereka yang tak pernah diberi 

dengan Kebenaran mengenai Keberadaan Allah, Pencipta mereka. 

  

Ada milyaran orang yang tidak memiliki pengetahuan akan Tritunggal Kudus karena Ia disembunyikan dari 

mereka. Ini adalah jiwa-jiwa yang akan diberi dengan Kerahiman yang besar olehKu dan mereka perlu 

diberitahu mengenai ini, yaitu Pesan-pesanKu kepada dunia. 

  

Jiwa-jiwa lain yang menjadi perhatianKu adalah mereka yang bersikap setengah hati didalam iman mereka 

dan yang kini tidak mau menerima Kebenaran atas kehidupan kekal. Banyak orang yang merasa tidak pasti 

akan penciptaan mereka, ataupun Keberadaan Allah, akan segera diperlihatkan kepada Kebenaran. Sekali lagi 

Aku akan memperlihatkan kepada mereka KerahimanKu yang besar dan KasihKu akan menjamah hati 

mereka dan mereka akan diselamatkan. 

  

Namun ada juga mereka yang akan terus menolak campur tanganKu. Mereka akan menolak segala upaya 

untuk diberi dengan Kebenaran, dan bukti KerahimanKu yang diberikan kepada mereka akan mereka 

lemparkan kembali ke WajahKu.  

 

Sekali lagi Aku akan campur tangan dan terus berjuang untuk merebut jiwa-jiwa mereka. 

  

Akhirnya, ada juga mereka yang tahu segala sesuatu tentang DiriKu serta kenyataan bahwa Aku adalah 

Mesias. Tak ada keajaiban ataupun perbuatan kasih yang bisa menarik mereka kepadaKu karena mereka telah 

menyerahkan dirinya kepada setan. Jiwa-jiwa ini akan dilahap oleh binatang itu dan dia tak akan membiarkan 

mereka bebas karena mereka tidak mengakui Aku sebagai Juru Selamat mereka. Mereka masih tidak tahu 

akan kebenaran atas adanya rencana dari binatang itu. Maka untuk menyelamatkan mereka, kamu, para 

pengikutKu yang terkasih, hendaknya menyerahkan kesetiaanmu kepadaKu dengan menyampaikan jiwa-jiwa 

mereka kepadaKu didalam doa-doamu dan ketika kamu menerima Ekaristi Kudus.  
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Kamu harus mempersembahkan mereka kepadaKu setiap hari dan bagi setiap jiwa yang kau persembahkan 

kepada KerahimanKu Aku akan menyelamatkan seratus jiwa lagi lebih banyak. 

  

Lakukanlah hal ini setiap hari. Pada setiap akhir bulan kamu akan merasa penuh dengan sukacita karena 

kamu akan tahu betapa banyak jiwa-jiwa telah diberi dengan Kerahiman yang besar ini. Berikut ini adalah 

sebuah Karunia lain yang Kuberikan kepadamu dan rahmat yang kau terima ketika kamu mendaraskan doa 

Perjuangan ini akan berkelimpahan. 

  

Doa Perjuangan (104) : Bebaskanlah jiwa ini dari perbudakan 

  

Yesus yang terkasih, aku mempersembahkan kepadaMu jiwa dari saudara-saudariku yang telah menyerahkan 

jiwa mereka kepada setan. 

Terimalah jiwa ini dan tebuslah ia dihadapan MataMu Yang Kudus. 

Bebaskanlah jiwa ini dari perbudakan binatang itu dan bawalah ia menuju keselamatan kekal. 

Amin. 

KerahimanKu akan terus diberikan kepada umat manusia, dan terutama, kepada setiap jiwa yang menolak 

Sabda Allah. 

Aku memberkati kamu, para muridKu yang setia, dan Aku terus melimpahi kamu dengan Karunia Roh 

Kudus. 

  

Yesusmu 

 

Terberkatilah mereka yang lembut hati, yang kesombongannya telah dibersihkan dari mereka melalui 

Rahmat Allah 

Jumat, 12 April 2013, jam 23.55 

  

PuteriKu yang terkasih, siapa diantara kamu yang sungguh mengasihi Aku, yang bisa datang dan bersujud di 

hadapan KakiKu dengan penyerahan diri sepenuhnya? 

  

Siapakah diantara kamu yang sungguh menghormati Aku dan mengikuti Ajaran-ajaranKu dan bisa 

merendahkan dirinya di hadapanKu tanpa mempedulikan dirinya sendiri? Jika kamu bisa menyerahkan 

dirimu kepada KerahimanKu, dengan sikap tulus melayani, maka Aku akan mengangkat kamu dan 

meninggikan kamu. Namun jika kamu meninggikan dirimu sendiri, dalam NamaKu, dan berkata bahwa 

kamu mengenal Aku lebih besar dari pada orang lain, maka Aku akan mencampakkan kamu ke tanah 

dibawah KakiKu. 

  

Mengapa ada begitu banyak orang yang telah diberi dengan Kebenaran ini masih saja salah mengerti tentang 

Kebenaran dari Ajaran-ajaranKu? Manusia, karena noda dosa, tidak layak untuk berdiri di hadapanKu. 

Namun mereka yang menyadari kelemahan jiwa manusia, hendaknya sadar, bahwa mereka yang menyatakan 

dirinya memiliki pengetahuan spirituil yang tinggi yang diberikan melalui Ajaran-ajaran Allah, melalui para 

nabi, hendaknya bersikap sangat hati-hati. Ketika jiwa-jiwa ini menyatakan pengetahuan mereka, dengan 

menyombongkan dirinya memiliki penafsiran intelektual atas Doktrin Kudus, bukannya dia lebih 

menekankan pentingnya kerendahan hati, maka mereka telah menentang Aku. Jika mereka menggunakan 

pengetahuan mereka untuk memutar-balikkan Kebenaran agar sesuai dengan keinginan mereka sendiri, untuk 

menarik jiwa-jiwa kepada Ajaran-ajaranKu versi mereka sendiri, maka Aku merasa sangat ditentang dan Aku 

akan menghukum jiwa-jiwa yang bersalah melakukan kejahatan ini terhadap Allah. 
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Mereka diantara kamu yang menciptakan berbagai kultus, berbagai gerakan spirituil, yang semuanya 

buatanmu sendiri, ketahuilah bahwa ketika kamu mengganggu Sabda Allah, maka kamu telah melakukan 

dosa berat. Suara-suaramu yang mewartakan Sabda Allah serta seluruh KemuliaanNya, di satu sisi, 

didengarkan karena hal itu berisi Kebenaran.  

 

Namun ketika kamu menambahkan kepada Sabda Allah itu, dengan penafsiranmu sendiri dan ketika kamu 

menggunakan hal itu untuk menyerang orang-orang lain dalam Nama KudusKu, dengan menuduh mereka 

berbuat salah, maka kamu berbuat dosa. 

  

Terberkatilah mereka yang lembut hati, yang kesombonganNya telah dibersihkan dari mereka melalui 

Rahmat Allah, karena mereka akan memerintah sebagai raja-raja didalam Firdaus Yang Baru nanti.  

  

Terberkatilah mereka yang percaya penuh kepadaKu dimana hal itu berarti bahwa mereka akan menyebarkan 

dan mewartakan Sabda KudusKu tanpa ada niatan untuk mencari perhatian demi kemuliaan pribadi, karena 

mereka akan menemukan tempat perlindungan didalam KerajaanKu. 

  

Mereka yang mengaku dirinya sebagai pengikutKu yang setia tetapi yang percaya bahwa dirinya berhak 

untuk menghakimi orang lain, memeriksa kepercayaan orang lain yang imannya kepada Allah menimbulkan 

penentangan dan secara terbuka menuduh jiwa-jiwa kudus yang datang dalam NamaKu, mereka itu bukanlah 

bagian dari KerajaanKu. Kamu adalah milik setan, karena kamu tidak mewartakan Aku, Yesus Kristus. Aku 

tidak memanggil kamu, dan Aku tidak memberimu ijin untuk mewartakan segala bentuk kelompok istimewa 

itu, yang didirikan untuk merendahkan kelompok lainnya. 

  

Bagi semua orang yang dengan congkak memamerkan kepandaian intelektual mereka yang berhubungan 

dengan Ajaran-ajaranKu, agar bisa mengecilkan anak Allah yang lain, terutama jiwa-jiwa pilihan, ketahuilah 

bahwa hari-harimu telah dihitung. Pada waktu yang lalu, KesabaranKu telah menghalangi Aku untuk ikut 

campur didalam upaya-upaya yang sesat itu. Kini di saat-saat akhir zaman ini, Aku tidak akan mau menerima 

cara dimana kamu berusaha menghalangi KedatanganKu Yang Kedua. 

  

Sedikit sekali dari kamu yang mau menerima rencanaKu untuk mempersiapkan kamu bagi KedatanganKu 

Yang Kedua – saat ini, untuk membawamu menuju Zaman Damai Yang Baru. Kamu telah tahu Kebenaran 

ini. Kamu tahu bahwa Aku akan datang kembali, namun seperti sebelumnya, kamu tidak mau menerima 

bahwa inilah Aku, Raja dari segala yang ada, yang sedang memanggilmu untuk mempersiapkan jiwamu. 

  

Dua ribu tahun bagiKu adalah bukan apa-apa. Hal itu seperti kemarin saja. Maka saat ini, Aku memanggil 

kamu semua.  

 

Apa yang menyedihkan Aku adalah bahwa mereka yang berkata bahwa dirinya mengasihi Aku, dan secara 

terbuka mengakui Aku, tidaklah sungguh mengenal Aku. Mereka telah membiarkan jubah mewah dari 

agama-agama yang sengaja di organisir, berbagai kegiatan politik internasional, kemegahan dan upacara-

upacara mewah untuk bersembunyi dariKu. 

  

Aku ini sederhana didalam pikiran, tubuh dan jiwa, karena itu lebih dahulu peluklah mereka yang datang 

kepadaKu dengan cara seperti ini. Ketika seorang ayah menyambut anaknya pulang, yang telah pergi jauh 

beberapa saat lamanya, maka dia tidak akan memperhatikan pakaian, sepatu, perhiasan, ataupun koper 

anaknya itu. Dia hanya melihat kepada anaknya saja, wajahnya, serta kasih yang masih ada didalam hatinya 

sejak kali pertama anak itu bernapas ketika dia mengambil anak itu dari rahim ibunya. Ayah itu tidak tertarik 
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akan kekayaannya, pandangan-pandangannya, pendapatnya ataupun perkataannya tentang orang lain – satu-

satunya yang dia tahu adalah kasih, yang dia rasakan kepada anaknya itu serta kasih anaknya itu kepadanya. 

  

Kasih itu sederhana. Ia tidaklah rumit. Ia tidak muncul dari kebencian. Kamu tak bisa mengasihi seseorang 

ketika jiwamu penuh berisi kemarahan ataupun kebencian. Jika kamu mengasihi Aku, maka hendaklah kamu 

mengasihi semua orang yang mengikuti Aku, tidak peduli betapapun kelemahan mereka. Kamu juga harus 

mengasihi mereka yang berbuat dosa berat, karena Aku bisa mengampuni dosa yang paling jahat sekalipun. 

Yang patut diingat adalah bahwa tidak seorangpun berhak menyalahkan orang lain dalam NamaKu. Hal ini 

hanya bisa dilakukan olehKu. 

  

Ketahuilah hal ini, jika saatnya tiba untuk memperingatkan dunia orang-orang berdosa, yang menjadi musuh-

musuh Allah, maka Aku memiliki hak ini. Namun dalam setiap kesempatan, Aku akan selalu meminta doa 

bagi jiwa-jiwa mereka. Hanya ada satu pengecualian. Aku tak pernah memintamu untuk berdoa bagi antikris, 

karena dia tidak berasal dari Allah. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Gereja Katolik kini segera memasuki saat penganiayaan yang paling buruk dalam sejarahnya 

Sabtu, 13 April 2013, jam 23.50 

 

PuteriKu yang terkasih, Aku ingin menyemangati kamu semua yang percaya kepadaKu dan kepada Pesan-

pesanKu yang ada didalam Kitab ini – Kitab Kebenaran. 

  

Ketika seseorang mengikuti Aku dan menyerahkan dirinya kepadaKu, maka dia harus meniru semua 

KeadaanKu. Hal ini berarti bahwa dia harus mengasihi semua orang dalam NamaKu dan memperlakukan 

setiap orang seperti dia mengharapkan diperlakukan atas dirinya. Namun jika kamu menyerahkan dirimu 

kepada PemeliharaanKu, kamu akan menderita karenanya. Kamu akan diperlakukan dengan kejam dan 

segala upaya akan dilakukan terhadapmu untuk mencemooh kamu. 

  

Aku berkata ini kepada semua anak-anak Allah dan umat Kristiani khususnya, karena bebanmu adalah yang 

paling berat. Aku memanggil semua orang di dunia yang percaya kepadaKu, apakah mereka percaya ataupun 

tidak bahwa Aku berbicara didalam Pesan-pesan ini. 

  

Umat Kristiani selalu menjadi sasaran serangan dari mereka yang ingin merubah Hukum-hukum Allah agar 

sesuai dengan pencarian kenikmatan mereka yang berdosa serta keinginan egois mereka. Gereja Katolik kini 

segera memasuki saat penganiayaan yang paling buruk dalam sejarahnya dimana ia akan dijungkir-balikkan 

dari atas ke bawah dan dari dalam keluar. Serangan itu telah direncanakan selama beberapa dekade dan 

disusun dengan hati-hati sekali. Betapa para kudus di Surga menangis karena peristiwa-peristiwa bencana ini 

yang kini akan dibuka dengan sebuah kecepatan yang akan mengejutkan terutama mereka yang tidak percaya 

akan Pesan-pesan ini. 

Kebingungan akan muncul, ketika banyak hamba kudus menjadi tak berdaya menghadapi segala sesuatu 

yang mereka lakukan sebelumnya dengan senang hati ternyata hal itu dipertanyakan dan diputar-balikkan. 

Mereka akan ditantang dan diganggu demi NamaKu dari dalam jajaran mereka sendiri. 

  

Bagi kamu yang tetap setia kepada GerejaKu di dunia, Aku memintamu untuk tetap waspada dan 

mempertahankan Ajaran-ajaranKu jika kamu ingin tetap mengikuti Aku. Janganlah kamu menerima segala 
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sesuatu selain Kebenaran yang telah diajarkan kepadamu. Segera kamu akan merasa sendirian dan para 

hamba kudusKu akan menderita atas kesetiaan mereka kepadaKu dan kepada Gereja yang dibangun oleh 

Petrus yang akan diruntuhkan dari bawah. 

  

Bagi mereka yang merupakan umat Kristiani tradisional yang setia, kamu harus tetap teguh dan janganlah 

kamu menerima segala upaya yang mendorongmu untuk meninggalkan imanmu. Kamu akan didorong ke 

satu sisi, dan dipaksa untuk menerima dan mengajarkan kepada anak-anakmu melalui doktrin palsu itu, yang 

bukan berasal dari Allah. 

Peristiwa-peristiwa itu kini akan segera muncul dan Aku memperingatkan kamu atas hal ini untuk menuntun 

kamu.  

 

Seseorang yang menyalahkan Aku didalam Tugas ini, yang mendorong jiwa-jiwa untuk meninggalkan 

GerejaKu di dunia, dia tidak mengerti perintah-perintahKu. Aku hanya memintamu untuk tetap setia kepada 

Ajaran-ajaranKu ketika kamu dipaksa untuk menerima Gereja versi baru itu. Versi yang baru ini tak akan 

diterima di Mata Allah. 

  

Yesusmu 

Bunda Allah : Ketika anak-anak Allah disesatkan oleh berbagai kebohongan, mereka akan terpisah 

dariNya 

Minggu, 14 April 2013, jam 14.00 

  

Anakku yang terkasih, biarlah aku membawa penghiburan bagimu saat ini. Biarlah aku memelukmu erat, 

agar aku bisa memberimu kekuatan sambil kamu terus mewartakan Sabda Kudus Allah di saat-saat yang sulit 

ini. 

  

Ketika orang-orang yang menganiaya Puteraku dan kemudian membunuhNya, ditanya – ―Mengapa kamu 

melakukan hal ini?‖ – mereka menjawab – ―Untuk mempertahankan Sabda Allah.‖ Ketika mereka ditanya 

apakah Allah mendukung pembunuhan terhadap orang lain, mereka beralasan bahwa hal ini adalah sesuai 

dengan Ajaran-ajaran Gereja. Begitu pula yang terjadi pada saat-saat akhir zaman ini. Orang-orang akan 

memutar-balikkan Ajaran-ajaran Allah untuk membenarkan penolakan mereka terhadap Sabda KudusNya. 

  

Puteraku memberikan Pesan-pesan ini kepada dunia agar kamu bisa mempertahankan Ajaran-ajaranNya. Dia 

melakukan hal ini agar manusia tidak secara salah menolak Sabda KudusNya, ketika Ajaran-ajaran 

GerejaNya Yang Kudus di dunia dirusakkan dan dicemarkan. Sabda Allah tak pernah berubah, namun 

nubuatan-nubuatan telah mengatakan bahwa di saat-saat ini hal itu akan terjadi, dimana hal itu dilakukan oleh 

Gereja yang didirikan diatas Batu Karang Petrus. 

  

Puteraku adalah Sabda. Sabda Allah hendaklah dihormati oleh setiap anak Allah. Ketika anak-anak Allah 

disesatkan oleh berbagai kebohongan, mereka akan terpisah dariNya. Ketika kamu menerima sesuatu diluar 

Kebenaran Allah, ketika kamu menerima dosa, dan kemudian ikut serta melakukannya, maka kamu telah 

menciptakan sebuah penghalang diantara dirimu dengan Puteraku. 

  

Ingatlah bahwa aku, Bunda Allah, melindungi mereka semua yang memanggilku. Perlindunganku adalah 

bagi semua orang, semua agama. Jika kamu mendaraskan doa Rosario Kudusku setiap hari, maka kamu 

diberi dengan segala macam perlindungan dan kamu akan bisa mempertahankan Kebenaran, Sabda Kudus 

Allah. 
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Seseorang didalam Gereja Puteraku di dunia yang menuntun orang-orang lain, tetapi dia tidak bisa 

mendaraskan doa Rosario Kudus dihadapan kelompoknya, bukanlah berasal dari Allah. 

  

Ibumu 

Bunda Allah 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

Banyak orang yang tidak cukup kuat untuk melawan perbuatan aborsi, eutanasia serta perkawinan 

sejenis 

Senin, 15 April 2013, jam 18.20 

  

PuteriKu yang terkasih, para musuh Allah kini semakin besar jumlahnya, di setiap bangsa, untuk menolak 

Hukum-hukum Allah. 

  

Akan ada berbagai hukum baru yang diberlakukan di setiap daratan dan di setiap gereja. Sebagian besar dari 

hukum-hukum itu akan berlawanan dengan Ajaran-ajaran yang telah ada didalam Kitab Suci. Segala macam 

dosa akan disahkan dan kegelapan dari binatang itu akan menyelimuti dunia. Mereka yang menentang 

hukum-hukum ini akan disingkirkan dengan dituduh sebagai orang gila dan kerasukan setan. Suara-suara 

mereka akan dikalahkan oleh mereka yang memeluk aliran sekularisme, seolah itu adalah agama yang benar. 

Mereka akan menggunakan berbagai alasan intelektual untuk memaksakan hukum-hukum mereka yang keji 

dimana hal itu akan menipu banyak orang, karena mereka akan menggunakan alasan hak asasi manusia 

sebagai sarana untuk menguasai orang lain. 

  

Banyak orang yang tidak cukup kuat untuk melawan perbuatan aborsi, eutanasia serta perkawinan sejenis. 

Kemudian ketika hukum-hukum itu diberlakukan, Gereja Katolik akan mengumumkan reformasi yang 

mengakui semua hak asasi manusia serta semua agama. Hal ini akan diikuti oleh perpecahan yang 

mengerikan antara mereka yang diberi karunia kearifan yang diberikan kepada mereka oleh Roh Kudus, 

dengan mereka yang keinginannya hanyalah kasih akan diri sendiri serta yang menolak Allah. Mereka 

menganggap Allah dan Ajaran-ajaranKu sebagai penghalang dalam menjalankan apa yang mereka percayai 

sebagai sebuah gaya hidup bebas. 

  

Organisasi elit global yang kuat yang disebar-luaskan di setiap penjuru dunia, akan merencanakan hukum-

hukum Gereja yang baru dan berusaha untuk menggulingkan para pemimpin, sementara itu pada saat yang 

sama mereka merencanakan peperangan yang akan membawa kehancuran. Begitu congkaknya mereka itu 

dan begitu besarnya kesetiaan mereka kepada rayuan setan hingga mereka percaya bahwa hal itu adalah 

sangat perlu. Betapa mereka akan sangat menderita atas perbuatan jahat mereka. Pada saat ketika mereka 

percaya bahwa dirinya bisa mengendalikan orang-orang lain dan memaksakan rencana jahat mereka kepada 

orang-orang lain, mereka akan dipukul jatuh oleh Tangan BapaKu. Mereka akan diberi waktu yang cukup 

untuk berbalik. Setelah itu mereka akan saling memandang kepada satu sama lain dan kemudian saling 

menghancurkan satu sama lain. Begitulah besarnya penderitaan mereka hingga pada saat menjelang akhir hal 

itu tidak cukup kuat untuk membuat mereka bisa menyadari betapa kebohongan itu terus mengikat mereka 

kepada setan. 

  

Bagi banyak orang yang bukan berasal dari Allah, mereka mengetahui sedikit sekali akan peristiwa-peristiwa 

ini pada mulanya. Hanya ketika kebebasan mereka dihalangi maka mereka akan memberontak secara terbuka 
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terhadap  

 

berbagai ketidak-adilan didalam bangsa-bangsa mereka. Kemudian mereka akan menyadari kengerian yang 

akan terjadi karena Terang Allah dihilangkan. Sebagai gantinya akan ada kegelapan, kekosongan, kelaparan 

dan tidak adanya kasih. Hanya setelah itulah maka manusia akan menangis meminta Kerahiman Allah. Aku 

akan ada disana, menunggu untuk bisa memberi mereka dengan penghiburan dan keselamatan atas jiwa-jiwa 

mereka yang malang dan ketakutan itu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

Sabda yang sesuai dengan Kehendak Allah akan dikoyakkan ketika pemujaan berhala menguasai 

bumi 

Selasa, 16 April 2013, jam 20.45 
  

PuteriKu yang terkasih, pendakian GerejaKu keatas gunung Kalvari di dunia, seperti yang dinubuatkan, telah  

dimulai. Semua orang yang berbicara dalam NamaKu, yang mengasihi Aku dan yang menghormati Ajaran-

ajaranKu, kini harus menghadapi perjalanan yang amat menyiksa untuk bisa mempertahankan Sabda 

KudusKu. 

Sabda yang sesuai dengan Kehendak Allah akan dikoyakkan ketika pemujaan berhala menguasai bumi. Bagi 

mereka yang mengikuti Aku, Aku berkata berjalanlah dengan kepala tegak. Janganlah kamu menjauhi 

Kebenaran ketika orang-orang didalam keluargamu dan para sahabatmu memintamu untuk mejauhi Sabda 

KudusKu, yang diberikan kepadamu selama KehidupanKu di dunia dulu. Janganlah kamu menjadi lemah 

didalam tekadmu untuk tetap setia kepadaKu. Beberapa dari kamu akan tetap kuat selama perjalanan yang 

penuh penganiayaan ini. Yang lain-lainnya akan terjatuh. Beberapa ada yang menyerah. Yang lainnya akan 

memutuskan untuk menerima berbagai kebohongan yang dihadirkan sebagai Ajaran Kudus dan mereka akan 

terpisah dariKu. 

  

Aku akan memanggul pada BahuKu mereka semua yang percaya kepadaKu secara penuh. Aku akan 

memberikan perlindungan bagi mereka yang cukup berani untuk terus mempersembahkan Misa Kudus 

dengan cara seperti yang seharusnya. Aku akan melindungi Sakramen-sakramen yang dilaksanakan oleh para 

hamba kudusKu yang tidak bersedia beralih ataupun meninggalkan pelayanan kepadaKu. Mereka yang 

menyerahkan dirinya kepada PemeliharaanKu tak perlu merasa khawatir.  

 

Mereka yang telah diberi dengan Kebenaran sepanjang hidupnya, namun menolak Ajaran-ajaranKu, untuk 

menerima kebohongan-kebohongan, akan dicampakkan dariKu. PengadilanKu memang patut ditakutkan, 

karena itu jangan sampai ada orang yang mengira bahwa mereka bisa memasuki lembah penipuan itu tanpa 

penyesalan didalam jiwanya dan tidak menerima akibat-akibatnya.  

KasihKu cukup besar untuk bisa memeluk mereka yang dikacaukan selama saat-saat ini. Aku akan meraih 

semua anak-anak Allah yang mencari Aku, betapapun gelapnya jiwa mereka. Ditengah segala kekacauan ini, 

Aku akan menjadikan DiriKu dikenal pada akhirnya dan RohKu akan menyapu bumi ini ketika orang-orang 

mengira bahwa mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi. 
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Ingatlah bahwa Aku adalah Yang Pertama dan Yang Terakhir, tak ada yang bisa mengalahkan Aku. Aku ini 

Maha Kuasa dan ketika kamu merasa bahwa kejahatan yang dikenakan pada dunia oleh para musuh Allah 

sudah luar biasa, maka Aku ada disitu. Aku mengijinkan penderitaan ini terjadi, penganiayaan terakhir ini, 

karena ia merupakan senjata terakhir untuk melawan binatang itu. Jika tanpa hal itu, setan akan mencuri jiwa-

jiwa dari sebagian besar penduduk dunia. 

  

Pertempuran untuk merebut jiwa-jiwa ini akan mengejutkan mereka yang sungguh mengenal Aku, karena 

kejahatan yang harus kau saksikan itu akan terlihat pada orang-orang yang kau percaya sebagai orang-orang 

baik. Setan tidak akan membiarkan satu batupun tidak terguling, dan dia akan memanfaatkan setiap jiwa, 

terutama mereka yang dekat denganKu, untuk menolak Ajaran-ajaranKu. Sementara pertempuran itu akan 

berlangsung dahsyat pada suatu saat tertentu, maka melalui Tugas ini Aku akan menyelamatkan milyaran 

jiwa melalui pertobatan. 

  

Yesusmu 

Tanda ini, jangan kacaukan dengan Tanda dari Binatang itu, adalah untuk melambangkan Agama 

Dunia Tunggal yang baru itu 

Rabu, 17 April 2013, jam 20.00 

  

PuteriKu yang terkasih, HatiKu bergetar ketika Aku harus menyaksikan keadaan yang menyedihkan dan 

penderitaan yang harus ditanggung oleh seluruh umat manusia. Bukanlah TanganKu yang menyebabkan 

semua itu, namun kutukan setan, ketika rohnya berkelana dan menghancurkan jiwa-jiwa di sepanjang jalan 

yang dilaluinya. Manusia sangat tidak menduga akan adanya pengaruh setan ini hingga orang-orang 

menyalahkan segala sesuatu yang lain atas penderitaan yang mereka alami. Mereka mengira kesulitan mereka 

adalah karena kesalahan orang lain dan mereka tidak mengerti bahwa hal itu adalah karena tidak adanya iman 

akan Allah yang menciptakan semua kekacauan dalam hidup mereka. 

  

Sementara roh setan mencengkeram umat manusia, maka Terang Allah akan melawan dengan hal itu dengan 

cara yang terlihat dari terjadinya berbagai hal tertentu. 

  

Badai akan semakin meningkat dan kekacauan akan dirasakan di berbagai negara. Kekacauan itu akan 

terlihat pada bangsa-bangsa ketika kekuatan pemerintahan-pemerintahan akan mengambil kebebasan warga 

yang berada dibawah kekuasaannya. Kemudian, gereja-gereja, termasuk mereka yang mengasihi Allah, Allah 

Tritunggal Yang Esa, akan mulai menghilangkan pelayanan yang dilakukannya dan akan menutup pintu-

pintunya. 

  

Jumlah gereja-gereja yang akan ditutup akan terlihat di semua negara-negara barat. Segera tanda dari 

komunisme akan nampak melalui sebuah tanda khusus yang akan terlihat di gereja-gereja yang masih tetap 

terbuka; didalam media massa; atau pada pakaian-pakaian; di film-film dan tanda ini akan dikenakan dengan 

bangganya oleh mereka yang berada di tempat yang tinggi. Ia akan nampak sebagai sebuah lencana 

kehormatan dan dipamerkan oleh para anggota dari hirarki-hirarki di semua gereja-gereja utama serta para 

pemeluk semua agama. Kamu akan melihat lambang ini di tempat-tempat terbuka; diatas altar-altar; di 

bandara-bandara dan pada pakaian-pakaian yang dikenakan oleh para pemimpin di gereja-gereja. 

  

Tanda ini, jangan dikacaukan dengan Tanda dari Binatang itu, adalah untuk melambangkan Agama Dunia 

Tunggal yang baru. Mereka yang ikut serta memakainya tidak akan merasa takut mempertontonkan tanda 

mereka itu yang merupakan sebuah simbol pengendalian dan kesetiaan kepada binatang itu. 
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Saat bagi Kurban Misa harian untuk dihentikan, dengan rumusan yang seharusnya dipersembahkan dalam 

Nama KudusKu, adalah saat ketika simbol ini nampak diatas altar-altar dan dihadapan semua tabernakel-

tabernakel di dunia. 

  

Berdoalah, para pengikutKu yang terkasih, agar kamu bisa menemukan penghiburan didalam para hamba 

kudusKu yang tetap setia kepadaKu, karena kamu akan membutuhkan penghiburan selama saat-saat cobaan 

itu. Aku akan selalu mengangkat dan membawamu. Aku tak akan meninggalkan kamu, namun janganlah 

kamu menyimpang dari Ajaran-ajaranKu, ataupun menerima praktek-praktek berhala sebagai pengganti dari 

Kebenaran. 

  

Yesusmu 

 

 

Aku meminta kepada kamu yang merasa takut dan bingung dengan Pesan-pesan ini untuk 

mendengarkan Aku sekarang 

Jumat, 19 April 2013, jam 17.00 

  

PuteriKu yang terkasih, betapa sepinya menjalankan Tugas ini ditengah ratusan ribu orang yang ada di 

sekitarmu dengan kasih dan doa-doa mereka. 

  

Jika kamu bekerja bagiKu dan mengabaikan dirimu sendiri, dengan penyerahan diri secara penuh di KakiKu, 

kamu akan merasa sngat kesepian. Kamu akan menghadapi kemarahan para musuhKu, yang tidak 

memberimu ketenangan sesaatpun juga. Kamu, puteriKu, hendaknya kini mendengarkan ketika Aku 

menawarkan bagi semua orang yang menolak Aku, dengan sebuah Karunia yang istimewa, melalui Sabda 

yang Kuberikan kepada semua anak-anak Allah. 

  

Aku meminta kepada kamu yang merasa takut dan bingung dengan Pesan-pesan ini agar mendengarkan Aku 

sekarang.  

 

Tidakkah kamu tahu betapa Aku mengasihi kamu meski kamu membenci Aku? Tidakkah kamu tahu bahwa 

Aku tak akan pernah menghukum kamu jika kamu tidak bersedia menerima Pesan-pesan ini, yang diberikan 

kepadamu agar Aku bisa mempersiapkan kamu dan menguatkan kamu bagi segala cobaan yang ada didepan? 

Tidakkah kamu mengenal Aku, Yesusmu yang mengasihi, ketika Aku memanggilmu saat ini? 

  

Aku adalah Juru Selamatmu dan Aku tak pernah meninggalkan kamu jika ada keraguan didalam pikiranmu. 

Bagaimana Aku bisa marah kepadamu jika kamu mengasihi Aku dan hanya memperhatikan Kebenaran? Kini 

Aku mempersiapkan kamu bagi segala tantangan yang harus kau hadapi sementara berbagai nubuatan 

mengenai penganiayaan terhadap GerejaKu di dunia mulai terungkap. 

  

Agar Aku bisa menarikmu kedalam Kerahiman KasihKu dan menerangi hatimu, maka Aku memberimu 

Karunia ini. Aku berjanji bahwa jika kamu memanggil Aku dengan cara ini, melalui Doa ini, maka 

keraguanmu tentang Siapa DiriKu ini, yang sedang berbicara kepadamu saat ini, akan hilang. Aku 

menawarkan Karunia ini kepadamu agar kamu, melalui Doa-doa yang Kuberikan kepada dunia saat ini, bisa 

menyelamatkan seluruh umat manusia. 

Jika kamu datang kepadaKu, bebas dari kesombongan dan dengan suara hati yang jernih dan terbuka, kamu 

akan tahu dalam sesaat bahwa dirimu sedang diberi dengan Karunia ini. Ini adalah berupa Karunia Pertobatan 

bagi orang lain. 
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Doa Perjuangan (105) : Karunia Pertobatan bagi orang lain. 

  

Oh Yesusku yang terkasih, dengan melalui kasihku kepadaMu, terimalah jiwaku untuk menyatu denganMu. 

Ambillah jiwaku ini, selimutilah ia dengan Roh KudusMu dan tolonglah aku melalui Doa ini, untuk 

menyelamatkan semua orang yang berhubungan denganku. 

Selimutilah setiap jiwa yang kutemui dengan KerahimanMu yang kudus dan berilah mereka keselamatan 

yang diperlukan untuk bisa memasuki KerajaanMu. 

Dengarkanlah doa-doaku. Dengarkanlah permohonanku dan melalui KerahimanMu, selamatkanlah jiwa-jiwa 

seluruh umat manusia. 

Amin. 

  

Diantara kamu yang mengumpat Pesan-pesan ini dan yang menolaknya, Aku meminta agar kamu datang 

kepadaKu. Aku akan menunjukkan Kebenaran kepadamu. Aku akan memelukmu dan memberimu 

penghiburan. Aku akan selalu mengasihi kamu betapapun kamu menentang Aku. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Jika manusia tidak percaya kepada Allah, dia tidak menerima perbedaan antara benar atau salah 

Sabtu, 20 April 2013, jam 16.45 

  

PuteriKu yang terkasih, Surga penuh dengan kesedihan karena nyeri yang harus ditanggung oleh para 

pengikutKu yang terkasih di dunia. Seluruh malaikat dan para kudus bersatu padu untuk berdoa bagi umat 

manusia, ketika ia menanggung serangan yang sengit oleh setan dan seluruh roh-roh jahat. Ketika doa-doa 

mereka diterima olehKu dan dikabulkan, Aku meminta kepada mereka yang menyatakan dirinya sebagai 

umat Kristiani agar berdoa lebih banyak lagi dari pada saat-saat sebelumnya. 

  

Doa-doa yang dipersembahkan untuk memohon perlindungan terhadap kuasa-kuasa setan yang merasuki 

dunia ini, akan membantu membersihkan bumi dari roh-roh jahat. Kamu harus tetap berharap, dan jika kamu 

tetap setia kepadaKu, kamu akan menjadi semakin kuat. 

  

Kekuatan umat Kristiani yang bersatu didalam Kebenaran Allah, akan menjadi sebuah dinding pertahanan 

yang sangat kuat terhadap binatang itu yang rencananya untuk melukai anak-anak Allah sedang dilaksanakan 

saat ini. Hendaklah kamu berdiri dihadapanKu, menyatakan kasihmu yang tak pernah luntur kepadaKu dan 

Aku akan menuntunmu didalam pasukanKu, yang tak akan bisa dikalahkan. Sementara pasukanKu semakin 

besar jumlahnya dan sementara ada milyaran orang-orang yang bertobat dan bersedia menerima Aku, maka 

ia akan bisa membantu membunuh binatang itu. 

  

Kewajibanmu, para pengikutKu yang terkasih, adalah memusatkan perhatianmu kepada mereka yang akan 

menolak Tangan KerahimanKu. Betapapun besarnya kamu dicemooh dalam NamaKu, apa yang harus kau 

lakukan adalah memohon keselamatan bagi jiwa-jiwa. Ketahuilah bahwa pasukan Allah di dunia akan diberi 

dengan berbagai rahmat yang istimewa agar mereka bisa membawa jiwa-jiwa yang masih ragu akan Sabda 

KudusKu. 
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Keraguan itu jika dibiarkan untuk menjadi semakin parah, akan memisahkan manusia dari Allah. Keraguan 

ditempatkan didalam hati manusia oleh setan untuk menipu anak-anak Allah agar percaya bahwa Dia, Allah, 

tidak ada.  

  

Jika manusia tidak percaya kepada Allah, dia tidak menerima perbedaan antara benar atau salah. Tanpa 

tuntunan dari Allah, dia akan berjalan menuju setiap perangkap yang diletakkan dihadapannya oleh setan. 

Begitu besarnya kebencian dinyatakan didalam hati manusia, karena sekali saja mereka membiarkan dirinya 

terbuka terhadap setan, maka hati mereka akan penuh dengan kemarahan. Kemarahan yang terburuk akan 

diarahkan kepada umat Kristiani, namun orang-orang itu tidak tahu mengapa mereka merasa marah seperti 

itu. Inilah sebabnya, mereka yang mengaku tidak percaya akan Allah akan menghabiskan lebih banyak 

waktunya untuk menyalahkan mereka yang percaya. 

  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi jiwa-jiwa mereka. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Menara Babel akan dibangun sekali lagi dan dihadirkan sebagai sebuah bait Allah 

Minggu, 21 April 2013, jam 14.45 

  

PuteriKu yang terkasih, siapakah yang bisa menyangkal kematianKu di kayu salib? Siapakah yang bisa 

menyangkal bahwa Aku menyerahkan hidupKu agar Kebenaran bisa menyelamatkan para pendosa dimana 

saja? Kemudian siapakah diantara kamu, ketika saat itu tiba, yang akan menyangkal Kebenaran dari 

GerejaKu di dunia ketika ia dilengserkan batu demi batu? 

  

Kamu telah diberi dengan Kebenaran. Kamu mengenal Ajaran-ajaranKu. Maka kamu juga akan mengenal 

GerejaKu melalui Ajaran-ajaranKu. GerejaKu di dunia adalah Kebenaran. GerejaKu di dunia adalah 

TubuhKu. Maka jika ada diantara kamu yang menyiksa TubuhKu, kemudian menciptakan lagi Ajaran-

ajaranKu dan menghadirkan kepadamu berbagai kebohongan, akankah kamu menyangkal Aku nanti? 

  

Aku, Yesus Kristus, berkata demikian bukan untuk memecah-belah kamu. Aku berkata semua ini agar kamu 

menghormati Ajaran-ajaranKu, mempertahankan Sakramen-sakramen Kudus dan tetap teguh kepada 

Kebenaran. Tak ada manusia di dunia yang bisa merubah Ajaran-ajaranKu. Tidak ada. Tidak satupun 

diantara kamu yang diberi kewenangan untuk menyatakan doktrin-doktrin yang baru dan mengatakannya 

sebagai MilikKu. Namun banyak dari kamu yang akan menyangkal Aku dengan cara menyangkal Kebenaran 

yang diberikan kepadamu 2000 tahun yang lalu. Begitu sedikitnya pengetahuanmu akan hal-hal yang kudus, 

hingga kamu bersikap acuh terhadap hukum-hukum yang baru yang akan menghujat Aku, ketika hal itu 

diajukan kedalam GerejaKu di dunia.  

  

Sama seperti sebelumnya, Menara Babel akan dibangun sekali lagi dan dihadirkan sebagai sebuah bait Allah. 

Ia akan berada di Roma dan akan menjadi lambang baru dari agama dunia tunggal yang baru. Lambang ini 

akan terlihat pada atapnya, pada pintu masuknya, dan akan diprioritaskan didalam altar utama yang ada 

didalamnya. TabernakelKu yang berharga yang terbuat dari emas, yang dicemarkan Kemuliaannya, akan 

diletakkan di tengah altar untuk dilihat oleh semua orang. Penghinaan ini berarti bahwa binatang itu akan 

diberi pintu terbuka untuk menguasai TabernakelKu.  
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Saat itu KehadiranKu akan sirna. Jutaan orang – banyak diantaranya yang tidak tahu makna dari kekejian ini 

– akan melakukan segala sesuatu yang diminta dari mereka, dan mereka akan berdoa dihadapan binatang itu. 

Pakaian-pakaian yang baru, yang dibuat dengan lambang emas, yang nampak sebagai jubah yang sederhana, 

akan dikenakan oleh mereka yang melayani didalam gedung yang disebut sebagai bait ini. Lambang emas, 

yang akan dipajang dengan cara yang tidak tahu malu, akan menjadi lambang dari agama dunia yang baru itu. 

  

Salib akan dihilangkan. SalibKu akan tidak nampak lagi. Kemudian di tempat-tempat umum, dimana salib itu 

biasanya dipasang, orang-orang akan dipaksa untuk menurunkannya. 

  

Menara yang baru itu, yang akan menghormati setan, akan dibuatkan tiruannya di berbagai negara dan 

kemudian bagian kedua dari penipuan itu akan diperkenalkan. Gereja akan menyatakan secara terbuka bahwa 

keberadaan neraka adalah tidak masuk akal. Orang-orang akan dimanjakan dengan sebuah rasa aman yang 

palsu ketika kebohongan yang sangat nyata ini diterima oleh semua gereja. Hal itu dilakukan dengan alasan 

bahwa Allah tidak akan mengijinkan tempat seperti itu ada. Bahwa Allah mengasihi semua orang dan bahwa 

keberadaan neraka hanya disebarkan oleh kaum fanatik selama berabad-abad ini. Maka orang-orang akan 

mendukung terjadinya perbuatan dosa, terutama dosa berat. Perbuatan dosa akan bisa diterima secara luas 

hingga orang-orang tidak lagi berdoa ataupun memohon Kerahiman, karena bukan lagi Allah yang mereka 

percayai. Kepada binatang itulah mereka menyerahkan jiwanya dan setiap langkah yang mereka lakukan 

akan diatur dengan hati-hati sekali oleh para musuh Allah. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Bunda Allah : Agar menjadi layak bagi KerajaanNya maka mereka harus dilepaskan dari segala 

pengaruh duniawi 

Senin, 22 April 2013, jam 16.00 

 

 

Anakku, agar anak-anak Allah bisa diselamatkan, maka hendaknya mereka mengikuti jalan Puteraku. Mereka 

harus menerima bahwa, untuk menjadi layak bagi KerajaanNya maka mereka harus dilepaskan dari segala 

pengaruh duniawi yang memisahkan mereka dari Allah. 

  

Mereka yang berpaling kepada Puteraku, karena mereka mencari Kebenaran, akan melihat berbagai 

perubahan terjadi didalam hidup mereka. Bagi mereka yang tidak mengenal Dia dan yang mau membuka 

hatinya bagiNya lebih dahulu, maka mereka akan menangis. Air mata ini adalah akibat dari kasih yang 

ditiupkanNya kedalam hati mereka dan mereka akan merasa berkelimpahan. Ini adalah air mata pertobatan. 

Hati dan jiwa mereka akan dipenuhi dengan sebuah kasih, yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. 

Inilah Kasih Allah dan ia merupakan Karunia dari Surga. 

  

Segera setelah itu, dengan dipenuhi oleh Terang Allah, mereka akan menarik kegelapan setan yang mencari 

jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan Terang ini. Inilah saatnya ketika mereka menderita oleh tangan orang-orang 

lain, yang dimanfaatkan oleh setan untuk menyerang iman dan kesetiaan mereka kepada Allah. 

  

Mereka yang memiliki kasih yang sederhana kepada Puteraku, yang bersih dari segala kesombongan dan 

kecongkakan manusia – yang tidak mau tunduk kepada tekanan dari mereka yang menolak Puteraku – akan 

menderita seperti Dia.  
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Mereka akan merasakan sakit ketika menyaksikan dosa, karena mereka merasakan sakit yang sama seperti 

Puteraku.  

 

Mereka akan terantuk dan terjatuh, seperti Puteraku di jalan menuju Kalvari. Sepanjang hidupnya mereka 

akan merasakan sakitnya penderitaan Puteraku. Sakit ini akan tetap ada bersamanya hingga saat pemurnian 

terakhir bagi dunia ini menjadi lengkap. 

  

Janganlah mengira bahwa kesetiaan kepada Puteraku ini hanya ditandai dengan rasa sakit saja, karena ia juga  

membawa kebahagiaan, damai dan pengharapan, yaitu berupa kehidupan kekal. Jangan biarkan kasihmu 

kepada Puteraku memisahkan kamu dari semua anak-anak Allah. Sebaliknya, hendaklah kamu meraih setiap 

orang, terutama mereka yang tak pernah mau membuka hatinya kepada Puteraku. Mereka membutuhkan 

pertolonganmu. Melalui Karunia pertobatan kamu telah diberi Rahmat yang diperlukan untuk membawa 

jiwa-jiwa kembali kepada Puteraku. Kamu harus melakukan hal ini dengan cara menerima rasa sakit yang 

harus kau tanggung, sebagai seorang prajurit Kristus, dan dengan doa-doa serta kurbanmu bagi orang-orang 

lain. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

Semua nabi palsu akan dicampakkan olehKu dan dihukum dengan keras 

Selasa, 23 April 2013, jam 16.55 

  

PuteriKu yang terkasih, para visiunerKu di seluruh dunia sedang mengalami penderitaan yang besar saat ini, 

karena mereka menanggung sakit yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa umat manusia. Mereka, 

setelah mempersembahkan dirinya untuk melayani Aku, akan berjalan sendirian, seperti Aku dulu mendaki 

gunung Kalvari, dengan hanya sedikit saja orang yang mau menolong mereka. 

  

Jika jiwa-jiwa milikKu yang tulus itu menderita sakit, cemoohan dan penolakan, maka para nabi dan visiuner 

palsu dimuliakan, dan mereka akan membodohi banyak orang. Para nabi palsu akan bangkit diantara kamu 

dan menarik banyak pujian dan kemuliaan. Dibalik topeng kerendahan hati serta kata-kata yang manis 

mereka, ada sebuah kekosongan yang lahir dari roh setan. 

  

Aku memperingatkan agar dunia tidak mengikuti nabi-nabi palsu itu, yang hanya mencari kemuliaan, 

sanjungan dan pujian bagi dirinya, dalam Nama KudusKu. Tak seorangpun yang diutus olehKu, Yesus 

Kristus, yang akan meninggikan dirinya dengan tujuan agar kamu bersujud di kaki mereka. Tak ada nabiKu 

yang akan berdiri di pinggir jalan dan berkata bahwa dirinya adalah lebih besar dari pada kamu. Untuk 

melaksanakan tugasnya dia tidak perlu berkata bahwa dirinya lebih besar dari pada saudara-saudarinya. Apa 

yang dilakukan nabi palsu itu adalah menyampaikan kalimat-kalimat yang disebut sebagai kebijaksanaan 

dengan cara sedemikian yang akan bisa menuntun kamu agar percaya bahwa dia harus dipuji, atas 

kesetiaannya kepada Allah. Bukannya menganjurkan berdoa dan mendekatkan kamu kepada Allah, tetapi dia 

akan memerintah kamu dan meminta penghormatan darimu lebih dahulu. Dia melakukan hal ini dengan 

menunjukkan kepadamu berbagai tanda yang berhubungan dengan orang-orang yang tekun. Nabi-nabi palsu 

ini akan menarik jiwa-jiwa kearah mereka melalui dosa kesombongan. Kesombongan yang ada didalam nabi 

palsu itu akan menarik kesombongan pula dari jiwa-jiwa lainnya. Yang satu memuji yang lain dengan 

menggunakan Nama Allah untuk menyatakan kebesaran mereka. 
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Waspadalah terhadap mereka yang memintamu untuk menyelimuti kamu dengan apa yang mereka anggap 

sebagai karunia-karunia yang istimewa, yang bisa menarik roh dunia ini. Kamu harus menghindari mereka 

yang dalam NamaKu, mengundangmu untuk berbuat iseng dengan roh-roh, yang mereka katakan bisa 

membawa damai dan penghiburan yang besar bagimu, tetapi Allah tidak pernah disebutkan disitu. Jika kamu 

tidak diminta untuk tunduk dengan kerendahan hati dihadapan Allah, tetapi sebaliknya, kamu diminta untuk 

menaruh dirimu dan kesejahteraanmu lebih dahulu dari pada kepentingan orang lain, maka ketahuilah bahwa 

hal itu tidak pernah berasal dari Allah. Janganlah kamu mendahulukan kepentinganmu sendiri, atau 

kepentingan orang lain, didepan kepentingan Allah. Segala sesuatu yang kau minta hendaknya seturut dengan 

kehendak Allah. 

  

Banyak dari nabi-nabi palsu di dunia ini yang bekerja dengan roh-roh, yang tidak berasal dariKu. Mereka  

menganjurkan pentingnya penyembuhan batin, berpikir positiv, serta metafisik, dimana semuanya menuju 

kepada satu hal. Manusia didorong untuk meninggikan dirinya dihadapan Allah. 

  

Semua nabi palsu akan dicampakkan olehKu dan dihukum dengan keras. Hukuman mereka akan melebihi 

manusia biasa, karena mereka bertanggung-jawab atas hilangnya banyak sekali jiwa. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Bunda Allah : Kali ini Dia tidak akan datang dalam wujud manusia didalam daging 

Rabu, 24 April 2013, jam 14.15 

  

Anak-anakKu yang terkasih, karena kasihNya yang besar kepada umat manusia, Puteraku kini 

mempersiapkan kamu bagi KedatanganNya Yang Kedua. Karena Dia mengasihi kamu maka kini Dia 

berbicara kepadamu, melalui para nabiNya, untuk memastikan bahwa tak serangpun yang terluput dari 

KerahimanNya. Seperti ketika Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan dunia bagi 

Puteraku – Putera Allah yang tunggal, Mesias – maka kini Puteraku menyatakan kepadamu rencana terakhir. 

Rencana keselamatan yang terakhir ini akan mirip dengan kedatanganNya yang pertama, namun dengan satu 

perbedaan. Kali ini, Dia tidak akan datang dalam wujud manusia didalam daging. 

  

Kini ketika Kebenaran itu sekali lagi dinyatakan kepadamu, Puteraku mengingatkan kamu tentang semua 

yang berasal dari Allah melalui Sabda KudusNya, sementara Dia mempersiapkan tahap-tahap yang terakhir. 

Anak-anak Allah diberi dengan Kebenaran ketika Puteraku berjalan di dunia dulu. Kini, kamu akan diberi 

dengan Kebenaran secara penuh termasuk pewahyuan-pewahyuan atas berbagai upaya yang dilakukan oleh 

para musuh Allah, demi kebaikanmu sendiri, agar kamu tidak sampai ditipu. Hendaknya kamu bermurah hati 

ketika Puteraku membawa berbagai Karunia ini kepadamu, yang akan memberi makan kepada jiwamu. 

  

Ketika aku menampakkan diri kepada para visiuner pilihan Allah, selama bertahun-tahun ini, hal itu adalah 

untuk mempersiapkan jiwa-jiwa bagi saat-saat ini. Kini ketika kamu bersiap-siap menghadapi penganiayaan 

yang akan dikenakan kepada umat Kristiani, hal itu memang sangat sulit, karena ia merupakan penentangan 

terhadap roh dan hal ini menimbulkan luka yang paling besar. Jika kamu tahu Kebenaran dari Sabda Allah, 

dan ketika kamu tahu bagaimana mengenali upaya dari si penipu, maka kamu akan menjadi semakin kuat. 

Adalah jauh lebih penting untuk tetap setia kepada Sabda Allah dari pada kamu menerima kebohongan yang 

dihadirkan kepadamu oleh mereka yang tidak berasal dari Allah.  
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Puteraku akan mengangkatmu menuju kemuliaan yang besar jika kamu patuh kepada Sabda KudusNya dan 

mempertahankan Ajaran-ajaranNya. Aku memintamu untuk menghormati Puteraku seperti yang layak Dia 

terima. Mereka yang menolak Dia ketika Dia berjalan di dunia dulu, akhirnya menerima Kebenaran atas 

Siapa Dia sebenarnya ketika Dia mati di kayu salib. Mereka yang menolak SabdaNya saat ini, akhirnya akan 

menyadari Kebenaran itu pada saat Dia datang untuk menghakimi. Namun bagi banyak orang, hal itu sudah 

terlambat. 

  

Berdoalah agar seluruh jiwa-jiwa tetap setia kepada warisan dari Puteraku yang terkasih, Yesus Kristus, 

karena hanya mereka yang bersedia menerima Dia yang bisa dibawa menuju KerajaanNya. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

Perbuatan keji ini harus berlalu sementara bumi sedang dimurnikan 

Rabu, 24 April 2013, jam 14.40 

  

PuteriKu yang terkasih, sementara Aku terus membersihkan dunia dengan Karunia Roh KudusKu, maka 

kebencian kepadaKu, Yesus Kristus, terjadi. 

  

Ketika KehadiranKu semakin meningkat didalam hati manusia, maka kebencian akan terlihat melalui 

berbagai perbuatan orang-orang yang menentang Sabda KudusKu. 

  

Mereka yang terus berusaha membawa hukum-hukum yang menghujat Allah, akan meningkatkan segala 

upayanya untuk mencemarkan Sabda Allah. Perbuatan keji ini harus berlalu sementara bumi harus 

dimurnikan. Ketika proses pembersihan itu semakin meningkat, begitu pula kejahatan dosa akan dipaparkan 

kepadamu. Kamu akan melihat setiap perbuatan yang bisa dibayangkan, yang melawan Allah, akan 

dianjurkan oleh para musuhKu. Banyak orang yang akan mengaku tidak berdosa, namun perbuatan itu tidak 

akan bisa diterima oleh para pengikutKu, yang mengenal Kebenaran.  

 

Dengan melalui karunia kemampuan untuk membedakan, yang Kuberikan kepada banyak jiwa, berarti bahwa 

perbuatan jahat itu yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa, yang menguasai bangsa-bangsa, akan terlihat 

apa adanya – yaitu merupakan karya setan. 

  

Roh-roh jahat dari setan telah meningkatkan kehadirannya didalam jiwa-jiwa mereka yang tidak percaya 

akan Allah. Mereka tidak puas jika jiwa-jiwa itu hanya membelakangi Allah, tetapi roh-roh jahat itu akan 

menuntun orang-orang untuk menganjurkan perbuatan dosa yang paling keji. Pada saatnya, jiwa-jiwa itu 

akan menjadi begitu busuknya dan penuh dengan kebencian akan Allah, hingga mereka akan tercebur 

kedalam kegelapan, yang tak bisa lagi menerima Terang Allah. 

  

Ingatlah bahwa KerahimanKu itu besar. Hanya dengan KerahimanKu saja orang-orang itu bisa diselamatkan. 

Tak ada pengharapan lainnya lagi bagi mereka, karena banyak dari jiwa-jiwa yang tersiksa ini tidak mampu, 

dengan kehendak bebas mereka sendiri – yang telah sangat tertular – untuk meminta Tangan KerahimanKu. 

Diantara kamu yang mengenal Aku dan yang mengasihi Aku harus menolong jiwa-jiwa malang ini dengan 

memohon keselamatan bagi jiwa-jiwa mereka.  
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Kamu harus memohon agar mereka berpaling kepadaKu sekarang, agar Aku bisa campur tangan untuk 

menghentikan penganiayaan yang akan mereka berikan kepada dunia. Kamu harus memohon kepadaKu, 

melalui kurbanmu, agar mereka dihentikan dari upaya pembunuhan yang mereka rencanakan. Bentuk 

pembunuhan yang paling buruk akan terlihat melalui peperangan yang tidak adil serta pembunuhan terhadap 

anak-anak yang tak berdosa yang ada didalam rahim ibunya.   

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Mereka akan terus menipu, dan kotbah-kotbah mereka didepan umum hanyalah omong kosong saja 

di Mata Allah 

Kamis, 25 April 2013, jam 10.30 

  

PuteriKu yang terkasih, tidaklah lama lagi para pembangkang didalam Gereja Katolik, yang telah 

mengabaikan kepatuhan mereka kepada Allah, akan berkumpul bersama untuk melakukan serangan 

tersembunyi terhadap para hamba kudus yang masih setia kepada Kebenaran. 

  

Orang-orang yang tidak setia kepada TubuhKu itu akan merubah berbagai aturan dan menciptakan 

interpretasi baru terhadap makna dari Ekaristi Kudus. Banyak para hamba kudus Allah dan umat awam di 

seluruh iman Kristiani akan menyaksikan ketika Roh Kudus akan diserang. Banyak orang merasa terkejut 

dengan cara dimana NamaKu dan Ajaran-ajaranKu ditafsirkan ulang sehingga yang ditekankan nanti adalah 

kewajiban manusia terhadap manusia lainnya.  

 

Manusia akan didorong untuk saling mengasihi satu sama lain dan menaruh kebutuhan mereka dihadapan 

altar Allah. 

 Dari luar, pendekatan kepada kristianitas seperti ini nampaknya adalah sesuatu yang baik. Ia akan 

mengajarkan pentingnya kasih, tetapi bukan dengan cara seperti yang dianjurkan oleh Allah. Orang-orang 

yang berada pada posisi penting akan terlihat secara terbuka saling memuji satu sama lain ketika mereka 

melakukan upacara-upacara keagamaan. Mereka akan saling menunduk kepada satu sama lain dengan rasa 

hormat dan akan bersujud dan menyanjung di kaki para musuh Allah. 

  

Semua ritus yang muluk-muluk ini akan membodohi dunia dan banyak orang yang tidak menyadari tujuan 

dari upacara-upacara ini. Tindakan-tindakan ini, kotbah-kotbah yang baru serta upacara-upacara yang baru, 

yang semula dianggap untuk menghormati aku, Yesus Kristus, namun sebaliknya semua itu bertujuan 

negativ, karena hal itu hanya memuliakan binatang itu. 

  

Raja kegelapan sedang bergerak dengan cepat bersama-sama dengan roh-roh jahat didalam hati banyak orang 

yang bertanggung-jawab untuk menuntun para pengikutKu. Beberapa dari hamba-hamba ini tidak menyadari 

bahwa diri mereka sedang digoda oleh setan. Aku berkata kepada mereka – datanglah kepadaKu sekarang. 

Datanglah kepadaKu melalui Sakramen Rekonsiliasi. Jika kamu khawatir dengan imanmu, Aku akan 

menerangi kamu, namun kamu harus membuang semua kesombongan dari dalam jiwamu. Adalah 

kesombongan yang membodohi kamu hingga kamu percaya bahwa kepandaianmu melebihi kepandaian 

Allah. 

  

Yang lain-lainnya, seperti serigala berbulu domba, telah menjual jiwa-jiwa mereka kepada setan. Dan ketika 

setan bertindak, mereka akan ditipu dengan cara seperti mereka menipu anak-anak Allah. Mereka akan 
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menggoda orang-orang lain dengan memuji para hamba mereka sebagai orang yang kudus dan hal ini akan 

menarik para hamba itu, dengan sebuah rasa cinta diri, penuh dengan kesombongan, yang akan menurut saja 

seperti domba. Mereka akan terus menipu dan kotbah-kotbah mereka didepan umum hanyalah omong kosong 

saja di Mata Allah. Tidak sedikitpun juga ada kerendahan hati yang tulus didalam perkataan mereka, meski 

mereka akan bertindak jauh untuk meyakinkan bahwa mereka bertingkah laku sebagai hamba-hamba Allah 

yang sederhana didepan orang banyak. Kuasa dari Roh Kudus tidak ada pada mereka, dan para pengikutKu 

yang sungguh mengenal Aku, akan menyaksikan hal ini. 

  

Banyak sekali para hamba kudusKu akan terjerat didalam kebohongan ini, yang akan menjurus kepada 

pencemaran terhadap TubuhKu, dan banyak dari mereka yang menyombongkan kasih mereka kepadaKu, 

akan menjadi yang pertama menusukkan paku berikutnya ketika mereka menyalibkan Aku kembali. 

  

PuteriKu, kebencian yang diperlihatkan kepadamu akan berasal dari dua sisi, sebagai akibat langsung dari  

perpecahan didalam GerejaKu di dunia. Satu sisi akan berasal dari mereka yang berkata bahwa mereka 

mewakili GerejaKu di dunia, padahal sebenarnya mereka menghadirkan ajaran yang lain. Sisi yang lain 

adalah para hamba kudusKu yang setia, yang tidak mempercayai kamu. 

  

Ketahuilah bahwa Kebenaran itu menimbulkan rasa takut dan kemarahan. Kebenaran yang diberikan kepada 

para nabi Allah yang benar bukan saja menyulut kemarahan – karena rasa takut, tetapi ia juga menimbulkan 

kekejaman.  

 

Kekejaman dan kemarahan berasal dari roh jahat. Setan, melalui hati manusia, akan bergerak jauh untuk 

menghentikan Sabda Allah. 

  

Kemarahan terhadap para nabi adalah kemarahan terhadap Allah. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Antikris itu akan berasal dari Timur, bukan dari Barat 

Jumat, 26 April 2013, jam 12.30 

  

PuteriKu yang terkasih, dunia ini sedang dipersiapkan bagi masuknya antikris. Dia telah dipersiapkan oleh 

sejumlah kekuatan politik yang berkuasa untuk membuat pintu masuknya yang besar. 

  

Antikris itu akan berasal dari Timur, bukan dari Barat, namun dia akan dikasihi, dipuji, dan dihormati oleh  

keduanya, dan di setiap sudut dunia. Ia akan dimulai seperti berikut.  

  

Antikris, dengan bantuan dari para musuh Allah, akan menyulut sebuah perang antara dua bangsa yang 

dipimpin oleh dua orang pemimpin yang keras kepala dan berkuasa besar. Perang ini akan menyebar hingga 

negara-negara lainnya.  

 

Ketika ancaman itu begitu seriusnya, sehingga ia mulai mempengaruhi bangsa-bangsa yang paling kuat, 

maka persetujuan damai dilakukan. 

  

Tidak diketahui dari mana munculnya, masuklah binatang itu. Dan dengan sebuah keahlian yang 

mengesankan dunia, dia akan mengakhiri peperangan itu. Dia akan memiliki suara yang kuat. Dia adalah 
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sangat pandai dan akan menciptakan sosok karismatik yang mengagumkan. Penampilannya yang tampan, 

pesonanya serta selera humornya akan berfungsi laksana magnet hipnotis yang sangat kuat. Dia akan menarik 

puji-pujian dari para pemimpin dunia yang terkenal serta media massa, dan dia akan menjadi seorang 

selebritis. Tindak tanduknya akan menarik para tokoh bisnis, yang melihat dia sebagai sarana untuk bisa 

menciptakan kekayaan, sementara ekonomi mulai bertumbuh. 

  

Begitu istimewanya penampilan antikris itu hingga bangsa-bangsa berseru-seru diantara sesamanya dan 

meminta agar dia bersedia berkunjung ke negara-negara mereka. Dia akan dikasihi dan akan meniru hingga 

detil setiap kesempatan dari TugasKu dulu ketika Aku berjalan di dunia. Dengan mengajarkan pentingnya 

mengasihi, perdamaian dan pentingnya persatuan diantara bangsa-bangsa, dia akan nampak menciptakan 

keajaiban-keajaiban yang besar kemanapun dia pergi.  

 

Ini bukanlah manusia seperti yang lainnya. Ini bukanlah manusia seperti tokoh karismatik yang lain. 

Bintangnya akan bersinar dengan kemilau, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia akan dianggap 

sebagai tokoh agama humanitarian dunia tunggal. Segala sesuatu yang dianggap sebagai keberhasilan akan 

dikaitkan dengannya. Setiap orang akan bersujud di kakinya. Gambar-gambar wajahnya akan ada dimana-

mana. Dia akan nampak berada diantara para pemimpin agama-agama di dunia. Dikatakan bahwa orang-

orang akan segera sembuh secara spontan oleh kehadirannya.  

 

Melalui kuasa setan, dia akan bisa menciptakan berbagai tindakan yang mengejutkan banyak orang dan hal 

ini dianggap sebagai keajaiban. 

Dengan begitu maka bagi orang-orang yang tidak waspada, dia akan dianggap sebagai Mesias. Dia akan 

mengisyaratkan bahwa dirinya diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dunia. Banyak orang di dunia, 

termasuk mereka yang tidak mau menerima KeberadaanKu, akan terbujuk untuk percaya bahwa orang ini 

adalah Anak manusia, Yesus Kristus. Mereka yang menghormati dan mematuhi apa yang dimintanya dari 

mereka, dan yang memuji dia, akan dirasuki oleh setan hingga jiwa mereka seakan terserap kedalam sebuah 

kehampaan, hingga mereka tak bisa keluar dari keadaan itu untuk melepaskan diri. 

  

Mereka yang telah mengenal Kebenaran dari Ajaran-ajaranKu, akan bisa mengenali tipuan itu, yang 

diletakkan dihadapan umat manusia dan mereka akan bertahan menghadapi kekejian itu. Mereka yang 

berkata bahwa dirinya mengenal Allah dan melaksanakan ajaran Kristiani, tak bisa mengerti akan Janji 

KedatanganKu kembali. Ketika Aku datang kembali, Aku akan menghakimi. Aku tak akan berjalan lagi di 

dunia ini untuk kedua kalinya. Dari semua pengetahuan mereka atas Ajaran-ajaranKu, mereka tidak mengerti 

apa yang telah Kukatakan ini. Kini Aku mengingatkan mereka. Aku tidak akan berjalan didalam daging. 

Seseorang yang berkata bahwa dirinya adalah Aku, dia adalah pembohong. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Setiap hari hendaknya kamu bertanya pada dirimu – apakah Allah menyetujui perbuatan-

perbuatanku hari ini? 

Sabtu, 27 April 2013, jam 13.20 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku harus menjelaskan kepada setiap orang yang hidup di dunia saat ini tentang 

pentingnya waktu yang diberikan kepada mereka. Aku tak pernah campur tangan didalam kehendak bebas 

manusia, karena ini merupakan salah satu Karunia terbesar yang diberikan kepada umat manusia dan ia tak 
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bisa dihilangkan. Di sisi yang lain, setan selalu campur tangan dengan kehendak bebas manusia dan tak 

pernah lelah berusaha untuk memperbudak pikiran manusia dan mencuri jiwanya, sejak awal. 

  

Karena itu, kehendak bebas yang diberikan kepada manusia itulah yang dicari oleh roh-roh jahat itu. Namun 

dengan kehendak bebas manusia sendiri maka pintu menuju KerajaanKu bisa dibuka. Karena kamu adalah 

daging, karena itu bersifat fana, maka satu-satunya waktu untuk mempersiapkan kehidupan kekal itu adalah 

sekarang ini. Janganlah kamu melupakan hal ini. Kamu harus siap setiap saat, karena seperti BapaKu 

memberi kamu kehidupan, maka Diapun bisa mengambilnya kembali setiap saat, setiap hari. 

  

Seandainya kamu mati sekarang, apakah dirimu layak datang dihadapanKu? Apakah kamu tahu tentang 

kesalahan dan perbuatan yang kau lakukan, dan apakah kebencian yang kau perlihatkan kepada tetanggamu, 

yang akan diungkapkan dihadapanKu? Untuk bisa memiliki kehidupan kekal, maka kamu harus tahu apa 

yang perlu dilakukan sekarang, hari ini, untuk membuatmu bersih dihadapan MataKu. 

  

Bagi mereka yang berbuat dosa dan menyakiti sesamanya, dan kemudian di sisi yang lain dia berdoa dan 

menjalani kehidupan yang mereka katakan adalah devosi kepadaKu, maka Aku berkata ini. Setiap jam kamu 

melukai Aku dengan kemunafikanmu. Setiap hari, jiwamu menjadi semakin jauh dariKu. Kamu harus 

mengikuti Sepuluh Perintah Allah dengan benar, seperti yang diberikan oleh BapaKu, jika tidak, kamu tak 

bisa berkata bahwa dirimu adalah berasal dariKu. 

  

Banyak sekali jiwa yang tak bisa memasuki Surga dan banyak pula yang harus menderita pemurnian yang 

diperlukan untuk membuat mereka layak memasuki KerajaanKu. Namun jauh lebih banyak lagi jiwa-jiwa 

yang dicampakkan kedalam kegelapan kekal. Banyak yang menyadari betapa mereka telah menentang Allah, 

di saat-saat terakhir kehidupannya di dunia. Maka betapa sedih dan takutnya mereka itu. Mereka sadar bahwa 

saat pertobatan mereka telah usai dan sudah terlambat bagi mereka saat itu. 

  

Mengapa kamu tidak menyadari bahwa kematian bisa datang setiap saat? Bahwa kamu harus tahu, jika kamu 

menentang Allah maka kamu harus berusaha untuk merubah perbuatanmu untuk bisa menemukan damai. 

Jika kamu menghindari dosa, dan terus berusaha memperbaiki sikapmu terhadap orang lain, maka dengan 

begitu kamu menemukan damai sejati. Jika kamu merasa damai didalam jiwamu – yang hanya bisa terjadi 

jika kamu memerangi dosa dan memperlihatkan penyesalan atas perbuatanmu yang jahat – maka kamu 

berada semakin dekat dengan Allah. 

  

Setiap hari, hendaknya kamu bertanya pada dirimu – apakah Allah menyetujui perbuatan-perbuatanku hari 

ini? Kamu akan tahu jawabnya didalam hatimu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

SabdaKu kepadamu saat ini akan terdengar lagi pada Hari Akhir. Ingatlah hal itu. 

Minggu, 28 April 2013, jam 17.40 

  

PuteriKu yang terkasih, saat ini Aku datang untuk memperingatkan kamu akan pengkhianatan mereka yang 

ada di sekitarmu didalam tugas ini. Banyak yang akan dipaksa untuk meninggalkan karya ini dan janganlah 

kamu mengikuti mereka. Aku tak pernah lari dari mereka yang menganiaya Aku. Sebaliknya, Aku 

menyerahkan DiriKu sebagai anak domba yang dibawa menuju tempat pembantaian, untuk menyelamatkan 

jiwa-jiwa. 
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Perhatikanlah sekarang, ketika para nabi palsu itu yang dipersiapkan oleh setan, akan segera dibawa menuju 

dada orang-orang yang berkata bahwa dirinya adalah para hamba Allah. Nubuatan-nubuatan mereka, yang 

kesemuanya menyangkal Kebenaran, akan digunakan untuk menghinakan kamu. Jangan sampai ada yang 

berpikir, untuk sesaatpun juga, bahwa Pesan-pesanKu, yang diberikan kepada dunia untuk mempersiapkan 

umat manusia bagi KedatanganKu Yang Kedua ini, tidak dihancurkan hingga berkeping-keping. 

  

PuteriKu, semua penghalang ini hendaknya kau abaikan. Melalui kepatuhanmu Aku akan membuatmu 

semakin kuat, karena kamu tidak tahu bahwa Rahmat yang Kucurahkan kepada umat manusia, akan diterima 

oleh semua orang. 

  

Para nabiKu yang sejati sebagian besar tidak terlalu tahu akan Kitab Suci ataupun nubuatan-nubuatan yang 

diberikan kepada dunia oleh KerahimanKu. Mereka tidaklah perlu untuk mengutip kalimat dari Kitab Injil 

karena Aku memang tidak meminta mereka untuk melakukan hal itu. SabdaKu ini diberikan apa adanya. 

Kitab InjilKu adalah suci. Untuk mengutip sebagian dari isinya guna membenarkan suatu pewahyuan 

tertentu, tidaklah dibenarkan. Jika suatu pesan diberikan olehKu, nabi itu menuliskan apa yang Kudiktekan 

kepadanya, dan tidak pernah diminta untuk menuliskan ulang kutipan-kutipan yang diberikan kepada dunia 

melalui para rasulKu. 

  

Aku adalah lebih besar dari pada semua yang melayani Aku. Sabdaku adalah kudus. Karunia-karuniaKu 

kepadamu diberikan untuk mempersiapkan jiwamu dan inilah sebabnya para nabi yang sejati diberi dengan 

doa-doa yang bisa menyulut dorongan untuk menyatu kedalam HatiKu.  

  

Penganiayaan yang akan kau tanggung akan terus terjadi dan semakin buruk saja. Dan ketika kamu mengira 

bahwa dirimu sudah tidak mampu bertahan lagi, maka Aku akan membuktikan kepada dunia akan 

KehadiranKu. Anak kecilKu, menderitalah secara bermartabat. Janganlah membela SabdaKu, ditengah segala 

godaan yang ada, meski kamu dihadapkan kepada kebohongan setan. 

  

Mereka yang telah mengenal Aku akan tahu apakah suatu kalimat tidak berasal dariKu karena Aku tinggal 

didalam hati mereka. Namun setan itu cerdik sekali hingga dia bisa meniru Aku dengan satu pengecualian. 

Dia tak bisa mengakui bahwa Aku telah datang dalam wujud daging atau bahwa TubuhKu hadir didalam 

Ekaristi Kudus. 

  

RohKu kini semakin aktiv dan akan terus bangkit melawan kuasa-kuasa setan. Setiap setan akan dibantai oleh 

para malaikatKu hingga tidak satupun yang tersisa pada hari akhir itu. 

  

SabdaKu kepadamu saat ini akan terdengar lagi pada Hari Akhir. Ingatlah hal itu. 

  

Aku adalah awal dan akhir. Aku datang sebagaimana yang dijanjikan untuk membawa kehidupan kekal 

bagimu.  

 

Bangkitlah, kamu semua yang percaya kepadaKu dan terimalah Kebenaran. Datanglah kepadaKu. Semoga 

Kehendak Bapa memerintah didalam Surga Yang Baru dan Bumi Yang Baru. Berbahagialah karena Aku 

membawa damai dan persatuan bagi mereka yang nama-namanya ada didalam Kitab Kehidupan. 

PerjanjianKu yang terakhir telah digenapi. PemerintahanKu telah tiba. Bangkitlah dan terimalah Tangan 

Allah. 

  

Hari ketika kamu mendengar kalimat ini akan menjadi hari ketika kamu akan mengetahui Kebenaran. 
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Janganlah kamu dibodohi, karena hanya Allah saja serta Karunia-karunia pewahyuan ilahi yang bisa 

membawa kasih, damai, sukacita dan pertobatan kepadamu, yang akan menyapu dunia melalui Pesan-pesan 

ini. Itu adalah sebuah Karunia. Itu dimaksudkan untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang benar menuju 

harta warisanmu yang sejati.  

 

Terimalah semua itu dengan penuh syukur dan keanggunan didalam jiwamu. 

Yesusmu yang mengasihi 

Juru Selamat umat manusia 

 

 

 

Sebuah salib bentuk baru akan diperkenalkan 

Selasa, 30 April 2013, jam 15.40 

  

PuteriKu yang terkasih, KuasaKu tak pernah hilang, dan laksana sebuah cahaya, yang semakin kabur 

ditengah kabut tebal, tetapi ia akan selalu nampak meski ia dikecilkan hingga samar-samar saja. 

  

Ketika dunia berubah lagi, karena roh kejahatan menciptakan perpecahan demi perpecahan, ia akan menjadi 

satu-satunya Terang Allah yang akan mempertahankan kamu. KehadiranKu akan dirasakan oleh mereka yang 

datang kepadaKu meminta tolong, karena Aku tak akan pernah meninggalkan kamu, terutama ketika kamu 

merasa seakan tak ada harapannya lagi. Tak ada yang lainnya kecuali Kebenaran yang akan menolongmu 

menjalani, ketika hilangnya kemurahan hati semakin nyata di dunia saat ini yang semakin meningkat saja, 

karena hati manusia telah berubah menjadi batu. 

  

Kebenaran itu ada didalam Kitab Injil. Ia adalah makanan dengan apa manusia bisa hidup saat ini dan pada 

saat mendatang. Segera akan terjadi keadaan dimana membeli Kitab Injil menjadi tidak mungkin lagi, karena 

banyak bangsa akan terikat dengan undang-undang yang baru, terutama di Eropa, yang melarang semua buku 

yang memperkenalkan Sabda Allah. 

  

Berbagai tulisan sedang dibuat saat ini untuk mengarahkan semua orang yang melayani didalam Gereja 

Katolik. Segera semua hamba kudusKu akan diberitahu mengenai perubahan-perubahan itu, dimana mereka 

diberi tahu bahwa hal itu adalah demi kebaikan Gereja. 

  

Aturan-aturan yang baru, yang akan mengatur perubahan-perubahan didalam doa-doa selama Misa Kudus, 

akan nampak seolah-olah benar. Bagi banyak orang, mereka tak akan bisa melihat maknanya, kecuali bahwa 

hal itu berhubungan dengan Ekaristi Kudus dan KehadiranKu didalamnya. Kata ‗memperingati‘ akan 

digunakan dan semua gereja-gereja akan segera disingkirkan dari segala kekayaan mereka. Pengambilan 

kekayaan ini, termasuk Tabernakel emas, yang akan digantikan dengan bahan kayu dan batu, akan menjadi 

salah satu tanda bahwa semua itu dikumpulkan bagi kepentingan  

 

Agama Dunia Baru itu. Gereja-gereja akan dirubah didalam dinding-dindingnya dan hal ini menyangkut pula 

pencemaran terhadap altar-altar.  

 

Monstran yang berisi Ekaristi Kudus, akan disingkirkan dan hari-hari ketika Hosti KudusKu ditahtakan akan  

berakhir. 
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Cemoohkanlah SabdaKu sekarang, dan kamu akan menangis ketika berbagai perbuatan ini dilakukan 

dihadapanmu. Segera, tidak lama setelah itu, pakaian-pakaian yang dikenakan oleh para hamba kudusKu, 

akan dirubah dan sebuah Salib bentuk baru akan diperkenalkan. Kekejian yang baru ini tidak akan 

berdasarkan kepada salib yang bentuknya sederhana saja. Tetapi ia akan secara nyata menggambarkan kepala 

dari binatang itu. 

  

Aku memintamu untuk mengumpulkan Salib-salib kudus sekarang dan menyimpannya di rumah-rumahmu, 

bersama dengan air suci. Aku meminta kamu semua untuk berpegang kepada Kebenaran dari apa yang 

Kukatakan kepadamu. Kemudian Aku memintamu untuk percaya penuh kepadaKu. Janganlah percaya bahwa 

Aku akan meninggalkan kamu, karena ulah setan. Aku akan tetap dekat denganmu setiap saat. Aku akan 

mencurahkan rahmat yang istimewa pada kepala dari hamba-hamba kudus yang tetap setia dan yang 

Kukasihi, untuk mempertahankan mereka tetap menyatu dengan Hati KudusKu. 

  

Tetaplah mendekatkan hatimu kepadaKu dan kepada satu sama lain. Hiburlah dan kuatkanlah kepada satu 

sama lain karena kamu harus saling mengasihi, lebih dari pada sebelumnya, sebelum dan selama saat-saat 

mendatang ini. Aku adalah keluargamu. Kamu adalah milikKu. Kita akan tetap bersatu, hingga saatnya ketika 

sangkakala itu dibunyikan dan pengumuman diberikan kepadamu bahwa Aku menyatakan DiriKu, pada 

akhirnya, didalam KedatanganKu Yang Kedua.  

 

Kemudian kamu akan merasakan sukacita dan damai yang Kujanjikan kepadamu. Dan kemudian segala 

penderitaan akan berakhir. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2013 

 

Aku hadir didalam Ekaristi Yang Terkudus melalui Tindakan Trans-substansiasi 

Minggu, 2 Juni 2013, jam 22.15 
  

PuteriKu yang terkasih, Aku harus memperingatkan semua anak-anak Allah akan Kebenaran dari Janji-Ku 

untuk memberi kepada umat manusia Karunia Ekaristi Kudus-Ku. 

  

Aku harus mengingatkan kamu akan Kuasa dari Ekaristi Yang Maha Kudus dan akan kenyataan bahwa itulah 

Aku, Yesusmu yang mengasihi, yang benar-benar hadir. Aku menyerahkan Tubuh-Ku untuk menyelamatkan 

kamu dari hukuman kekal. Aku memberikan Tubuh-Ku kepadamu agar Aku bisa tetap berada di dalam 

jiwamu. 

  

Aku hadir di dalam Ekaristi Yang Maha Kudus melalui Tindakan Trans-substansiasi. Aku menjelaskan hal 

ini secara jelas kepada para rasul-Ku pada saat Perjamuan Malam Terakhir. Karena itu mengapa banyak dari 
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kamu yang tidak mau menerima Karunia yang besar ini yang diberikan kepadamu dengan ongkos yang besar. 

Ini adalah hadiah-Ku bagimu.  

 

Tubuh dan Darah-Ku akan menguatkan jiwamu. Kehadiran Ilahi-Ku mempertahankan jiwamu dan 

memberikan kepada semua orang yang menerima Ekaristi Kudus-Ku dengan sebuah Rahmat yang istimewa 

yang akan semakin mendekatkan kamu kepadaKu. 

  

Jika kamu menyertai Aku di dalam Adorasi Ekaristi, Aku akan mencurahkan Karunia-karunia yang terbesar 

kepadamu.  

 

Segera kamu akan menyadari bahwa dirimu sulit untuk menjauh dariKu dan Aku akan semakin dekat 

denganmu. Hatimu akan bertaut erat dengan Hati Kudus-Ku. 

  

Kamu tak boleh melupakan Kuasa dari Ekaristi Kudus-Ku karena Ia mempertahankan Terang Kehadiran-Ku 

di dunia. Tanpa Kehadiran-Ku yang sesungguhnya di dalam Ekafristi Kudus, maka kamu akan tersesat dan 

kamu tak akan bisa tetap dalam keadaan Rahmat. 

  

Jika kamu tidak memiliki Tubuh-Ku, kamu akan merasa kosong. Kamu akan terpisah dariKu dan sementara 

mungkin kamu masih mengasihi Aku, kamu akan berjuang untuk tetap bersatu denganKu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Praktek-prakter berhala yang kau laksanakan akan menuntunmu menuju neraka 

Senin, 3 Juni 2013, jam 21.50 

  

PuteriKu yang terkasih, siksaan yang Kutanggung saat ini bukan hanya karena akan terjadinya pengkhianatan 

dari dalam Gereja-Ku sendiri, namun ia juga karena adanya berhala-berhala palsu, yang menggantikan Aku 

di dunia saat ini. 

  

Penyembahan berhala semakin bertumbuh dengan cepatnya dan ia dianut oleh sebuah kebudayaan populer 

yang baru, yang merupakan sebuah alternativ kepercayaan kepada Satu Allah yang Benar. Ia bisa berwujud 

dalam berbagai bentuk. Yang paling penting, ia disodorkan sebagai suatu kesenangan yang tidak berbahaya 

bagi mereka yang sering berbuat iseng didalam praktek-praktek ‗new age‘ dan yang merupakan bagian 

penting dari proses pengembangan pribadi – sebuah bentuk humanisme serta rasa cinta diri. 

  

Penyembahan berhala yang bersifat global ini telah dinubuatkan terjadi pada saat-saat zaman akhir dan bagi 

banyak orang, mereka tak bisa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ia adalah merupakan sebuah rasa cinta 

diri serta allah-allah palsu kepada siapa banyak orang menaruh kepercayaannya, untuk meraih apa yang 

disebut sebagai manfaat ajaib yang mereka percayai harus mereka persembahkan. 

  

Banyak orang yang mencari penghiburan untuk memenuhi kekosongan jiwa mereka, melakukan hal ini 

melalui puji-pujian kepada patung-patung Buddha, yang menjadi bagian pokok dalam kehidupan mereka, di 

rumah-rumah mereka serta di tempat-tempat kerja mereka. Mereka terbuai ke dalam sebuah perasaan 

ketenangan spirituil ketika mereka melaksanakan praktek berhala ‗new age‘ itu, seperti misalnya yoga, reikki 

dan apa yang mereka sebut sebagai meditasi. Segera sesudah itu, mereka akan menjadi sangat tertarik kepada 

sebuah kerinduan yang mendalam dan akan terus mempercayai semua janji-janji palsu yang diberikan oleh 
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para pelaku kekejian itu. Karena semua itu tidak lain adalah sebuah bentuk okultisme yang membutakan 

jutaan jiwa terhadap Kebenaran dari Allah. 

  

Ajaran apapun, baik itu berupa ‗new age‘ ataupun yang lain-lainnya, yang menjanjikan kepadamu sebuah 

penghiburan yang besar dan yang dirancang untuk memberdayakan kamu bagi sarana-sarana yang bersifat 

egois, ketahuilah bahwa semua itu tidak pernah berasal dari Allah. Adanya ajaran yang menganjurkan kamu 

untuk menghormati patung-patung itu, yang bukan berasal dari Allah, atau ketika kamu diminta untuk ikut 

serta di dalam praktek-praktek yang melibatkan okultisme, haruslah dihindari dengan segala cara. Tidakkah 

kamu tahu apa yang dilakukan oleh semuanya itu terhadap jiwamu, pikiranmu dan tubuhmu? Semua itu 

menghancurkan milikmu. 

  

Banyak sekali jiwa yang dicemari oleh praktek-praktek ini, yang membuka pintu menuju jiwamu dan 

mengijinkan setan serta iblisnya untuk melahap kamu. Semua ini – jangan keliru – adalah merupakan 

praktek-praktek yang cukup kuat untuk menarik roh-roh jahat. Penggunaan kartu tarot, yoga, reikki, serta 

berbagai jenis meditasi tertentu, yang memeluk praktek berhala, akan mencemari kamu. Pada saatnya nanti 

kamu akan menjadi sakit dan penuh dengan kekecewaan besar, ketika roh-roh jahat itu memasuki 

kehidupanmu, dimana sedikit sekali yang bisa lolos dari situ. 

 Semua ini merupakan tanda-tanda dari pengaruh setan di dunia dan banyak sekali iblis yang menyamar 

sebagai malaikat-malaikat terang. Inilah sebabnya mereka yang terobsesi dengan kartu-kartu malaikat dan 

yang mau menerima apa yang disebut sebagai guru-guru pencerahan (ascended masters) didalam ‗budaya 

malaikat‘ itu, mereka memeluk roh jahat yang dihadirkan sebagai sebuah kesenangan yang tidak berbahaya. 

  

Bentuk berhala yang lain adalah didalam praktek atheisme. Diantara kamu yang merasa bangga dengan 

atheisme yang kau anut, dan yang mungkin mengalami kehidupan yang nyaman, dimana kamu bersikap baik 

hati dan mengasihi orang lain, memperlakukan tetanggamu dengan hormat, ketahuilah bahwa Kerajaan Surga 

bukan menjadi milikmu. Aku tak pernah mau menerima kamu di dalam Kerajaan-Ku ketika kamu mendekati 

saat ajalmu, betapapun hal ini sangat menyayat HatiKu. Jika kamu tidak mau memohon kepada-Ku agar 

menerima kamu dan sebelum kamu mati, Aku tak bisa menolong kamu, karena Aku tidak bisa ikut campur di 

dalam kehendak bebasmu. Siapapun yang berkata kepadamu bahwa atheisme bukanlah masalah, dia adalah 

pembohong. Kebenaran adalah bahwa hanya mereka yang mau menerima Aku dan yang mengakui Allah 

yang bisa memasuki Kerajaan-Ku. 

  

Banyak dari kamu yang menjalani kehidupan yang kacau, dan percaya bahwa semuanya akan berjalan 

dengan baik, maka dia haruslah banyak belajar. Inilah sebabnya mengapa Bapa-Ku mengijinkan peristiwa 

Peringatan itu untuk terjadi, karena jika tanpa hal itu maka banyak jiwa akan langsung tercebur ke dalam 

neraka. 

  

Bersyukurlah jika Kebenaran ini diberikan kepadamu, karena sedikit sekali para hamba pilihanKu yang 

mengajarkan bahayanya kehidupan berdosa yang sedang kau jalani saat ini beserta akibatnya yang sangat 

mengerikan yang ditimbulkannya. 

  

Praktek-praktek berhalamu akan menuntunmu menuju neraka. Atheismemu akan memisahkan kamu dariKu. 

Hanya pertobatan yang bisa menyelamatkan kamu. Dengarkanlah dan terimalah Kebenaran, meski hal ini 

memuakkan kamu, maka kamu akan diberi dengan Karunia Kehidupan Kekal – sebuah kehidupan, yang kau 

rindukan saat ini, namun yang tak bisa menjadi milikmu jika kamu terus menyembah berhala-berhala palsu 

serta menolak Aku, Yesus Kristus. Pilihan ada padamu. Tak ada orang lain yang bisa melakukan pilihan ini 

bagimu, karena Allah telah memberimu kehendak bebas untuk memilih antara yang baik dan yang jahat, dan 

Dia tak akan mengambil kebebasan ini darimu, meski jika kamu memilih jalan yang salah. 
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Yesusmu 

 

 

 

 

Jalan-Ku adalah sederhana. Kamu bisa mengikuti Aku dengan cara apapun yang kau inginkan, 

namun kamu harus menghormati Aku di dalam Gereja-gereja Kristiani 

Selasa, 4 Juni 2013, jam 23.30 

  

PuteriKu yang terkasih, banyak orang yang dengan bersemangat mendaki Jalan Kebenaran yang sulit ini, 

seperti halnya jalan menuju Gunung Kalvari. 

  

Ini adalah sebuah perjalanan yang menantang, penuh dengan berbagai penghalang. Bagi sebagian besar 

orang, mereka akan merasakan pendakian ini amat menyakitkan, karena berbagai keadaan akan terjadi, 

termasuk kenyataan bahwa kamu akan dicemoohkan karena mengikuti Aku. Yang lain-lainnya lagi akan 

menghentikan kamu dan akan menggunakan berbagai alasan untuk menarikmu kembali, sehingga kamu akan 

berjalan menjauhi Aku. Yang lainnya lagi akan menyerukan hal-hal yang mengerikan dan menuduh kamu, 

bukan sebagai prajurit Kristus, melainkan sebagai alat dari setan. 

  

Kemudian bagi kamu, imam-imam dan para hamba diantara kamu, kamu akan diperintahkan untuk 

meninggalkan Aku didalam pendakian terakhir menuju puncak. Pendakian itu adalah lambang dari Jalan 

Salib. 

  

Semua orang yang mengikuti Aku, yang berusaha menjadikan Ajaran-ajaran Kebenaran-Ku ditemukan 

kembali di dunia saat ini --- dimana orang-orang mengenakan penutup mata hingga mereka tak bisa 

membedakan kenyataan dengan khayalan – akan menderita sebuah kekejaman yang berbeda. Mereka itu, 

para pengikut-Ku yang terkasih, akan dianiaya dengan tuduhan-tuduhan bahwa mereka menjadi anggota 

sebuah sekte. Penghinaan ini menunjukkan bahwa mereka tertipu dan pikiran mereka kalut. Kamu harus 

menyadari akan adanya tuduhan semacam ini yang dirancang untuk menciptakan keraguan didalam 

pikiranmu. 

Jalan-Ku adalah sederhana. Kamu bisa mengikuti Aku dengan cara apapun yang kau inginkan, namun kamu 

harus menghormati Aku di dalam Gereja-gereja Kristiani dimana saja, karena Aku tak memiliki rumah yang 

lain di dunia.  

 

Berbagai kultus menggunakan rumah-rumah yang lain diluar Gereja-Ku. Jika kamu diminta untuk 

meninggalkan Gereja-Ku maka hal itu tidak berbeda dengan di zaman para rasul-Ku dulu, selama Aku berada 

di dunia, yang diminta untuk melakukan hal yang sama. 

Abaikanlah berbagai ejekan dan cemooh itu, dan mereka yang memanfaatkan Ajaran-ajaran-Ku dan 

kemudian memutar-balikkannya, agar hal itu bisa menyangkal Pesan-pesan-Ku yang diberikan kepadamu 

saat ini. 

  

Berjalanlah dengan tegap dan majulah dengan percaya, karena pertempuran ini akan mengalahkan setan dan 

kebohongan, yang ditanam oleh si penipu, yang menaburkan kegelapan yang mengerikan kepada orang-orang 

yang tak berdosa, yang tak bisa melihat apa yang sedang terjadi. 
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Mereka yang mendapati dirinya tak memiliki kekuatan atau keberanian untuk melanjutkan, janganlah takut, 

karena Aku akan memberimu Rahmat yang istimewa jika kamu mendaraskan doa Perjuangan (108) ini : 

Mendaki Bukit Kalvari 

  

Doa Perjuangan (108) ini : Mendaki Bukit Kalvari 

  

Yesus, tolonglah aku untuk memperoleh keberanian dan kekuatan, untuk berdiri tegak dan diperhitungkan 

sehingga aku bisa mengikuti Sisa Pasukan-Mu dan mendaki Bukit Kalvari yang sama, yang telah Kau 

tanggung bagi dosa-dosaku. 

Berilah aku kekuatan untuk memanggul Salib-Mu dan beban-Mu, agar aku bisa menolong Engkau 

menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Jauhkanlah aku dari kelemahanku. 

Usirlah pergi rasa takutku. 

Hancurkanlah segala keraguanku. 

Bukalah mataku terhadap Kebenaran. 

Tolonglah aku dan semua orang yang mau menanggapi Panggilan untuk memanggul Salib-Mu, untuk 

mengikuti Engkau dengan hati yang tulus dan agar dengan melalui contohku orang-orang lainpun akan mau 

memungut keberanian untuk melakukan hal yang sama. 

Amin. 

  

Yesusmu yang mengasihi 

 

 

 

 

 

 

Sisa hamba-hamba kudus-Ku akan menanda-tangani sebuah sumpah kesetiaan kepada agama dunia 

tunggal yang baru itu 

Rabu, 5 Juni 2013, jam 17.45 

  

PuteriKu yang terkasih, akhirnya ada lebih banyak lagi hamba-hamba kudus-Ku yang menanggapi 

Panggilan-Ku, meski hal itu berarti sebuah perjalanan yang sepi bagi mereka. 

  

Tanggung jawab mereka adalah kepada para atasan mereka, karena Aku telah memberikan kepada Gereja-Ku 

di dunia kewenangannya atas semua anak-anak Allah. Mereka itu, para hamba kudus-Ku, harus mematuhi 

semua perintah yang diberikan kepada mereka oleh Gereja-Ku hingga hari dimana Sakramen-sakramen-Ku 

dirubah. Sejak itu nanti tanggung jawab mereka adalah kepada-Ku.  

  

Bagi para hamba kudus-Ku yang tidak percaya akan nubuatan-nubuatan yang disampaikan, dimana Gereja-

Ku di dunia akan dihancurkan dari dalam, kamu perlu berdoa agar Aku membuatmu menjadi tetap kuat dan 

setia kepada Ajaran-ajaran-Ku, hingga saat kegelapan itu menghapuskan semua jejak Kehadiran-Ku didalam 

Tabernakel-tabernakel kudus di seluruh dunia. Karena ketika hal ini terjadi, tanggung jawabmu satu-satunya 

adalah kepadaKu, Yesus Kristus.  

  

Jangan biarkan hatimu ragu, karena sekali kamu hanya mewartakan Kebenaran atas Ajaran-ajaran-Ku dan 

mengadakan Sakramen-sakramen seperti yang diajarkan kepadamu, hal ini akan menjadi Rahmat yang 
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menyelamatkan bagimu. Jika dan ketika kamu diperintahkan untuk menolak Kebenaran dari Gereja-Ku di 

dunia, maka inilah saatnya kamu harus bisa membedakan. 

  

Hari itu memang belum tiba, namun ketika kamu diminta oleh mereka yang berada pada kedudukan yang 

tinggi didalam jajaranmu, untuk mengabaikan Ekaristi Kudus, kamu akan tahu bahwa kamu diberi dengan 

Kebenaran. 

  

Jika kamu diminta untuk menerima ajaran-ajaran tertentu, sebelum hari itu tiba, yang akan kau ketahui 

didalam hatimu bahwa ajaran itu tak mungkin diberikan olehKu, maka kamu akan menyadari realitas yang 

mengerikan dari kehancuran itu, yang sedang menghadang Gereja. 

  

Hanya mereka yang berani dan gigih diantara kamu yang bisa bertahan membela Kebenaran, ketika mereka 

berusaha membuatmu menerima berbagai kebohongan berhala itu, yang akan tetap setia kepada-Ku. Kamu 

akan terus memberikan Sakramen-sakramen Baptis, Komunis Kudus, Pengakuan Dosa, Krisma, Perkawinan 

serta Perminyakan. 

  

Sisa hamba-hamba kudus-Ku akan menanda-tangani sebuah sumpah kesetiaan kepada agama dunia tunggal 

yang baru itu.  

 

Sejak itulah kamu akan terpecah menjadi dua kubu – mereka yang mengikuti Kebenaran dan mereka yang 

menerima hukum-hukum itu, yang hanya bertujuan kepada satu hal saja – pujian kepada allah-allah palsu 

serta dukungan kepada perbuatan dosa. 

  

Banyak dari kamu yang tidak lagi menghormati Aku. Jika kamu tidak setia kepada-Ku dan memberi makan 

kepada kawanan-Ku dengan berbagai kebohongan, maka banyak yang akan tersesat dariKu. Namun ketika 

jiwa-jiwa itu menyadari bahwa dirinya telah ditipu, Aku akan memperlihatkan Kerahiman yang besar 

kepadamu. Namun kamu, meski kamu telah diajari untuk mengerti Ajaran-ajaran-Ku, untuk menghormati 

Sabda Kudus-Ku, dan mengadakan Sakramen-sakramen Kudus, akan tetap mengkhianati Aku. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Kebohongan seringkali ditutupi dengan hal-hal yang baik 

Kamis, 6 Juni 2013, jam 16.00 

  

PuteriKu yang terkasih, betapa Aku berharap agar kasih berlipat ganda di dunia, karena dengan begitu 

manusia akan benar-benar mengasihi tetangganya, sama seperti Bapa-Ku memerintahkan dan tak akan ada 

peperangan. 

  

Perang adalah akibat dari tidak adanya kepercayaan akan Satu Allah Yang Benar. Hal itu ditimbulkan oleh 

rasa takut, kebencian dan kesombongan, dimana semuanya disatukan oleh kuasa setan. Sementara ada 

semakin banyak orang yang berpaling menjauhi Allah dan tidak mau mempersiapkan jiwa mereka bagi 

kehidupan kekal yang mulia, mereka akan jatuh kedalam banyak sekali kesesatan. Jika mereka tak bisa 

melihat Kebenaran, mereka akan cenderung untuk percaya akan kebohongan. Kebohongan seringkali ditutupi 

dengan hal-hal yang baik. 
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Kejahatan jarang sekali nampak seperti apa adanya karena memang bukan seperti itulah setan merencanakan 

tipuan-tipuannya kepada manusia. Dia, setan, yang ulahnya nampak didalam perkataan, perbuatan dan 

tindakan dari jiwa-jiwa yang lemah, sangat berhati-hati sekali untuk tidak sampai memperlihatkan dirinya. 

Melalui jiwa-jiwa malang yang dirasukinya, dia hadir sebagai sosok yang penuh kepedulian, menyenangkan 

dan selalu tampil menarik. Dengan cerdiknya dia akan menarik orang-orang untuk melakukan perbuatan-

perbuatan jahat melalui godaan dan dia melakukan hal ini dengan memangsa kelemahan-kelemahan yang 

paling rentan. Sementara biasanya dia akan menggoda melalui indera, dia juga akan menarik mereka yang 

mencari Kebenaran didalam iman mereka. Inilah saatnya ketika dia, setan, akan menarik jiwa-jiwa ke dalam 

perangkap dimana orang-orang akan menerima kejahatan sebagai hal yang baik. 

  

Hanya pada tahap berikutnya, dimana mereka merasa tidak nyaman dan gelisah maka mereka akan 

merasakan adanya sesuatu yang salah. Saat itu kebencian dan sikap acuh kepada tetangga akan menjadi nyata 

didalam jiwa mereka.  

 

Kemudian mereka akan percaya bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu, dalam nama Allah, 

adalah demi kemuliaan Allah, namun sebenarnya hal itu tidak lain adalah merupakan penghinaan terhadap 

Allah. 

  

Ketika perang diciptakan dalam Nama Allah, maka bukanlah penghormatan kepada Allah yang dilakukan 

oleh para pasukan dunia itu. Ketika mereka membunuh bangsa-bangsa, dan mereka berkata bahwa dirinya 

menghormati Allah, maka sebenarnya mereka menjauhkan dirinya dari Allah dan berada pada pihak binatang 

itu. 

  

Binatang itu merencanakan kehancuran umat manusia dengan dua cara, saat ini. Pada kesempatan pertama, 

dia menghancukan kehidupan melalui aborsi, pembunuhan dan perang. Pada kesempatan kedua, dia 

menyerang Gereja-Ku di dunia sehingga semua gereja-gereja yang menghormati Aku, Yesus Kristus dan 

Bapa-Ku yang terkasih, dihancurkan.  

 

Dengan melalui cara-cara ini dia akan mencuri jiwa-jiwa serta mencegah jiwa-jiwa itu untuk mengikuti 

Kebenaran dan menerima warisan Kerajaan-Ku.    

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Aku akan menciptakan berbagai keajaiban di seluruh dunia untuk membuktikan kepada orang-orang 

yang skeptis bahwa inilah Aku, Yesus Kristus, yang telah mengutus nabi-Ku untuk mempersiapkan 

kamu semua bagi KedatanganKu Yang Kedua 

Jumat, 7 Juni 2013, jam 23.45 

  

PuteriKu yang terkasih, mereka semua yang tahu akan Kebenaran dan yang mau menerima berbagai 

nubuatan yang ada didalam Kitab Bapa-Ku, hendaknya menerima kenyataan bahwa Dia telah memberikan 

Kerahiman yang terbesar kepada dunia. 

  

Kini ketika saatnya semakin dekat dengan KedatanganKu Yang Kedua, maka mereka yang megenali Suara-

Ku dan yang mau mendengarkan Aku, hendaklah memanfaatkan waktu mereka untuk memastikan bahwa 
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mereka menyebar-luaskan Sabda-Ku dan berdoa memohon keselamatan bagi semua saudara mereka, laki-laki 

dan perempuan. 

Para murid-Ku yang terkasih, Rahmat-Ku sedang dilimpahkan kepadamu dan hendaknya kamu tetap percaya 

ketika kamu menolong orang lain untuk mempersiapkan diri bagi KedatanganKu Yang Kedua. Terutama 

ketika mereka meneriakkan caci maki kepadamu, kamu harus tetap tenang. Tugas ini adalah yang paling 

banyak difitnah sejak Penyaliban-Ku, tetapi ketahuilah bahwa ini adalah Tugas yang akan menyelamatkan 

milyaran jiwa. 

  

Ini adalah waktu-Ku. Ini adalah waktu yang diberikan kepadaKu oleh Bapa-Ku yang terkasih, seperti yang 

telah disepakati. Ini adalah waktu bagi Pemerintahan-Ku ketika Surga Yang Baru dan Bumi Yang Baru akan 

menjadi satu.  

 

Sama seperti Kehendak Bapa-Ku dilaksanakan di Surga, demikian pula ia akan dilaksanakan di bumi. 

Semuanya akan menjadi satu. Kebencian, penderitaan dan kuasa setan akan menghilang. Segala upaya yang 

kau lakukan saat ini untuk menyelamatkan jiwamu sendiri dan doa-doamu untuk menyelamatkan orang-orang 

lain akan mendatangkan manfaat, betapapun sulitnya hal itu. Biarlah mereka menggeram kepadamu, 

menganiaya kamu, menyalah-gunakan kamu, menyebutmu sebagai pembohong dan memperlakukan kamu 

dengan kejam. Semakin besar kamu menderita, semakin banyak jiwa-jiwa yang kau bawa kepadaKu. 

  

Aku telah mengukir jalan ini dan ia dikawal oleh semua malaikat di Surga. Setiap roh jahat akan 

menimbulkan kekacauan, menciptakan berbagai penghalang, dan berusaha untuk menghentikan kamu 

berjalan menuju kepadaKu, namun semuanya itu tidak berguna. Mereka tak bisa menghentikan Aku meraih 

kamu atau menarik kamu mendekat. Akan ada milyaran dari kamu. Mereka yang tidak mau bersiap-siap saat 

ini, akan melakukan hal itu pada saatnya nanti. Jangan biarkan mereka memperlambat kamu karena waktunya 

pendek.  

  

Kamu masing-masing yang berada didalam Sisa Pasukan-ku akan diberi dengan berbagai Rahmat yang 

istimewa dan Aku akan menciptakan berbagai keajaiban di seluruh dunia untuk membuktikan kepada orang-

orang yang skeptis bahwa inilah Aku, Yesus Kristus, yang telah mengutus nabi-Ku untuk mempersiapkan 

kamu semua bagi KedatanganKu Yang Kedua. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Obsesi anak-anak-Ku terhadap barang-barang duniawi serta pengejaran akan kekayaan pribadi bisa 

memisahkan mereka dari Allah 

Sabtu, 8 Juni 2013, jam 23.00 

  

PuteriKu yang terkasih, sementara umat manusia tenggelam semakin jauh di dalam dosa, mereka terus 

mencari hal-hal duniawi, yang mereka percayai bisa memuaskan penderitaan yang mereka rasakan di dalam, 

namun tak ada yang bisa memberi mereka penghiburan jika mereka berada jauh dariKu. Tidak sesaatpun juga 

mereka berpikir tentang Aku, dimana mereka terperangkap kedalam pengejaran akan barang-barang duniawi 

– hal-hal yang tidak berguna – yang tak bisa membawa apa-apa, hanya sebuah rasa kerinduan yang semakin 

besar saja. 
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Kemudian ada juga mereka yang mengasihi daya tarik dari sarana-sarana duniawi ini hingga mereka tak 

pernah merasa terpuaskan. Mereka terus mencari yang lebih besar dan apa saja yang mereka percayai sebagai 

milik yang lebih berharga. Akhirnya mereka membangun tempat-tempat pemujaan bagi dirinya sendiri. Inilah 

saatnya ketika mereka tercebur kedalam keputus-asaan, karena semakin banyak kekayaan dan kemewahan 

yang mereka dapatkan, semakin bingung dan tersesat mereka itu. Mereka akan kehilangan rasa tertarik 

kepada orang lain dan segera mereka akan terisolasi, karena mereka terperangkap didalam sebuah jaring laba-

laba, yang dirajut oleh roh jahat untuk menangkap mereka dan menghancurkan jiwa-jiwa mereka. 

  

Obsesi anak-anak-Ku terhadap barang-barang duniawi serta pengejaran akan kekayaan pribadi bisa 

memisahkan mereka dari Allah. Kasihmu akan harta milik akan menghancurkan kasihmu kepada sesamamu. 

Kamu akan menjadi egois hingga kamu tidak peduli akan kemalangan orang lain. Beginilah kamu tidak 

mematuhi Sabda Allah.  

  

Kamu harus menghentikan pengejaranmu akan kekayaan. Maka kamu akan semakin murni hatimu. 

Tetapijika kamu mengijinkan dosa ini menaungi pikiranmu maka jiwamu tak akan bisa menjadi murni hingga 

tidak layak untuk datang dihadapanKu. Mereka yang hidupnya miskin, hanya sedikit saja yang bisa 

menggodai mereka untuk memisahkan diri dariKu. Mereka yang hidupnya kaya sebenarnya adalah malang 

karena mereka harus banyak belajar sebelum mereka bisa merendahkan dirinya dihadapan Mata-Ku. 

  

Kapankah kamu akan belajar bahwa jika manusia menempatkan kenikmatan duniawi lebih tinggi dari pada 

Aku, maka dia tak akan bisa mempersiapkan jiwanya untuk memasuki Firdaus-Ku Yang Baru. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Ketika Yerusalem Baru itu tiba diatas bumi oleh bunyi sangkakala, maka terang akan memenuhi 

langit dan semuanya akan terdiam 

Minggu, 9 Juni 2013, jam 23.15 

  

PuteriKu yang terkasih, penderitaan yang kau tanggung secara fisik saat ini adalah untuk menyelamatkan 

jiwa-jiwa yang dijauhkan dariKu, sehingga jika kamu tidak mau mempersembahkan penderitaan ini 

kepadaKu sebagai jiwa kurban, maka mereka akan musnah dariKu selamanya. Ingatlah selalu betapa amat 

menyakitkan Aku dan mengancurkan Hati-Ku jika Aku kehilangan satu jiwa sekalipun. 

  

Kasih-Ku kepada umat manusia tetap utuh, karena tak ada yang bisa menghentikan Aku untuk mengasihi 

masing-masing jiwa yang amat berharga itu. Aku sangat mengasihi mereka hingga Karunia-karunia yang 

Kuberikan kepadamu, puteriKu, untuk bisa melihat semua anak-anak Allah, seperti Dia melihat mereka, 

dengan sebuah kemurnian hati, tak pernah berakhir. Inilah sebabnya mengapa kamu sangat menderita, anak 

kecilKu. Hal itu bukan karena mereka yang kemarahannya telah menghinakan kamu, tetapi hal itu adalah 

karena jiwa-jiwa itu yang berada didalam kegelapan yang mengerikan dan yang tujuan hidupnya sangat 

menakutkan kamu, hingga kamu sampai menanggung penderitaan fisik ini. 

  

Mengertilah bahwa jika kamu menjadi tidak sabar dan kecewa karena cobaan-cobaan yang menyakitkan ini, 

hal itu belumlah apa-apa jika dibandingkan dengan penderitaan besar yang menghadang jiwa-jiwa yang akan 

direbut oleh binatang itu. Hal itu tak ada artinya apa-apa jika dibandingkan dengan jiwa-jiwa yang harus 
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menanggung penderitaan sakitnya Api Penyucian. Betapa kecilnya hal ini bagimu jika kamu melihat betapa 

Aku akan memungut jiwa-jiwa itu yang jika tidak Kulakukan, mereka tak akan bisa menyelamatkan dirinya 

sendiri dari cengkeraman binatang itu. 

  

PuteriKu, betapapun sakitnya penderitaan ini, hal itu tidaklah menjadi masalah ketika Aku menyatukan 

semua anak-anak Allah, ketika Firdaus Yang Amat Mulia itu turun pada Hari Yang Agung itu. Ketika 

Yerusalem Baru itu turun keatas bumi oleh bunyi sangkakala, maka terang akan memenuhi langit dan 

semuanya akan terdiam dihadapan suara para malaikat, yang nyanyiannya akan merasuki setiap jiwa sebelum 

saat akhir itu. Ini akan menjadi saat yang terakhir ketika Aku datang untuk menghakimi yang hidup dan yang 

mati. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Janganlah kamu takut, karena apa yang Kujanjikan itu adalah milikmu dan warisanmu 

Senin, 10 Juni 2013, jam 23.00 

  

PuteriKu yang terkasih, dunia harus diberitahu bahwa Saat dari Kedatangan-Ku kembali sudah dekat. Saat-

Ku itu telah dimulai dimana Aku berusaha mengarahkan umat manusia kepada-Ku sebelum Hari-Ku Yang 

Agung itu tiba.  

  

Aku sedang mempersiapkan kamu semua saat ini, meski banyak orang yang tuli. Aku melakukan hal ini 

dengan kasih bagi kamu masing-masing yang Kukasihi, bagi kamu masing-masing kepada siapa Aku 

menyerahkan TubuhKu. Kamu akan menyaksikan campur tangan-Ku ketika Aku akan membuka mata 

manusia dan yang akan bisa disaksikan dengan jelas. 

  

Keajaiban-keajaiban akan terjadi ketika Tugas-Ku ini diterima. Kehadiran-Ku akan dirasakan dan Aku akan  

memperkenalkan DiriKu melalui Tindakan-tindakan Kerahiman-Ku yang besar. Rencana ini adalah untuk 

merayumu agar kamu kembali, untuk membalikkan kamu yang tidak lagi percaya bahwa Aku Ada, kepada 

Keselamatan-Ku yang mulia.  

  

Aku adalah Raja yang akan memerintah atas Firdaus Yang Baru yang dijanjikan kepadaKu oleh Bapa-Ku. 

Bagi mereka yang tidak mengenal Aku, dengarkanlah Aku sekarang. Kamu adalah milik-Ku. Aku membawa 

Kehidupan kepadamu, bukan kehidupan seperti yang kau kenal di dunia ini, tetapi Kehidupan Kekal. 

  

Janganlah kamu takut, karena apa yang Kujanjikan itu adalah milikmu dan warisanmu. 

 Bagi Kerajaan itulah kamu dilahirkan, sehingga Allah Bapa-Ku yang mengasihi, bisa menciptakan kembali 

dunia ini, seperti yang dimaksudkan sejak semula. Dia adalah Awal, karena Dia menciptakannya. Dia adalah 

Akhir, karena ketika Hari Yang Agung itu tiba, maka tak ada lagi penderitaan, karena Awal Yang Baru itu – 

Kehidupan Kekal – akan dihadirkan kepada mereka yang mau menerima Kasih Allah. Hendaknya kamu lebih 

percaya, tidak bersikap sinis dan mau menerima Karunia besar Kehidupan itu yang hanya bisa berasal dari 

Allah yang sempurna. 

  

Hanya Allah yang bisa menciptakan sebuah keajaiban – Karunia Kehidupan. 
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 Hanya Allah yang bisa memberimu Kehidupan Kekal, dimana kematian dikalahkan, dan bersama dengan itu 

semua setan juga dikalahkan. 

  

Hendaknya kamu memandang kepada masa depan dengan sikap berharap. Kamu harus berusaha 

mendengarkan Pesan-pesan ini, karena ia akan menjadi tali kehidupan yang kau perlukan, karena hari-hari 

mendatang ini akan menjadi semakin suram. 

Adalah merupakan Keinginan-Ku jika tidak ada satupun dari kamu yang cerewet, merasa khawatir, takut dan 

sedih, karena Hari-Ku Yang Mulia itu berarti Aku akan menghapus semua air mata, penderitaan, kesedihan, 

dan rasa sakit darimu dan membersihkan kamu dengan Kemuliaan-Ku Yang besar. 

  

Akhirnya kamu akan merasakan kebahagiaan yang murni dan selamanya. Segala sesuatu yang pernah kau 

bayangkan sebagai keadaan di Surga, akan menjadi milikmu. 

  

Jika kamu tak bisa menanggapi Aku saat ini, karena tidak adanya kepercayaan dalam dirimu, maka Aku akan 

menolongmu jika kamu mau memanggilKu. Mintalah kepada-Ku Karunia Kepercayaan melalui doa 

Perjuangan (109) ini. 

  

Doa Perjuangan (109) : memohon Karunia Kepercayaaan 

  

Oh Yesusku yang terkasih,Tolonglah aku untuk percaya kepadaMu. 

Agar aku percaya akan JanjiMu untuk datang kembali. 

Untuk menerima Kebenaran atas Kedatangan-Mu Yang Kedua. 

Untuk percaya akan Janji dari Allah Bapa ketika Dia bersabda bahwa Dia akan memberikan Kerajaan-Mu 

kepadaMu. 

Tolonglah aku untuk percaya akan Ajaran-ajaran-Mu, didalam Rencana-Mu untuk menyelamatkan dunia. 

Tolonglah aku untuk menerima dengan Rahmat, Karunia-karunia-Mu. 

Tolonglah aku untuk percaya kepada-Mu agar aku tidak takut dan agar aku membiarkan Kasih-Mu 

melimpahi hati dan jiwaku. 

Amin. 

  

Oh, betapa Aku rindu untuk menghibur kamu, meringankan takutmu, rasa khawatirmu dan keprihatinanmu. 

Betapa Aku rindu untuk membuat saat transisi itu sebesar mungkin tidak menyakitkan, sehingga kamu tidak 

perlu harus menderita oleh tangan binatang itu, yang ulahnya bisa terlihat melalui para musuh Allah. 

  

Jika kamu percaya sepenuhnya kepada-Ku dan menyerahkan dirimu kepada Kerahiman-Ku, maka dengan 

sesungguhnya Aku berjanji bahwa Kerahiman-Ku akan mempersingkat waktunya ketika penderitaan umat 

manusia akan semakin meningkat karena kekejaman orang-orang yang ingin membuatmu menderita. 

  

Aku berjanji bahwa campur-tangan-Ku melalui berbagai keajaiban, akan membangunkan mereka yang paling 

membutuhkan pertolongan – sebuah sikap kepedulian akan Kebenaran. Ketika Kebenaran Allah diterima 

oleh mereka yang tidak begitu mengerti akan janjiKu untuk datang kembali, namun yang mau menerimanya 

didalam hatinya, maka penderitaan itu akan diringankan dan Aku akan memperlihatan Kerahiman kepada 

milyaran jiwa-jiwa. 

  

Kepercayaanmu kepada-Ku akan menolongmu melihat Kebenaran. Jika kamu menerima Kebenaran, maka 

kamu menerima Kunci-kunci menuju Kerajaan-Ku Yang Baru. 

  

Yesusmu 
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Jangan pernah melakukan hal ini, karena ia adalah sebuah dosa, dimana melalui kemunafikannya, ia 

telah menjijikkan Aku 

Rabu, 12 Juni 2013, jam 23.50 

 

PuteriKu yang terkasih, sementara Aku berusaha dengan segenap KuasaKu untuk mengobarkan jiwa-jiwa 

umat beriman, pertama-tama dan terutama, melalui Pesan-pesan Kudus-Ku ini kepada dunia, Aku juga harus 

memperingatkan mereka yang berbicara jelek mengenai Sabda KudusKu ini. Ketika Aku mencari jiwa-jiwa 

yang masih ragu-ragu didalam iman mereka, mengapa kamu yang mengaku berbicara dalam Nama-Ku, 

menolak Kebenaran ini ketika ia diberikan kepadamu dari Anak Domba melalui Pesan-pesan ini?   

  

Adakah manusia yang bisa berbicara kepadamu seperti ini, dalam Nama Kudus-Ku hingga dia berani berdiri 

dihadapanmu? Tak seorangpun. Hanya karena Kuasa dari Allah hingga Sabda-Ku bisa diperkenalkan 

kepadamu dengan bahasa yang sederhana. 

  

Manusia akan terus berbuat dosa, apakah itu dosa yang sudah biasa dilakukan diantara kamu di dunia atau 

apakah itu adalah dosa berat. Kamu semua adalah pendosa. 

  

Seorang pendosa tak boleh menyalahkan orang lain dalam Nama-Ku, kecuali hal itu oleh Kewenangan-Ku, 

melalui Pengakuan Dosa, yang membebaskan kamu dari dosa, dalam sesaat. Tak ada pendosa yang bisa 

mengutuk pendosa lainnya dalam NamaKu, karena hal itu bukanlah hak mereka. Jika kamu menyalahkan 

pendosa lainnya, meski mereka melakukan perbuatan serius melawan Allah, maka jiwamu akan menjadi 

gelap seperti orang yang secara terbuka kau salahkan dalam Nama-Ku itu. 

  

Tahukah kamu betapa kamu telah membuatKu menderita dan merasa nyeri jika kamu menyakiti sesamamu? 

Tidakkah kamu mengerti Aku sama sekali? Tidakkah kamu memahami mengapa Aku mati bagimu? Bagi 

kamu yang masih belum mengerti Kebenaran, hendaklah kamu mendengarkan sekarang. Aku tidak mengutuk 

kamu atas dosa-dosamu, karena Aku mengasihi kamu dan akan menganpuni segala dosamu betapapun 

besarnya hal itu. Namun jika kamu menyatakan dirimu, dalam Nama-Ku, adalah sederajat denganKu dan 

kamu menghakimi pendosa lain dengan menggunakan Nama-Ku, maka Aku akan mengutukmu. 

Tidak satupun dari kamu, betapapun besarnya Aku mengasihi kamu, yang bisa menghakimi orang lain. 

Hanya Aku, Yesus Kristus, yang diberi Kewenangan oleh Bapa-Ku untuk menghakimi umat manusia, bukan 

yang lain. Jika kamu melakukan dosa ini, kamu akan harus menghadapi Penghakiman-Ku. Jangan pernah 

melakukan hal ini, karena ia adalah sebuah dosa, dimana melalui kemunafikannya ia telah menjijikkan Aku. 

Saatnya sudah hampir tiba kepada umat manusia bagi Kebenaran itu untuk disaksikan. Tidak banyak, 

termasuk mereka yang mengaku setia kepadaKu, yang mau menanggapi Panggilan-Ku, hingga Bapa-Ku 

menurunkan berbagai hukuman. Betapa kamu buta terhadap Kebenaran akan Kehidupan Kekal, betapa kamu 

keras kepala menolak mendengarkan Sabda Allah, hingga satu-satunya cara bagimu untuk mau mendengar 

adalah ketika pemurnian-pemurnian itu diberikan kepadamu. 

  

Ketika pemurnian pertama dari sekian banyak pemurnian itu menjatuhi dirimu, banyak orang akan berkata 

bahwa hal itu adalah karena bencana alam, namun ketika hal itu terus menerus mengenai dirimu demikian 

cepatnya, dan ketika tak ada tempat bagimu untuk berlindung, saat itulah kamu sadar bahwa itu adalah 

Tangan Allah yang mengenai dirimu. 
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Bapa-Ku akan mengguncangkan seluruh bumi. Bagi kamu yang meragukan bahwa Dia Ada, kamu akan tahu 

bahwa peristiwa-peristiwa ini tak bisa disebabkan oleh bencana alam saja. Bagi kamu yang percaya kepada-

Ku tetapi yang mencemooh Pesan-pesan Ilahi ini, kamu akan menyesali perkataanmu sendiri dan kamu akan 

ingin memotong lidamu sendiri, karena kamu akan segera menyadari, betapa perkataanmu yang keji itu 

menghinakan Aku. Bukan saja kamu mengutuk Allah, tetapi kamu juga menghalangi Tugas Ilahi ini untuk 

menyelamatkan jiwa-jiwa. 

  

Bagi setiap jiwa yang kau sesatkan dariKu, kamu akan menderita selamanya. Jika kamu tetap menentang 

dihadapan Wajah Allah, maka kamu tak akan dibiarkan terus melakukan hal itu. Ingatlah, meski Aku 

mengasihi kamu, Aku akan campur tangan jika kamu mengganggu Karya Allah didalam Tugas Terakhir ini 

untuk menyelamatkan umat manusia. 

  

Saat bagi Kitab Kebenaran untuk diberikan kepada dunia kini sudah terjadi. Jika kamu mengikuti Aku tetapi 

tidak mau menerima Aku sekarang, ketika Aku memanggilmu ini, janganlah khawatir, karena Aku tidak akan 

menghakimi kamu.  

 

Tetapi jika kamu berusaha menghalangi Aku untuk menyelamatkan anak-anak Allah, maka Aku akan 

memukulmu jatuh. 

  

Yesusmu 

Juru Selamat umat manusia 

 

 

 

 

 

Allah tidaklah mengharapkan kamu untuk mengabaikan masalah hidupmu sehari-hari atau waktumu 

bersama keluarga atau sahabat 

Jumat, 14 Juni 2013, jam 23.50 

  

PuteriKu yang terkasih, ketika seseorang mulai percaya bahwa dirinya tak terkalahkan, maka dia tersesat. 

 Banyak sekali orang yang tidak mau menerima kenyataan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah 

merupakan sebagian kecil saja dari perjalanan spirituil mereka menuju Kerajaan-Ku, hingga mereka menyia-

nyiakan banyak sekali waktu mereka. Waktu yang Kumaksudkan disini adalah yang diberikan kepadamu 

oleh Allah, dimana kamu harus hidup seturut perintah-perintah-Nya, jika kamu ingin memperoleh Kehidupan 

Kekal. Jika kamu tidak mau menerima Allah, maka kamu telah memutuskan hubunganmu denganNya. Jika 

kamu melakukan hal ini maka hidupmu akan terputus, dan bukannya Karunia Kehidupan Kekal yang kau 

dapatkan, melainkan kehidupanmu akan berakhir juga ketika kamu mati sekarang.  

 

Janganlah kamu menyia-nyiakan waktu yang diberikan kepadamu didalam kehidupan ini dengan 

menggunakannya bagi hal-hal yang tidak bermanfaat, yang akan menjadi debu pada saatnya nanti. 

Allah tidaklah mengharapkan kamu untuk mengabaikan masalah hidupmu sehari-hari atau waktumu bersama 

keluarga atau sahabat. Hal itu tidak berarti bahwa jika kamu menikmati buah-buah kehidupan di dunia ini, 

maka kamu tak bisa mengikuti jalan Tuhan. Kamu bisa.  

PuteriKu, Aku ingin memberitahu bahwa banyak terjadi kebingungan mengenai keinginanKu atas umat 

manusia, ketika Aku menginginkan mereka untuk mengikut Ajaran-ajaran-Ku. 
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Tertawa itu baik. Persahabatan juga penting. Menikmati sebuah kehidupan yang penuh adalah baik, jika 

kamu memperlihatkan kerendahan hati dan pujian kepada Allah dan kemudian kamu bersyukur atas 

kesenangan yang terkecil sekalipun. Segala Karunia yang kau terima dalam kehidupan ini, demi kebaikan 

orang lain, hanya bisa berasal dari Allah. Bagaimana kamu menggunakan Karunia-karunia ini adalah penting 

bagi keselamatan jiwamu, ketika Karunia-karunia yang diberikan oleh Allah itu dibagikan kepada sesama. 

Beberapa orang ada yang diberi dengan talenta yang besar, namun semua jiwa dilahirkan dengan memiliki 

Karunia-karunia. Hal itu dimaksudkan untuk menolong kamu membantu orang lain. Mereka yang lahir 

dengan memiliki talenta berbisnis, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hal itu digunakan dengan 

baik, demi kepentingan sesama. Yang lain-lainnya menggunakan Karunia-karunia mereka untuk memelihara 

sesama dan membawa kebahagiaan bagi kehidupan orang lain. Kemudian ada lagi jiwa-jiwa yang harus 

menderita. Penderitaan mereka itu adalah juga merupakan Karunia karena hal itu bisa menolong 

menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain, dan dengan melakukan hal itu akan mendatangkan Karunia yang 

terbesar – Kehidupan Kekal. 

  

Hidup ini diberikan oleh Allah dengan sebuah alasan. Ia adalah untuk memuliakan Allah dan mendorong 

anak-anakNya untuk bersatu denganNya pada akhirnya nanti, ketika kehidupan itu akan berubah. Anak-anak 

Allah sedang dipersiapkan bagi perubahan ini, ketika pada akhirnya nanti Kehidupan Kekal yang mulia yang 

dijanjikan kepada Adam dan Hawa akan menjadi milik mereka. 

  

Adalah penting untuk berusaha dan memperlihatkan sebanyak mungkin belas dan kasih kepada satu sama 

lain seperti halnya kamu berharap untuk diperlakukan olehKu, ketika Aku datang untuk menghakimi. Setiap 

hari hendaknya kamu bertanya dalam dirimu, bagi setiap perbuatan yang kau lakukan, apakah hal itu 

berkenan bagi Allah? Apakah aku telah cukup berbuat untuk mengikuti Perintah-perintah Allah? Apakah aku 

menentang Hukum-hukum Allah, dan jika begitu, apakah akibat-akibatnya? 

  

Jika kamu mengabaikan kepentingan orang lain, maka kepentinganmu juga akan diabaikan. Jika kamu 

menyakiti anak-anak Allah dengan sengaja maka kamu akan menderita. Jika kamu membunuh anak-anak 

Allah maka kamu tak memiliki kehidupan. Kehidupan di dunia ini, meski ia bisa membawa banyak kasih, 

kebahagiaan dan harapan, adalah penuh dengan cobaan. Setiap cobaan haruslah dihadapi dan kamu harus 

menerimanya sebagai bagian dari rencana Allah untuk memurnikan anak-anakNya.  

  

Jika kamu menjalani kehidupanmu tanpa mengakui Allah, maka kamu menjalani kehidupan seturut 

keinginanmu sendiri. Jika kamu tidak menerapkan standard seperti yang diberikan oleh Allah, maka kamu 

akan kehilangan jalanmu. Jika kamu berkelana jauh hingga tak bisa menemukan jalan untuk kembali, maka 

kamu harus berdoa memohon Rahmat Allah untuk menolongmu. 

  

Setiap permohonan yang ditujukan kepada Allah, jika hal itu adalah demi kebaikan jiwamu dan bagi 

kebutuhan orang yang kau kasihi, akan selalu dijawab. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Adalah didalam Kekaisaran Roma maka kekejian besar itu bangkit melawan Aku 

Sabtu, 15 Juni 2013, jam 16.48 

  

PuteriKu yang terkasih, seperti halnya ketika Aku berjalan sendirian selama perjalanan-Ku yang perlahan dan  

menyakitkan menuju puncak Gunung Kalvari, demikian pula Sisa Pasukan-Ku akan berjalan. 
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Ketika Aku mendaki bukit yang penuh siksaan itu, Aku dikelilingi oleh ratusan serdadu Romawi yang 

menghalangi orang-orang di sepanjang jalan yang ingin memberiKu penghiburan. Sebenarnya tidak perlu 

serdadu sebanyak itu untuk menjaga satu orang saja, tetapi kehadiran mereka adalah untuk menunjukkan 

sejumlah hal. Mereka ingin menunjukkan kepada para pengikut-Ku dan siapapun yang mau menyebar-

luaskan Kebenaran dari Ajaran-ajaran-Ku, siapa yang berkuasa saat itu. Tindakan agresi seperti ini adalah 

untuk mengancam dan menggertak orang-orang yang setia kepada-Ku. 

  

Orang-orang Yahudi menyangkal Aku dan kemudian mereka mengkhianati Aku. Pasukan Roma 

menyalibkan Aku dan di Roma pula rasul-Ku yang terkasih, Petrus, diperintahkan untuk mendirikan Gereja-

Ku di dunia, karena Aku menghendaki agar Gereja-Ku dibentuk diantara orang-orang yang menganiaya Aku. 

  

Sementara saat Kedatangan-Ku Yang Kedua sudah akan terjadi dan ketika Tugas Terakhir-Ku untuk kembali 

dan membawa umat manusia kepada keselamatan terakhir seperti yang Kujanjikan dibuka, maka sejarah akan 

terulang. Umat Yahudi masih akan menyangkal Aku, hinga saat Peringatan itu terjadi. Para musuh Allah 

akan bangkit melawan Aku dimana-mana. Mereka yang mengasihi Aku, dan mereka yang berkata bahwa 

dirinya mewakili Aku, akan mengkhianati Aku. 

  

Adalah didalam Kekaisaran Roma maka kekejian besar itu bangkit melawan Aku. Babylon, yang merupakan 

rumah dari Kekaisaran Roma dan dimana bangsa-bangsa yang telah mengabaikan Allah demi menyembah 

allah-allah palsu berada, akan menjadi tempat kedudukan dari mana segala kebohongan ditumpahkan keluar.  

Binatang bertanduk sepuluh itu adalah Eropa dan di Roma ada sebuah pasukan yang bangkit melawan Aku. 

Sekali lagi mereka akan bertanggung-jawab atas penyaliban sebelum Hari Yang Agung itu tiba. Mereka akan 

melakukan penghinaan terakhir, ketika mereka menyalibkan dan menghancurkan Tubuh Mistik-Ku di dunia. 

Tubuh-Ku adalah Gereja-Ku. Mereka yang terpisah dari Tubuh-Ku, dengan memilih mengikuti sebuah ajaran 

yang baru, akan mengkhianati Aku, namun mereka memiliki keberanian untuk berdiri dan berkata bahwa 

mereka berasal dariKu.  

  

Pada hari itu ketika agama Dunia Tunggal yang baru itu diperkenalkan, yang akan dipaksakan oleh beberapa 

bagian didalam Gereja Katolik, seperti yang telah dinubuatkan, langit akan menjadi gelap dan sebuah 

halilintar yang dahsyat akan turun ke dunia. Hal itu seolah merupakan saat dimana Aku menarik napas-Ku 

yang terakhir di atas Salib, ketika Murka Bapa-Ku dilemparkan keatas Bukit Kalvari. Ketika hal itu terjadi, 

dan tanda bahwa Gereja-Ku yang satu dan benar telah diambil alih dan sebuah kekejian dari berhala palsu 

menggantikannya, hendaknya kamu tahu hal ini. Inilah saatnya ketika pemurnian-pemurnian itu menjatuhi 

bangsa manusia dimana-mana. 

  

Setiap tanda akan diberikan dari Surga untuk memperingatkan orang-orang yang berpihak kepada nabi palsu 

itu serta yang akan segera menjadi kawannya, antikris, bahwa hari-hari mereka telah dihitung. Mereka akan 

diperlihatkan seperti apa rasanya mengalami Murka Bapa-Ku. Banyak uskup dan imam-imam menyadari 

Kebenaran ini pada tahap itu dan mereka akan berjuang melawan kejahatan itu. Mereka tidak akan 

meninggalkan Aku dan akan terus menuntun Gereja-Ku yang benar di dunia. Tetapi yang menyedihkan, 

banyak yang tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal ini, dan mereka akan menjadi seperti anak 

domba yang dituntun menuju tempat pembantaian, namun mereka akan dihibur dengan mengetahui bahwa 

Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan memberikan banyak pertolongan kepada mereka dan Sisa  

Pasukan-Ku akan bangkit dan mewartakan Injil ketika mereka akan dipaksa untuk menyingkir, dimana-mana. 

Mereka akan mewartakan di setiap sudut dunia dan mereka tidak akan merasa takut. Kasih mereka kepada-

Ku akan mengalahkan upaya antikris. Kepatuhan mereka kepada-Ku dan tanggapan mereka terhadap Doa-

doa Perjuangan-Ku akan menyelamatkan milyaran jiwa-jiwa. 
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Dan kemudian, Rencana-Ku akan digenapi. 

  

Yesusmu 

 

 

Allah itu hadir didalam setiap orang yang lahir di dunia ini, apapun iman dan kepercayaan orang 

tuanya 

Sabtu, 15 Juni 2013, jam 23.44 

  

Aku adalah Yesusmu yang mengasihi, yang bekerja melalui jiwamu. Meski kamu mengabaikan Aku, Aku 

ada disini. Aku bekerja melalui jiwamu, karena kamu menyerahkannya kepada-Ku, dan dengan demikian 

kamu akan selalu menderita demi Aku dan bersama Aku. 

  

Hari ini puteri-Ku, Aku meminta kepada semua orang yang berkata tidak percaya akan Allah. Jika kamu 

tidak percaya akan Allah, kini Aku akan menjelaskan bagaimana kamu bisa tahu bahwa Allah benar-benar 

ada. Allah membawa dalam segala bentuk kehidupan, sebuah rasa kedahsyatan dan kekaguman yang tak 

pernah berhenti menciptakan sebuah perasaan kasih yang besar didalam suatu jiwa kepada ciptaan Allah yang 

lainnya. 

  

Kamu masing-masing adalah ciptaan Allah. Ini adalah sebuah kenyataan. Beberapa dari kamu lahir dengan 

kecantikan yang besar. Beberapa ada yang lahir dengan kekurangan-kekurangan. Yang lain-lainnya lagi lahir 

dengan kecacadan yang mengerikan. Namun semua itu lahir karena Allah mengijinkannya. 

  

Banyak dari kamu yang menyetujui pencegahan kehidupan dari anak-anak Allah yang tidak sempurna itu. 

Beberapa dari kamu akan membunuh anak-anak Allah didalam rahim dan kemudian membenarkan tindakan 

itu, namun sebagian besar adalah karena alasan yang egois. Untuk itu kamu akan dihukum, kecuali kamu 

memintaKu untuk mengampuni kamu. Kamu akan diampuni asalkan kamu benar-benar menyesali 

perbuatanmu yang mengutuki Bapa-Ku. 

  

Beberapa dari kamu ada yang dilahirkan dengan ketidak-sempurnaan, yang menimbulkan trauma dalam 

kehidupanmu. Hal ini mungkin terasa berat, namun kamu diberi dengan penderitaan ini adalah untuk 

menyelamatkan orang-orang lain, yang jika tanpa penderitaanmu mereka tak akan ada. Kamu melihat jiwa-

jiwa yang tidak menghormati Bapa-Ku dan yang tidak mau meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka 

dan mereka akan berakhir didalam neraka, untuk selamanya.  

 

Penderitaanmu akan membantu menyelamatkan mereka karena mereka tak bisa dan tak akan menyelamatkan 

diri mereka sendiri. Kamu memilih penderitaan ini sebelum kamu dilahirkan. Kamu mungkin bisa menerima 

hal ini sekarang atau nanti, namun kamu aman didalam Kerajaan-Ku karena Kemuliaan akan menjadi 

milikmu selamanya. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Aku adalah Kasih. Aku adalah Allah. Hal itu adalah satu dan sama. 

Rabu, 19 Juni 2013, jam 03.00 
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Puteri-Ku yang terkasih, keinginan-Ku untuk membentuk inti dari Pasukan-Ku di dunia sedang digenapi saat 

ini. Dari biji-biji kecil pohon ek, ia akan tersebar dan akan bertumbuh serta menyebar kemana-mana. 

  

Puteri-Ku, fondasi adalah bagian yang penting. Sama seperti seorang bayi, yang dibentuk didalam rahim, ia  

membutuhkan waktu dan perhatian yang sangat hati-hati untuk memastikan kesejahteraan anak itu, yang 

menerima makanan dari placenta. Ia akan tumbuh perlahan, namun sempurna, hingga akhirnya ia dikeluarkan 

dari dalam rahim dan siap untuk menjalani kehidupan yang disediakan baginya oleh Bapa-Ku. 

  

Lahirnya Sisa Pasukan-Ku adalah sama seperti itu. Membutuhkan persiapan yang besar sebelum ia siap untuk 

mengambil tempatnya di dunia, namun fondasinya adalah kokoh dan jiwa-jiwa yang merupakan batu bata 

penyusunnya, akan disusun bersama menjadi satu untuk membangun Pasukan yang tak mudah dikalahkan. 

Kemudian Pasukan ini akan menyebar dan bertumbuh dimana-mana, dalam sesaat, dan dengan kekuatan 

sedemikian besarnya, akan sulit untuk mengabaikannya.  

 

Mereka yang bersatu didalam Sisa Pasukan-Ku tak akan memiliki rasa egois, kesombongan dan tidak 

bergantung kepada evaluasi ilmiah atas Sabda-Ku, yang akan diminta dari mereka untuk membuktikan 

Kebenaran Allah. 

  

Ilmu pengetahuan adalah sebuah Karunia dari Allah, namun ilmu pengetahuan tak bisa menjelaskan Misteri 

Allah. Maka mereka yang membutuhkan penghiburan didalam penjelasan logis mengenai bagaimana Aku 

bisa berkomunikasi dengan anak-anak Allah di dunia, saat ini, akan merasa kecewa. Tak ada jawaban yang 

bisa memuaskan mereka. 

  

Salah satu Karunia terbesar yang diberikan kepada manusia adalah kasih. Kasih itu tak bisa dijelaskan atau  

dibuktikan secara ilmiah, karena ia berasal dari Roh Allah. Ia hadir didalam dirimu masing-masing. Kamu  

merasakannya. Ia merupakan ikatan yang menyatukan umat manusia bersama-sama, dimana kuasa setan tak 

bisa menggerogotinya. 

  

Aku adalah Kasih. Aku adalah Allah. Hal itu adalah satu dan sama. Tanpa kasih, kamu tak bisa memiliki 

kehidupan.  

 

Kasih akan menyatukan kamu, membuatmu tetap kuat, membuatmu tetap bersama-sama. Kasih akan 

menolongmu membawa jiwa-jiwa kepada-Ku. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Kebohongan terbesar adalah bahwa setan bisa meramal masa depan, namun sebenarnya hal ini tidak 

akan bisa 

Jumat, 21 Juni 2013, jam 11.50 

  

PuteriKu yang terkasih, sementara kegiatan berhala semakin menyebar luas seperti virus ke seluruh dunia, 

manusia mulai berlagak seolah dirinya adalah Allah. Berbagai sekte yang tidak mau menerima Keberadaan 

Allah Yang Benar, menghormati binatang itu didalam kuil-kuil mereka. Jiwa-jiwa yang malang ini yang 

kasihnya adalah kepada dirinya sendiri, yang muncul dari ambisi yang beringas, telah membangun kuil-kuil 

yang secara lancang menghormati setan.  
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Bagi orang-orang luar, kuil-kuil itu nampaknya seperti gereja-gereja yang menghormati Allah, tetapi 

janganlah kamu sampai dibodohi. Tujuan utama mereka adalah menyembah binatang itu, yang menjanjikan 

kehidupan kekal kepada mereka. Dia berjanji kepada mereka bahwa dengan menerima rasa cinta diri, yang 

menggantikan kasih kepada Allah, maka mereka akan memperoleh surga kenikmatan yang abadi. 

  

Janji-janji yang diberikan kepada mereka oleh binatang itu yang berbicara kepada mereka secara jelas, adalah  

bertujuan untuk membodohi mereka agar percaya akan sebuah kebohongan. Bahwa jika mereka meletakkan 

di hadapan altar binatang itu – allah palsu yang mereka sembah, bukannya kepada Bapa-Ku yang terkasih – 

maka permintaan mereka akan kenikmatan duniawi serta pemenuhan diri akan diberikan. Jika mereka lebih 

mendahulukan kepentingan diri mereka, dihadapan kepentingan orang lain, maka mereka percaya bahwa 

mereka akan dikuatkan untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan serta kebebasan yang besar. 

  

Orang-orang ini didorong untuk menempatkan dirinya didepan Allah dan mencari kekuatan-kekuatan hingga 

mereka bisa mengalahkan Kerajaan Ilahi dari Allah. Yang menyedihkan, mereka akan melakukan apapun 

juga untuk memenuhi ambisinya akan kekayaan dan kekuasaan atas orang lain melalui keserakahan. Mereka 

akan menghancurkan kehidupan orang-orang lain. Mereka akan membunuh untuk mendapatkan tujuan 

mereka dan mereka mengutuki Allah setiap hari. 

  

Ketika mereka mengutuki Allah mereka mengadakan misa-misa hitam, banyak diantaranya yang dilakukan 

secara sembunyi-sembunyi dan dihadiri oleh orang-orang berkuasa, termasuk mereka yang berkata dirinya 

melayani Allah didalam Gereja-gereja-Nya. Upacara-upacara setan mereka sering dilakukan dan mereka 

bangga akan perbuatan itu.  

 

Dengan bangga mereka memperkenalkan kuil-kuil mereka tanpa rasa bersalah didalam jiwa-jiwa mereka. 

Kuil-kuil ini dibangun untuk menghormati setan, bukan Allah, namun mereka memintamu untuk percaya. 

  

Mereka itu akan dihukum olehKu atas kejahatan mereka terhadap umat manusia serta pencemaran mereka 

terhadap Allah, dimana mereka itu bersalah. Banyak dari mereka yang mengutuki Bapa-Ku dengan 

menggunakan istilah-istilah yang aneh bagiNya. Bapa-Ku bersabda :‖Aku Adalah Awal‖. Kata ―Aku adalah‖ 

digunakan untuk menunjukkan rasa cinta diri mereka dan mereka akan meniru segala tindakan dan perbuatan 

yang kudus dan mengulangi kalimat-kalimat yang diberikan kepada dunia oleh Allah, untuk menghinakan 

Dia. 

  

Kuil-kuil mereka, selama Pemurnian Besar itu nanti, akan dihancurkan oleh Allah dan ia akan menjadi kering 

tandus dan kosong tanpa memiliki kuasa atas anak-anak Allah. Namun mereka, seperti semua anak-anak 

Allah, akan diberi dengan kesempatan untuk menolak setan sebelum Hari Yang Agung itu. Beberapa akan 

ada yang mau menerima Tangan KerahimanKu, namun banyak pula yang akan menolaknya, karena mereka 

percaya akan kebohongan setan, yang telah dituliskan didalam jiwa mereka oleh binatang itu. 

  

Mereka percaya bahwa dengan mengendalikan dunia ini, mereka bisa mengembangkan pengetahuannya atas 

alam semesta ini, maka mereka bisa mengendalikan kehidupan dengan memperpanjang umur seseorang dan 

dengan menekan jumlah penduduk dunia hingga mereka bisa menjadi seperti Allah. 

  

Setan itu sangat berhati-hati didalam merampok jiwa-jiwa mereka. Dia menunjukkan kepada mereka 

penglihatan-penglihatan besar akan masa depan, yang dia katakan adalah milik mereka. Dia berkata kepada 

mereka akan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi pada masa mendatang, yang akan bisa mereka 

manfaatkan. Namun semua itu adalah bohong. Tidak satupun yang dia katakan itu benar. Setan itu memiliki 

banyak kekuatan, yang diberikan kepadanya oleh Allah, seperti kepada Lucifer, salah satu malaikat yang 
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paling berkuasa didalam hirarki Bapa-Ku.  

 

Setan menunjukkan kepada para pengikutnya gambaran-gambaran yang indah akan masa depan yang mulia, 

yang dia katakan akan menjadi milik mereka jika mereka mau menyerahkan jiwa-jiwa mereka kepadanya. 

Mereka percaya akan janji masa depan itu. 

  

Kebohongan terbesar adalah bahwa setan bisa meramal masa depan, namun sebenarnya hal ini tidak akan 

bisa. Nubuatan hanya bisa berasal dari Allah. Tak seorangpun yang memiliki Karunia ini, yang hanya bisa 

tercurah dari Bibir Allah. Setan tak bisa meramalkan peristiwa-peristiwa masa depan, dimana detilnya hanya 

diberikan kepada para nabi Allah. Jika kamu percaya akan janji-janji setan, maka hidupmu akan menjadi 

sebuah kebohongan dan Kehidupan Kekal tak bisa menjadi milikmu kecuali kamu mau menerima Kebenaran. 

  

Allah menjanjikan Kehidupan Kekal kepadamu. Janji-Ku untuk datang kembali dan membawamu menuju 

Firdaus adalah Benar. Janganlah menghinakan Allah dengan menolak Kebenaran. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Allah Bapa : Ketika Putera-Ku dianggap sebagai seorang pendosa, ketahuilah bahwa ini adalah 

penghujatan yang terbesar 

Minggu, 23 Juni 2013, jam 18.18 

  

PuteriKu yang terkasih, bagaimana orang tua bereaksi jika mereka tahu bahwa anak-anak mereka 

menghadapi kematian?  

 

Tidakkah mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan anak-anak itu dari segala gangguan? 

Seperti inilah saat ini Aku berusaha ikut campur tangan di dunia dengan mengutus Putera-Ku untuk 

menyatakan Kebenaran, guna menyelamatkan kehidupan anak-anak-Ku. 

  

Itu adalah hal kecil didalam kehidupan ini yang memiliki pengaruh secara global. Seekor lebah yang tingkah 

lakunya berubah dan dimana serbuk sari tak bisa dibuat lagi, akan memberikan akibat langsung pada 

kehidupan yang ada di dunia. Adalah melalui Gereja Putera-Ku di dunia maka kehidupan dari jiwa-jiwa bisa 

dipertahankan. Tanpa Kebenaran, maka Gereja Putera-Ku tak bisa mempertahankan kehidupan. Karena itu 

ketika kebohongan merasuki dinding-dinding Gereja, tanpa ada campur tangan-Ku, maka hal ini akan 

berpengaruh pada kehidupan dari jiwa. 

  

Ketika Gereja-Ku mulai melawan Dia yang menciptakannya, maka kehidupan akan dihancurkan. Serangan 

ini akan memiliki pengaruh langsung pada seluruh dunia, termasuk pada mereka yang tidak percaya akan 

kehidupan setelah di dunia ini. Ia akan mempengaruhi mereka yang berada di dalam agama-agama lain, yang 

tidak berasal dariKu. Ketika kebohongan merasuki Tubuh Mistik Putera-Ku, Yesus Kristus, di dunia, hal itu 

akan menimbulkan penyakit. Penyakit, jika tidak diatasi, akan menuntun kepada kematian. Karena itu, 

sebagai Allah, Bapa dari segala Ciptaan, Aku tak akan berdiam diri dan membiarkan para musuh-Ku 

menghancurkan jiwa-jiwa dari anak-anak-Ku. 

  

Ketika kamu dihadapkan kepada kebohongan, ia akan tercurah keluar dari mulut para penipu dalam sebuah 

omong kosong yang campur aduk dan membingungkan. Kebohongan-kebohongan itu telah dimulai, dan 
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dikemas dalam bahasa yang sederhana, namun menyimpan kebohongan-kebohongan terbesar terhadap 

Ajaran yang benar dari Gereja. Kenalilah hal itu apa adanya – yang dikirimkan untuk membujuk kamu agar 

berbuat dosa. Ketika Putera-Ku dianggap sebagai seorang pendosa, ketahuilah bahwa ini adalah sebuah 

penghujatan yang terbesar, karena hal itu adalah tidak mungkin. 

  

Aku mengutus Putera-Ku sebagai seorang manusia di dalam daging dan seperti kamu semua, dengan satu 

pengecualian.  

 

Dia lahir tanpa dosa, karena itu Dia tak bisa berdosa. Seseorang yang menggunakan Kebenaran dan 

kemudian menyesatkannya, dengan tujuan untuk memberikan makna yang baru pada Penyaliban Putera-Ku 

yang terkasih, adalah seorang pembohong. Dia tidaklah berasal dariKu dan dia adalah musuh Putera-Ku. 

  

Amatilah sekarang, anak-anak kecil-Ku, ketika binatang itu dan para iblis suruhannya berusaha menjauhkan 

kamu dariKu, mereka berkelana diantara kamu. Kamu harus kuat. Kamu harus selalu tahu bahwa Putera-Ku 

memberimu Kebenaran ketika Dia berjalan di dunia dulu dan ketika Dia mati bagi dosa-dosamu. Dia 

mengurbankan Tubuh-Nya untuk menebus kamu, namun Dia tak pernah menjadi seorang pendosa, karena 

Dia bukanlah salah satu dari kamu. 

  

Kamu harus selalu setia kepada Sabda-Ku dan Ajaran-ajaran Putera-Ku. Jika tidak, maka kamu akan digodai 

untuk menerima kebohongan, yang tak bisa memberimu apa-apa kecuali penderitaan kekal. 

 

Bapamu yang mengasihi 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

 

 

Kebenaran akan membebaskan kamu. Kebohongan akan menghancurkan kamu 

Minggu, 23 Juni 2013, Jam 18.37 

  

Puteri-Ku yang terkasih, betapa Hati-Ku hancur oleh penderitaan dari hamba-hamba-Ku yang malang dan 

Kukasihi, yang kini mulai melihat terjadinya kebingungan yang dihadirkan di dalam GerejaKu. Bagi mereka 

Aku berkata ini. Tetaplah tegak dan lakukanlah apa yang harus kau lakukan untuk melayani Aku, di bawah 

atap GerejaKu. Tetaplah teguh terhadap Ajaran-ajaran-Ku. Janganlah menerima apa yang disebut sebagai 

penjelasan teologis yang baru, mengenai Siapa DiriKu ini; apa yang Kulakukan terhadap umat manusia atau 

bagaimana Aku akan datang kembali untuk membawa semua anak-anak Allah, yang mau menerima 

Kerahiman-Ku. Percayalah saja kepada Sabda KudusKu yang diberikan kepadamu melalui para rasul-Ku dan 

yang ada di dalam Kitab Injil. Segala sesuatu yang berbeda dari Sakramen-sakramen Kudus atau apa yang 

telah dikatakan kepadamu tentang perlunya penebusan – janganlah kamu menerimanya. 

  

Aku adalah Kebenaran. Kamu telah diberi Kebenaran. Hanya Kebenaran yang bisa menyelamatkan jiwamu 

dari kutukan. Kebenaran akan membebaskan kamu. Kebohongan akan menghancurkan kamu. Dengan 

sesungguhnya Aku menjanjikan kepada kamu masing-masing, para hamba kudus-Ku yang berharga, Rahmat 

yang luar biasa besarnya untuk bisa berteguh menghadapi penganiayaan, sementara imanmu akan diuji 

hingga pada batasnya, jika kamu mau mendaraskan doa ini. 

  

Doa Perjuangan (110) : Bagi imam-imam agar tetap setia kepada Sabda Kudus Allah 
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Oh Yesusku yang terkasih, aku mohon kepadaMu buatlah aku tetap kuat dan berani agar aku bisa membela 

Kebenaran didalam NamaMu yang terkudus. 

Berilah aku Rahmat yang kuperlukan – untuk bersaksi atas Sabda KudusMu setiap saat. 

Buatlah aku bisa bertahan mengadapi tekanan untuk mewartakan kepalsuan ketika aku tahu didalam hatiku 

bahwa hal itu menentang Engkau. 

Tolonglah aku untuk tetap setia kepada Sabda KudusMu hingga saat kematianku. 

Amin.  

  

Kepada para hamba kudus-Ku, Aku memiliki satu lagi peringatan kepadamu. 

 Kamu harus membela Karunia Rekonsiliasi dan menyadari bahwa hanya mereka yang sungguh menyesal 

atas dosa-dosa mereka dan mau menerima Aku, Yesus Kristus, sebagai kunci bagi keselamatan mereka, yang 

akan bisa bersatu denganKu di Surga. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Bunda Allah : Kamu harus tetap setia kepada apa yang diajarkan Puteraku kepadamu. Dia adalah 

seperti kamu dalam segala hal kecuali dalam hal dosa 

Senin, 24 Juni 2013, jam 14.18 

  

Aku adalah Ibumu yang mengasihi, Ratu para malaikat, Bunda Allah. Aku adalah yang Dikandung Tanpa 

Noda. 

  

Anak-anakku, tidakkah kamu tahu bahwa Puteraku saat ini sedang menuntun kamu semua yang datang ke 

hadapanNya dengan hati terbuka? 

  

Untuk bisa bersaksi bagi Tuhan, Allah, melalui Putera TunggalNya, maka kamu harus tetap setia kepada 

Ajaran-ajaranNya. Ajaran-ajaran itu diukir pada sebuah batu dan tak pernah berubah. Kebenaran tak bisa 

berubah. Semua anak-anak Allah diberi dengan Kebenaran, namun tidak semua mau menerima kenyataan 

Siapa Dia sebenarnya dan dari mana Dia berasal. Mereka yang mau menerima Kebenaran yang diberikan 

kepada umat manusia melalui Penyaliban Putera terkasihku, Yesus Kristus, janganlah melupakan apa yang 

telah dikatakanNya kepadamu. 

  

Dia menjelaskan segala hal kepadamu. Tak ada yang berubah. Kamu harus tetap waspada setiap saat, karena 

kamu telah disesatkan dan segera banyak dari kamu yang akan jatuh ke dalam kesesatan. 

  

Dosa adalah dosa. Ia tidak menyenangkan Allah, namun ia diampuni jika peyesalan hati diperlihatkan dan 

ketika kamu meminta penebusan. Rahmat Kehidupan Kekal adalah bagi semua anak-anak Allah yang 

memintanya. Setiap anak Allah, melalui Kerahiman Puteraku, akan diberi kesempatan dan sebuah Karunia 

yang besar untuk mengingatkan mereka akan Kebenaran. Dengan demikian sebagian besar penduduk dunia 

akan dan bisa diselamatkan dan kemudian mereka akan diberi dengan Karunia Kehidupan didalam Firdaus 

Yang Baru nanti. 
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Sebagai seorang pendosa, kamu harus selalu meminta pengampunan melalui Puteraku, agar kamu berada 

dalam Keadaan Rahmat. Kamu tak bisa diampuni dosa-dosamu hingga kamu meminta Karunia Rekonsiliasi 

kepada Puteraku. 

  

Kamu harus tetap setia kepada apa yang diajarkan Puteraku kepadamu. Dia adalah seperti kamu dalam segala 

hal kecuali dalam hal dosa. Allah itu Maha Kuasa. Allah adalah Kasih. Allah adalah Sempurna. Allah, 

melalui PuteraNya, tak bisa digodai untuk berbuat dosa.   

  

Pergilah dalam damai, anak-anak yang terkasih, dan sekali kamu menjadi teguh dan setia kepada Kebenaran, 

yang hanya bisa datang dari Allah, maka kamu akan menjalani sebuah kehidupan yang penuh dan mulia 

didalam tubuh dan jiwa dan didalam keharmonisan sempurna dengan Puteraku. 

 

 

Ibumu 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

Sedikit sekali orang yang mau mencari penghiburan dalam DiriKu. Aku menunggu dengan sabar 

namun mereka tidak mau datang kepada-Ku 

Selasa, 25 Juni 2013, jam 20.45 

  

PuteriKu yang terkasih, hari ini air mata-Ku mengalir ketika kejahatan setan yang telah dinyatakan didalam 

hati manusia, semakin meningkat. Begitu keras kepalanya mereka itu hingga hati mereka yang menjadi batu 

itu tak menyisakan ruang bagiKu, Yesus Kristus, untuk menemukan penghiburan didalamnya. 

  

Saat ini Hati-Ku bergejolak oleh kesedihan atas umat Kristiani yang telah tersesat dari Kebenaran dan semua 

yang Kuajarkan pada mereka. Sedikit sekali orang yang mau mencari penghiburan dalam DiriKu. Aku 

menunggu dengan sabar namun mereka tidak mau datang kepada-Ku. Mereka telah menciptakan sebuah 

dinding yang memisahkan mereka dariKu dan mereka menggunakan pemanis bibir dalam menyambut 

JanjiKu untuk datang kembali. Betapa mereka telah melupakan perkataanKu, usahaKu untuk menyelamatkan 

mereka dan apa yang Kukatakan pada mereka melalui Kitab BapaKu, agar mereka menantikan saatnya, yang 

kini semakin dekat.  

  

Anak-anakKu yang sangat, sangat malang. Aku perlu membangkitkan rasa kasih kepadaKu didalam hati 

mereka lebih dahulu, jika mereka ingin menerima penghiburan dan keringanan dari rasa sakit karena cobaan 

yang sulit dan menyedihkan didalam kehidupan ini. Mereka harus mengulurkan tangan mereka kepadaKu 

dan memanggilKu sekarang, saat ini, jika mereka ingin Aku membuat agar proses transisi itu tidak 

menyakitkan mereka. 

  

Aku tidak ingin memberikan penderitaan kepada anak-anak Allah. Namun dengan menolak Kebenaran dari 

Ajaran-ajaranKu serta Hukum-hukum yang diletakkan oleh Bapa-Ku, maka mereka akan ditarik menuju 

pertempuran yang mengerikan dengan roh setan, sebelum KerahimanKu bisa menarik mereka kembali 

menuju pelukan LenganKu ketika Aku menyelamatkan mereka. 

  

Betapa kecilnya kepercayaan didalam hati mereka kepada Satu Allah Yang Benar. Betapa sembrononya 

mereka dan betapa cepatnya mereka memeluk kepalsuan, untuk memuaskan nafsu mereka akan dosa. Betapa 
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bodohnya mereka ketika mereka mau menerima kebohongan, yang sesuai dengan gaya hidup mereka, untuk 

membenarkan tindakan yang berdosa. 

  

Segala sesuatu yang masuk akal yang membenarkan perbuatan dosa, melalui kecerdikan umat manusia, 

adalah satu-satunya jalan yang mereka pilih, agar mereka bisa menjalani kehidupan mereka seperti yang 

mereka inginkan.  

 

Kebenaran itu sulit untuk ditelan dan sulit untuk dicerna, dimana ia mengajarkan untuk mengurbankan 

kepentingan daging agar bisa menerimanya. Kebenaran itu, jika dan ketika ia diterima, membutuhkan 

keberanian yang besar dan hanya mereka yang memiliki Karunia Kerendahan hati yang bisa benar-benar 

memeluknya dengan mudah. 

  

Mereka yang dengan sungguh hati mencari Kebenaran Allah sering disesatkan oleh orang-orang yang berkata 

bahwa mereka mewartakan Sabda Allah. Satu-satunya tempat dimana kamu bisa menemukan Kebenaran 

adalah didalam Kitab Injil yang kudus, dan didalam Sabda KudusKu yang diberikan kepadamu melalui 

Pesan-pesan ini. Pesan-pesanKu menjunjung tinggi Sabda Allah seperti yang diberikan oleh Kitab BapaKu. 

  

Mengasihi Aku tidaklah mudah, karena kamu hanya bisa datang kepadaKu sebagai anak-anak kecil. Segala 

perkataanmu dan kelebihanmu yang kau hadirkan kepada dunia dalam kehidupanmu sehari-hari, hendaklah 

kau singkirkan lebih dahulu. Kamu hanya bisa datang kepadaKu sebagai anak kecil yang sederhana dan 

percaya. Kamu harus bersujud di hadapanKu dan memintaKu untuk memegangi kamu, membentuk dirimu, 

menolongmu berjalan di jalan yang benar menuju kesucian dan kemudian kamu percaya sepenuhnya 

kepadaKu. 

  

Sekali kamu telah menyerahkan semuanya kepadaKu, Aku akan mengangkatmu dan mengambil seluruh rasa 

takutmu dan Aku akan membawamu menuju Kerajaan-Ku. Meski begitu, dengan kasih didalam jiwamu, 

kamu akan mendapati bahwa jalan ini cukup sulit. Namun ia akan seperti jaring laba-laba yang telah 

dibersihkan, karena sekali Kebenaran itu telah menjadi jelas maka tak ada jalan lain yang bisa kau harapkan 

untuk kau lalui. Karena ini adalah jalan satu-satunya yang akan menuntunmu menuju Surga dan itulah jalan 

yang harus kau tempuh untuk bisa datang kepadaKu, Yesus  

 

Kristus. Karena Akulah Jalan. 

  

Yesusmu 

 

 

Bunda Keselamatan : Bawalah anak-anakmu kepadaku, sehingga seperti seorang ibu yang sejati dari 

semua anak-anak Allah, aku bisa mempersembahkan mereka kepada Puteraku. 

Rabu, 26 Juni 2013, jam 16.50 

  

Anak-anakku yang terkasih, sebagai Ibumu, aku memanggil kamu agar membawa anak-anakmu kepadaku, 

sehingga seperti seorang ibu yang sejati dari semua anak-anak Allah, aku bisa mempersembahkan mereka 

kepada Puteraku, Yesus Kristus. 

  

Jika kamu mempersembahkan anak-anakmu kepada Puteraku, melalui aku, Bunda Keselamatan, aku akan 

menghadirkan mereka di hadapan Puteraku, agar Dia bisa melimpahkan Rahmat yang berlimpah kepada 

jiwa-jiwa mereka. 
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Janganlah kamu melupakan Kasih Puteraku kepada anak-anak Allah. Berapapun usia mereka, jika kamu 

mempersembahkan mereka kepada Puteraku, demi penyucian jiwa-jiwa mereka, melalui aku, IbuNya Yang 

Terberkati, maka doa-doamu akan dijawab. Berikut ini adalah sebuah doa Perjuangan bagi anak-anakmu. Jika 

doa ini didaraskan setiap hari, ia akan membawa anak-anakmu mendekati Hati Kerahiman dari Yesus. 

  

Doa Perjuangan (111) : untuk mempersembahkan anak-anakmu kepada Yesus Kristus 

  

Oh Bunda Keselamatan 

Aku mempersembahkan anak-anakku (sebutkan nama-namanya) di hadapan Puteramu, agar Dia bisa 

membawa kepada mereka damai didalam roh serta kasih didalam hati. 

Doakanlah anak-anakku agar bisa diterima didalam Tangan Kerahiman Puteramu serta menjaga mereka dari 

segala gangguan. 

Tolonglah mereka untuk tetap setia kepada Sabda Kudus Allah terutama di saat-saat mereka digodai untuk 

berpaling dariNya. 

Amin. 

  

Permohonanku, demi kamu, demi anak-anakmu yang terkasih, akan diterima oleh Puteraku, sebagai sebuah 

Hadiah yang istimewa bagiku, IbuNya, sementara aku menggenapi janjiku kepada Puteraku didalam Tugasku 

untuk menolong menyelamatkan anak-anak Allah yang tersesat, semakin meningkat saat ini. Perananku 

sebagai Bunda Keselamatan telah sungguh dimulai dan berbagai Karunia yang istimewa, melalui 

pengantaraanku untuk memberikan Kerahiman Allah kepada para pendosa, akan diberikan secara berlimpah 

kepada semua orang yang memanggilku. 

  

Pergilah dalam damai anak-anak. Aku, Bunda Keselamatanmu yang mengasihi, akan selalu menjawab 

panggilanmu, ketika kamu memohon keselamatan bagi jiwa-jiwa. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

 

Pengadilan-Ku akan menjatuhi mereka yang menghalangi Sabda Kudus Allah untuk diperkenalkan 

kepada dunia 

Kamis, 27 Juni 2013, jam 23.20 

  

Puteri-Ku yang terkasih, jangan biarkan Pewahyuan-pewahyuan-Ku sampai membuatmu bersedih atau takut. 

Kamu sedang dituntun dan terutama ketika penderitaan itu serasa tak bisa diterima lagi, ingatlah akan Sabda-

Ku. 

Bapa-Ku berjanji melalui para nabi zaman dulu bahwa Dia akan mengutus nabi yang terakhir, utusan yang 

terakhir. Betapapun menakutkannya hal ini atau betapapun ngerinya kamu merasa, ketahuilah bahwa dengan 

tindakan ini maka Perjanjian Terakhir dari Allah bisa dilaksanakan. 

Kini Aku berkata kepadamu, hendaklah kamu yang menghinakan Sabda Allah merasa takut. Tundukkanlah 

wajahmu dan tutupilah itu dengan tanganmu, terutama kamu yang meludahi Wajah-Ku saat ini, karena 

Pesan-pesan Rekonsiliasi ini.  
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Kamu tidak layak berdiri dihadapan Kehadiran-Ku. Kamu yang mencemooh Aku kini akan merasa cemas 

dan terus cemas hingga Hari Yang Agung itu, karena kamu akan kehilangan Aku, jiwa-jiwa yang sangat 

Kurindukan.    

  

Bagi para hamba kudus-Ku, yang mencibirkan campur tangan-Ku melalui Pesan-pesan ini, saatmu akan tiba 

ketika Aku bertanya ini kepadamu. Sementara kamu menghabiskan begitu banyak waktumu untuk 

menyangkal Suara-Ku yang benar, berapa banyak jiwa yang berhasil kau bawa kepadaKu? Dan berapa 

banyak jiwa yang kau sesatkan dariKu melalui perbuatan dengan apa Aku akan menghakimi kamu? 

  

Diantara kamu yang menghujat Roh Kudus, ketahuilah bahwa sebelum Hari Yang Agung itu tiba, dan 

sebagai sebuah panggilan bagi semua orang, kamu akan dipukul jatuh. Tak ada satu katapun yang keluar dari 

bibirmu dan dengan perbuatan ini kamu akan dikenal diantara kawananmu – kawanan yang sama yang kau 

perintahkan untuk mengabaikan Pesan-pesan ini dengan alasan ini bukanlah berasal dari Allah. Pada hari itu, 

para pengikutmu akan mengetahui Kebenaran dan kamu akan terjatuh dihadapanKu. Aku tidak meminta 

maaf atas peringatan ini. Jika kamu melecehkan Sabda dari Roh Kudus, Aku akan memisahkan kamu dariKu 

dan akan terdengar tangisan ngeri darimu dan semua orang yang kau bawa bersamamu menuju belantara. 

  

Pengadilan-Ku akan menjatuhi mereka yang menghalangi Sabda Kudus Allah untuk diperkenalkan kepada 

dunia. Milik merekalah hukuman yang paling besar itu, karena penderitaan yang akan mereka alami akan 

lebih buruk dari pada mereka yang berada pada tingkatan paling bawah didalam Api Penyucian. 

Kejahatanmu mengejutkan banyak jiwa-jiwa yang tak berdosa yang setia kepada GerejaKu di dunia. 

Kekejamanmu yang akan diungkapkan pada saatnya nanti, akan terlihat oleh banyak orang dan kemudian 

kesetiaanmu yang sebenarnya kepada Sabda Allah akhirnya akan diuji.  

 

Kemudian kamu akan berdiri dihadapanKu pada Hari Yang Agung itu ketika Aku datang untuk merebut 

kembali semua anak-anak Allah – yaitu ketika Aku datang untuk membebaskan mereka dari pengasingan dan 

membawa mereka menuju rumah Kasih dan Damai mereka yang terakhir, menuju Zaman Baru dari 

FirdausKu Yang Baru. Inilah saatnya ketika Surga dan Bumi menjadi satu. 

  

Juru Selamatmu 

Yesus Kristus 

 

 

Perubahan didalam format Misa Kudus akan segera dihadirkan kepada Gereja 

Sabtu, 29 Juni 2013, jam 21.13 
  

Puteri-Ku yang terkasih, hendaknya kamu mengabaikan segala kebencian yang tertumpah keluar dari mulut 

orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang kudus dan para pengikut yang setia dari IbuKu Yang 

Terkasih. Ketahuilah bahwa berbagai kebencian yang diperlihatkan kepadamu akan lebih buruk dari pada 

terhadap nabi-nabi lainnya sebelum kamu.  

 

Aku mengatakan hal ini kepadamu bukannya untuk menakut-nakuti kamu tetapi agar kamu mengetahui 

kenyataan itu dan agar kamu mengabaikan kejahatan itu. Ketika Kehadiran Allah diperkenalkan diantara 

orang-orang ia selalu menghasilkan sebuah reaksi yang keras dari binatang itu yang akan bekerja melalui 

orang-orang lain untuk menyangkal Sabda Allah. 

  

PuteriKu, perubahan didalam fotmat Misa Kudus akan segera diperkenalkan didalam GerejaKu. Hal itu akan 

sangat membingungkan dan bagi banyak orang, mereka tak akan bisa melihat adanya kebohongan yang akan 
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dihadirkan didalam doa-doa yang baru itu. KehadiranKu akan ditolak dengan cara yang paling halus, namun 

mereka yang mengikuti format yang baru itu dimana Kehadiran-Ku yang sebenarnya akan disangkal, mereka 

tak akan bisa melaksanakan Kurban kepada Allah sebagaimana yang seharusnya. Puteri-Ku, pewahyuan ini 

akan membuat kamu dihinakan tetapi hendaklah kamu tahu bahwa hal ini telah dinubuatkan. Para 

pengikutKu nanti akan diberitahu bahwa Komuni Kudus adalah melibatkan semua orang, dimana saja, yang 

dipersatukan untuk memperlihatkan kasih kepada satu sama lain. Maka secara perlahan namun pasti, Misa 

Kudus bukan lagi menyangkut Kurban Kudus-Ku. Sebaliknya, upacara itu akan diciptakan untuk 

menghormati manusia dan kamu akan disesatkan dengan menyaksikan sebuah konfrontasi dihadapan Altar-

altar KudusKu serta di semua tabernakel di dunia. 

  

Saat ketika kurban sehari-hari akan menghilang, sudah tidak jauh lagi. Ketahuilah bahwa Aku datang untuk  

memperingatkan kamu akan hal ini sekarang, agar kamu nanti tidak kelaparan. Ketika kamu nanti tidak lagi 

memiliki KehadiranKu yang sebenarnya maka dirimu akan kosong terhadap RohKu dan kamu akan 

mengalami kesulitan untuk bisa berada dekat denganKu. 

  

Kalimat-kalimat yang akan digunakan untuk menipu kamu akan meliputi kalimat ‗demi kebaikan semua 

orang – demi penyatuan seluruh anak-anak Allah‘. Misa Kudus akan memiliki makna yang baru. 

KematianKu di kayu salib akan dilupakan dan segala alasan bagi penyalibanKu itu akan didefinisikan ulang. 

Pada hari itu nanti, ingatlah akan SabdaKu kepadamu saat ini. Jika kamu menerima penggantian format itu, 

maka KehadiranKu tidak ada lagi. Aku akan selalu ada bersamamu namun bukanlah TubuhKu yang akan kau 

terima. 

  

Bagi mereka yang tidak percaya akan rencana jahat yang telah diciptakan untuk menghilangkan semua 

jejakKu, Aku berkata ini sekarang. Ketika Aku pergi, akankah kamu merasakan ketidak-hadiranKu? Ketika 

Ekaristi KudusKu dihinakan, apakah kamu memaafkan mereka yang melakukannya? Atau apakah kamu akan 

mengikuti Aku dan mendengarkan Kebenaran ketika kamu dikelilingi oleh berbagai kebohongan? 

  

Pilihan ada padamu. 

  

Yesusmu 

Kamu akan dituduh melakukan makar terhadap GerejaKu sendiri, namun satu-satunya kejahatanmu 

adalah karena kamu mempertahankan Kebenaran 

Minggu, 30 Juni 2013, jam 20.13 

  

PuteriKu yang terkasih, tidak sesaatpun juga setan menghentikan penganiayaannya kepada mereka yang 

mengasihi Aku.  

 

Ketika jiwa-jiwa berada dekat denganKu, dan ketika kasih mereka kepada-Ku semakin bertumbuh, maka 

setan akan ada disitu untuk berusaha menarik mereka menjauhi Aku. 

  

Jika kamu menyelamatkan jiwa-jiwa melalui doa-doamu, maka setan akan melampiaskan segala 

kemarahannya kepadamu dan kamu akan merasa terluka karena kamu menjadi sasaran kritikan, terutama dari 

mereka yang kau kasihi. Kamu harus membiasakan diri dengan penghinaan dan kesedihan ini jika kamu 

mengikuti Aku dan jika kamu mau menerima campur tanganKu melalui Pesan-pesan ini. Mereka akan 

membawa sebuah penyiksaan yang mengerikan karena Pesan-pesan ini akan bertanggung-jawab atas 

keselamatan 7 milyar manusia. 
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Ketika setan tahu bahwa dia kehilangan jiwa-jiwa yang datang kepada-Ku, maka dia akan menggunakan 

segala cara yang perlu untuk menciptakan keraguan didalam pikiran orang-orang yang setia kepada-Ku dan 

kemudian dia akan menciptakan perpecahan yang besar diantara para pengikutKu. Hendaklah kamu 

mengenali ulah setan ini apa adanya dan sadar bahwa semakin besar kamu dianiaya, karena kamu menerima 

Tangan KerahimanKu, berarti kamu mengikuti Kebenaran. Hanya Sabda Allah yang hadir dengan caranya 

yang amat kuat – ketika Roh Kudus menjadi nyata hadir diantara kelompok-kelompok anak-anak Allah – 

maka setan akan berjuang paling keras. Dia, setan, menjadi sangat marah karena Tugas ini dan bagi kamu 

yang meragukan SabdaKu, yang diberikan kepadamu saat ini, ketahuilah hal ini. 

  

Hanya SabdaKu yang bisa menyulut kemarahan sebesar ini, terutama diantara mereka yang percaya kepada-

Ku dan yang mengikuti Ajaran-ajaranKu. Tidak satupun dari kamu yang lolos dari serangan-serangan itu. 

Kamu, para pengikutKu yang berharga, akan mendapati dirimu menerima cambukan-cambukan dari lidah-

lidah yang jahat, yang melawan Aku.  

 

Kamu akan diludahi, ditertawakan, dan dicemooh. Kamu akan dituduh melakukan makar terhadap GerejaKu 

sendiri, namun satu-satunya kesalahanmu adalah karena kamu mempertahankan Kebenaran. Mereka yang 

mempertahankan Sabda Allah dan yang tidak mau menyimpang dari Kebenaran, selalu menderita karena 

tangan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai wakil pilihan dari Allah, dihadapan jiwa-jiwa malang 

yang sungguh mengasihi Aku. 

  

Ada perbedaan diantara mereka yang berkata bahwa mereka lebih tahu dan karena itu lebih layak untuk 

menghakimi orang lain, dalam NamaKu, dari pada mereka yang mengasihi Aku secara sederhana. Kamu 

hanya bisa berdiri tegak dan menyatakan kasihmu kepada-Ku jika kamu mau mengikuti ContohKu. Aku tak 

akan mengatakan bahwa seseorang lebih baik dari pada orang lain, karena kamu semua adalah pendosa. 

Namun Aku tak pernah mau menerima mereka yang mengaku tahu segalanya yang perlu diketahui mengenai 

Aku, dan yang menyatakan keunggulannya atas orang lain. Mereka yang berkata bahwa dirinya mengenal 

Aku dan menghinakan orang lain dalam NamaKu sesungguhnya tidak mengenal Aku sama sekali. 

Setan memenuhi jiwa-jiwa dengan rasa cinta diri, kecongkakan dan kemarahan. Semua itu adalah tiga buah 

sifat yang akan kau ketahui ada didalam suatu jiwa, ketika dia berusaha untuk membungkam orang lain yang 

mewartakan Kebenaran Allah. Ketahuilah bahwa jiwa-jiwa seperti itu akan menderita terutama saat ini, 

ketika Tugas yang paling dinanti-nantikan ini, disebarkan diantara kamu. Diantara kamu yang menanggapi 

PanggilanKu haruslah menghadapi penyalah-gunaan dan penghinaan secara terbuka, yang akan sangat 

menyesakkan kamu, karena begitu besarnya limpahan kebencian itu. Aku ingin kamu mengerti bahwa 

bukanlah kamu yang menjadi sasaran dari kebencian itu, melainkan Aku. Setan ingin membungkam SuaraKu 

ketika ia menyebar untuk menyelamatkan kamu dari rencana jahatnya, yang telah disusun secara hati-hati 

sekali dan dirancang sejak lama. Tak akan ada kemenangan bagi binatang itu, tetapi dia tahu betapa Aku 

sangat menderita ketika dia bisa merebut jiwa-jiwa dariKu. Jangan biarkan gangguan itu membutakan kamu  

terhadap Kebenaran. 

  

Kebenaran akan menyelamatkan jiwamu dan jika kamu mewartakan Kebenaran, ia akan membawa kepada-

Ku lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Dengan sarana itu, Aku akan mengalahkan binatang itu. Kamu akan 

dilindungi dari segala gangguan, namun kamu akan menderita berbagai cercaan karena kamu dianggap 

bodoh. Dan semua itu adalah karena kamu mengasihi Aku. 

  

Yesusmu 
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Juli 2013 

 

 

Bunda Keselamatan : Apa yang kusaksikan itu tak bisa dituliskan diatas kertas, begitu kejinya 

kekejaman yang dikenakan kepada TubuhNya Yang Mulia itu 

Senin, 1 Juli 2013, jam 16.43 
  

Anakku, jika kamu menderita demi Puteraku, memang boleh saja kamu menjerit kesakitan, karena kamu 

hanyalah manusia biasa. Namun ketika aku menyaksikan penyiksaan atas Puteraku dan kemudian 

PenyalibanNya yang mengerikan itu, aku ada bersama kesedihan. Dan ketika aku menyaksikan TubuhNya 

yang layak dikasihi itu menanggung apa yang tak bisa ditanggung oleh binatang sekalipun di tempat 

pembantaian, maka diriku ini pingsan berkali-kali karena terkejut dan hampir-hampir tak mampu berdiri lagi. 

  

Betapa Dia amat menderita, tak seorangpun yang tahu, karena apa yang kusaksikan itu tak bisa dituliskan 

diatas kertas, begitu kejinya kekejaman yang dikenakan kepada TubuhNya Yang Mulia itu. Inilah sebabnya 

hanya ada sedikit saja penjelasan yang diberikan mengenai penistaan yang hina yang mereka berikan 

kepadaNya, karena hal itu akan sangat mengejutkan hingga hal itu bisa merendahkan NamaNya jika harus 

dituliskan. 

  

Kamu, anakku, menderita, namun hanya dengan sebagian kecil saja dari penderitaanNya. Hendaknya kamu 

tahu bahwa sementara kamu merasakan sakit secara jasmani, maka Puteraku mengijinkan penderitaanNya 
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terjadi pada orang-orang pilihanNya. Ketika Dia melakukan hal ini, hal itu akan menolongNya menolak, 

mengalahkan dan menghancurkan kuasa jahat, melalui penyerahan kehendak bebasmu kepada Puteraku yang 

amat berharga. Dengan melakukan hal itu kamu mempersembahkan jiwamu serta tubuhmu, dan hal ini 

merupakan hadiah yang istimewa bagiNya – sebuah hadiah, yang memungkinkan Dia untuk menyelamatkan 

orang-orang lain. 

  

Karena itu sadarilah bahwa ketika Puteraku meningkatkan penderitaanmu dan ketika Dia sungguh menderita 

dalam dirimu, bahwa itu adalah sebuah Rahmat, yang hendaknya tidak kau tolak. Peluklah hal itu. Segera 

kamu akan betapa kuat kuasanya. Ketika Puteraku menyatakan Luka-lukaNya didalam tubuh suatu jiwa 

pilihan, ia membawa serta sebuah tindakan penganiayaan yang mengerikan. Inilah yang terjadi ketika setan 

menyerang dengan sebuah kemarahan yang kejam dan serius. Awalnya kamu akan merasa takut, namun kini 

kamu mengerti, kamu akan mau menerima hal ini dan lindungilah dirimu dengan doa Rosario Kudus paling 

tidak sebanyak tiga kali dalam sehari. 

  

Anakku, yakinkanlah bahwa kamu tidak membiarkan rasa takut menjauhkan kamu dari Karya ini, karena 

seperti itulah yang diinginkan oleh setan. Kamu harus tegak berdiri, menanggungnya dan tetap diam, ketika 

kebencian itu menerjang dirimu. 

  

Cobaan-cobaan ini memang diharapkan didalam sebuah Tugas sebesar ini. Damailah kamu dan ketahuilah 

bahwa semua malaikat dan para kudus ada bersamamu dan menuntun kamu. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Allah 

Bunda Keselamatan 

 

 

Bunda Keselamatan : Tidak satupun pintu yang dibuka untuk membiarkan Puteraku datang ke dunia 

secara bermartabat 

Rabu, 3 Juli 2013, jam 00.57 

 

 

Anakku yang terkasih, jika kamu dilemparkan kedalam hutan belantara dan diasingkan disitu, karena Tugas 

ini, maka penting sekali kamu mengetahui alasannya mengapa. Karena ketika kamu tahu alasannya, akan 

menjadi lebih mudah bagimu untuk menerima kekejaman seperti itu. 

  

Ketika aku akan melahirkan dulu, tidak satupun pintu yang dibuka untuk membiarkan Puteraku datang ke 

dunia secara bermartabat. Jika setiap pintu ditutup dengan keras dihadapan Wajah Allah, yang mengutus 

Putera TunggalNya untuk menebus umat manusia dari dosa, maka hal yang sama juga terjadi saat ini ketika 

Allah mempersiapkan jalan bagi  

 

Kedatangan Yang Kedua dari PuteraNya.  

  

Ketika Allah mempersiapkan dunia bagi hari yang besar ini, pintu-pintu akan kembali ditutup, dalam wujud  

penolakan, melawan Sabda Allah. Kamu, sebagai utusan, akan terus menghadapi penentangan yang keras. 

Banyak orang bukan saja selalu menutup pintu mereka, hal ini merupakan sebuah penghinaan, tetapi mereka 

juga akan meneriakkan kata-kata mesum yang mengerikan serta menyakiti kamu, anakku, karena mereka 

tidak ingin mendengar Sabda Allah. 
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Roh kejahatan telah menguasai saat yang amat menentukan ini dalam sejarah umat manusia dan ia akan 

menghancurkan anak-anak Allah yang paling suci sekalipun. Hanya mereka yang paling berani yang akan 

bertahan menghadapi roh kejahatan ini, yang akan merasuki jutaan orang agar mereka menolak Kerahiman 

Puteraku. 

  

Bukan hanya Pesan-pesan ini saja yang mereka benci, tetapi rasa takut juga, karena melalui Kerahiman 

Puteraku maka ada lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan diselamatkan dari cengkeraman setan. Setan 

bekerja dan membangun jalannya menuju hati banyak jiwa, dan secara khusus, mereka yang berada dekat 

dengan Puteraku. Adalah para pengikut yang setia didalam Gereja Puteraku yang menjadi sasaran pertama 

dari setan, yang akan menjauhkan sebagian besar mereka untuk melawan SabdaNya saat ini. 

  

Sabda Yang Sejati dari Puteraku, Yesus Kristus, telah disamarkan selama berabad-abad dan isi dari Kitab 

Injil kini ditentang oleh banyak orang, yang berkata bahwa dirinya mengenal Puteraku. Ingatlah, pertempuran 

untuk merebut jiwa-jiwa sedang dilakukan oleh para malaikat dan para kudus didalam Kerajaan Bapaku, 

untuk melawan si penipu.  

 

Kamu, anakku, terperangkap ditengahnya dan kamu menjadi sasaran yang empuk bagi mereka.  

  

Adalah karena besarnya Tugas ini dan karena kamu adalah seorang nabi – dan bukan seorang visiuner – 

maka kamu akan bekerja sendirian dan dibenci diantara manusia. Jangan biarkan penganiayaan ini 

menyedihkan kamu atau kamu merasa tidak cukup kuat, karena hal ini tak boleh terjadi. Kamu telah diutus 

dan kamu dilindungi dan kamu akan tegak berdiri dan terus mewartakan Sabda Allah hingga hari akhir nanti. 

Hal ini telah dinubuatkan dan ketika jiwa-jiwa di dunia diselamatkan dan ketika Kerajaan Yang Baru – 

Firdaus Yang Baru – muncul, maka segala penderitaan ini tak ada artinya apa-apa. 

  

Berbahagialah dan janganlah kamu takut. Aku, Ibumu yang mengasihi, akan menuntun dan melindungi 

kamu, terutama di saat-saat yang paling sulit, agar Terang Allah memenuhi pikiran, tubuh dan jiwamu, setiap 

hari. 

  

Aku mengasihi kamu, anakku, dan hendaknya kamu tahu bahwa kamu telah diberkati dengan Karunia 

Keteguhan hati. Kini semuanya berada di Tangan Allah. Hendaklah kamu percaya kepadaNya, setiap saat. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Allah 

Bunda Keselamatan 

 

 

  

 

 

Akan terjadi gempa bumi hebat di Rusia dan Cina dan hal itu akan terjadi susul menyusul 

Rabu, 3 Juli 2013, jam 13.30 

 

PuteriKu yang terkasih, betapa Aku telah kehilangan waktumu dan betapa Aku berbahagia karena kegelapan 

spirituil itu, yang telah menyelimuti dirimu selama beberapa hari ini, kini telah hilang. Hendaknya kamu 

terus mendaraskan doa Rosario Kudus untuk melindungi dirimu, maka semuanya akan berjalan dengan baik. 
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Bumi ini akan berguncang, seperti yang dinubuatkan, dan sepertiga darinya akan hangus terbakar, sebagai 

akibat langsung dari dosa manusia. Doa bisa meringankan banyak dari kobaran ini, yang akan ditumpahkan 

kepada bagian-bagian dunia dimana hukum-hukum yang jahat membuat murka BapaKu. 

  

Dosa melawan Hukum-hukum Allah bisa diterima sepanjang orang-orang yang mengenal Kebenaran dan 

menerima Sabda Allah menghormati Dia. Namun kini, mereka yang kau tempatkan dalam posisi berkuasa 

telah membelakangi Allah. Untuk itu mereka akan dihukum melalui kekacauan ekologis. Pemurnian adalah 

satu-satunya jalan untuk membangunkan umat manusia, agar mereka mencari penyesalan atas jiwa-jiwa 

mereka. Sarana-sarana lain, meski ia bisa menciptakan pertobatan, tidaklah cukup. Manusia akan menderita 

berbagai pemurnian, karena mereka terus memeluk ajaran berhala dan saling membunuh satu sama lain. 

  

Campur tangan Allah adalah perlu. Sebab jika tanpa hal itu maka kamu akan ditinggalkan. 

Akan terjadi gempa bumi hebat di Rusia dan Cina dan hal itu akan terjadi susul menyusul. 

Cuaca yang extrim serta perubahan-perubahan yang mendadak didalam suhu udara dari dingin menjadi 

sangat panas, akan terlihat. Musim akan berubah dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

  

Banjir dan ombak besar akan terlihat di berbagai bagian dunia, yang belum pernah dialami sebelumnya 

hingga kini.  

 

Di negara-negara yang mengijinkan undang-undang yang melawan Allah, maka gempa bumi akan 

mengguncangkan tanah mereka dan bagi mereka yang mengenal Aku, mereka akan tahu mengapa semua itu 

terjadi. 

  

Ketika pemurnian-pemurnian itu terjadi, akan datanglah sebuah hukuman kedua yang mengerikan, yang 

dikenakan kepada gereja-gereja palsu, yang secara sengaja menutupi Kebenaran. Mereka itu akan paling 

menderita, karena jiwa-jiwa yang telah mereka curi dariKu. 

  

Sementara Aku mengungkapkan lebih banyak lagi mengenai berbagai nubuatan, yang ada didalam Meterai-

meterai, akhirnya manusia akan mengenal Kebenaran. Meski Allah adalah Kasih dan Dia adalah Adil, namun 

hukuman-hukumanNya akan menimpa umat manusia untuk membersihkannya dari segala kesia-siaan, 

egoisme, serta rasa cinta diri, agar manusia menjadi layak untuk memasuki Firdaus Yang Baru. Hanya 

mereka yang memiliki hati yang murni dan tulus yang diberi dengan Karunia ini. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Sementara kepahitan memecah-belah bangsa-bangsa, ketidak-percayaan dan rasa takut akan terus 

menyulut kekacauan ditengah masyarakat 

Rabu, 3 Juli 2013, jam 23.15 

 

PuteriKu yang terkasih, peperangan dan kekacauan, seperti yang dinubuatkan, menyebar seperti kobaran api 

ke seluruh bumi. Hanya sedikit saja bagian-bagian dunia ini yang tak terpengaruh oleh peperangan dan kabar-

kabar tentang perselisihan. 

Sementara kepahitan memecah-belah bangsa-bangsa, ketidak-percayaan dan rasa takut akan terus menyulut 

kekacauan ditengah masyarakat, undang-undang non-kristiani akan semakin meningkat, sehingga 

pembunuhan dan aborsi serta berbagai tindakan yang melawan Sakramen-sakramen Kudus akan 
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diberlakukan di negeri-negerimu. Banyak orang yang dituntun menuju dosa karena undang-undang itu, dan 

segera pedihnya kegelapan jiwa akan hadir dan hanya sedikit saja yang tak bisa merasakan hal ini. 

Mereka akan bertanya, mengapa terjadi sebuah suasana yang aneh, dimana kepercayaan kepada satu sama 

lain menjadi hilang? Mengapa sulit sekali melaksanakan kehidupan kita seperti yang diajarkan oleh Kristus, 

karena takut dianggap bodoh? Jawabannya terletak pada kenyataan yang terjadi di negeri-negerimu, satu 

demi satu, yang bukan saja mengutuk Aku, tetapi juga menyatakan bahwa dosa adalah diperbolehkan oleh 

hukum. Ketika hal ini terjadi, setan dan pasukannya mengamuk. 

  

Mereka telah menjadi sangat kuat dan melalui segala undang-undang liberal, yang mendukung perbuatan 

dosa, hal itu benar-benar diterima hingga akibatnya tak ada lagi damai di dalam hati manusia. Hal itu akan 

seperti anak-anak yang dicuri dari orang tua mereka dan dijadikan tawanan, mereka diberi makan secara hati-

hati dan dihadapkan kepada kenyataan bahwa mereka kini menjadi tawanan. Atas segala kenikmatan yang 

mereka tawarkan, semua itu tak akan membawa penghiburan. Sebaliknya, anak-anak ini akan merasakan 

kekacauan, kekosongan dan rindu akan kasih sejati, yang hanya bisa terjadi melalui kehadiran dari orang tua 

merekaKehadiran Allah masih ada didalam bangsa-bangsamu, namun karena Aku, Anak Manusia, sedang 

ditolak, melalui pemberlakuan undang-undang yang jahat di tanahmu dan segera juga didalam gereja-

gerejamu, maka kamu akan menjadi seperti anak yatim piatu yang tersesat tanpa ada tempat untuk 

meletakkan kepalamu.  

  

Tanpa Allah maka tak ada damai. Tanpa Aku, Yesus Kristus, yang hadir melalui Ajaran-ajaranKu, maka 

secara perlahan kamu menjadi kelaparan. Jangan biarkan hukum-hukum semacam itu menghentikan 

devosimu kepada-Ku karena saat ini lebih dari pada saat-saat sebelumnya Aku akan datang kepadamu dan 

memberimu penghiburan yang kau rindukan itu. 

 Aku mengasihi kamu. Aku menangis atas kesedihanmu dan Aku berjanji bahwa penganiayaan ini hanya 

berlangsung singkat. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Allah Bapa : Aku tahu bahwa rencana mengadakan aborsi di seluruh dunia telah dikendalikan 

Kamis, 4 Juli 2013, jam 18.40 

  

PuteriKu yang terkasih, WaktuKu telah tiba untuk melakukan campur tangan, secara paksa, di dunia, pada 

sebuah saat dimana dosa besar dilakukan melawan Aku. 

  

KesabaranKu diuji dan MurkaKu telah disulut ketika Aku menyaksikan pennghinaan-penghinaan yang 

terbesar yang dilakukan terhadap Aku. 

  

Sebagai Pencipta dari segala yang hidup, Aku adalah Pencipta kehidupan. Aku menciptakannya seperti yang 

Kuinginkan dan Aku mengakhirinya seturut dengan Kehendak KudusKu. Pada saat ketika manusia berusaha 

campur tangan didalam KehendakKu, maka Aku akan menyerang balik, karena Aku tidak akan mau 

menerima kejahatan itu. 

  

Bagi mereka yang membunuh anak-anakKu, hidupmu akan berakhir. Aku akan mengambil hidupmu, bukan 

saja didalam tubuh, tetapi juga didalam roh. Tak ada kehidupan kekal yang akan atau bisa diberikan 

kepadamu. Kehidupan yang kau ambil itu akan menjadi kejatuhanmu. Mata ganti mata akan menjadi bentuk 

hukumanmu. 
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Perhatikanlah, kamu yang terus menghancurkan kehidupan dalam segala bentuknya. Aku tahu apa yang 

sedang kau lakukan. Aku tahu bahwa rencana mengadakan aborsi di seluruh dunia telah dikendalikan oleh 

sebuah kelompok diantara kamu. Aku tahu bahwa negara-negara yang mendesak melalui upaya hukum yang 

keji untuk mengesahkan aborsi hanyalah sebagai boneka saja. Mereka itu diikat dengan tali agar mereka 

menari seirama dengan keinginan Kelompok Dunia Tunggal, yang mematuhi satu tuan saja. Kesetiaan 

mereka adalah kepada binatang itu dimana rencana terbesarnya, yaitu menghancurkan ratusan juta kehidupan, 

sedang berlangsung, melalui dosa aborsi. Anak-anak yang belum lahir itu menjadi sasaran empuk di mata 

mereka. Mereka menggunakan aborsi untuk campur tangan didalam Hukum-hukumKu serta Karunia terbesar 

yang Kuberikan kepada manusia – Karunia kehidupan.  

  

Kecongkakan manusia yang disatukan di pangkuan binatang itu serta mereka diantara kamu yang dibodohi 

olehnya, amat menyakitkan Aku. KasihKu itu Maha Kuasa, namun niatanmu yang jahat, untuk 

menghancurkan apa yang menjadi milikKu, akan digagalkan dengan segera, hingga kamu menjerit atas 

kehidupanmu. Jika kamu tidak mau memanggil Aku saat ini melalui Karunia Rekonsiliasi, maka kamu tak 

akan menerima Kerahiman yang besar. Bagi kamu yang mendukung atau ikut ambil bagian didalam 

mengambil kehidupan dari anak-anak yang belum lahir, kamu akan menderita hukuman yang sama.  

 

Hancurkanlah kehidupan yang tak berdosa itu, maka hidupmu sendiri akan diambil. Aku telah mengamati, 

dengan kesedihan yang amat besar, betapa kamu telah menghinakan Aku begitu lama. Waktumu telah habis, 

karena kini kamu akan dihukum dengan bengis, atas perbuatan keji melawan KeilahianKu ini. 

  

Ingatlah, hanya ada tersisa sedikit waktu saja bagimu agar kamu menolak tindakan aborsi. MurkaKu akan 

tercurah ke empat penjuru bumi. Hal itu adalah karena dosa aborsi hingga manusia akan menderita 

pemurnian yang paling buruk.  

 

Tidak satupun negara yang dikecualikan dari hukuman-hukuman ini. Hanya mereka yang tidak mengijinkan 

tindakan aborsi yang terluput dari penderitaan mengerikan yang akan Kuberikan kepada dunia. 

  

Sebagai Pencipta kehidupan, tak ada manusia yang berhak melawan Aku. Tak seorangpun. Dia yang berani 

menentang Aku, dengan meniru Aku dalam mengambil kehidupan, dia akan kehilangan segala kehidupan. 

  

Bapamu 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

 

Tata Dunia Baru adalah merupakan sandiwara terbesar melawan Allah Tritunggal Yang Sejati 

Jumat, 5 Juli 2013, jam 14.10 

 

PuteriKu yang terkasih, ada sebuah agama yang menimbulkan penderitaan terbesar bagiKu dan itu adalah 

agama palsu, yang mendewakan binatang itu. Tata Dunia Baru adalah merupakan sandiwara terbesar 

melawan Allah Tritunggal Yang Sejati dan mereka yang menjadi milik rumah setan itu membutuhkan banyak 

sekali doa. Mereka itu ditipu untuk percaya bahwa ada Allah yang lain, yang mengasihi mereka. Mereka 

diberitahu bahwa Tritunggal Terberkati adalah sebuah kepalsuan dan bahwa BapaKu adalah setan. Mereka 

tidak mau menerima kenyataan bahwa Dia menciptakan mereka dan kepala mereka dipenuhi dengan begitu 

banyak kebohongan hingga mereka tak mau membuka pikiran mereka terhadap Kebenaran. Karena kecintaan 

mereka terhadap sesuatu yang gaib maka mereka terlibat didalam kuasa-kuasa setan yang menghancurkan 



[ Pesan Peringatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Keselamatan  kepada umat manusia 2013 ]  www.jalanallah.com 

http://www.thewarningsecondcoming.com  |  http://jtm-indonesia.net 

 

 
163 

Menjangkau dan memulihkan jiwa 

jiwa-jiwa mereka, dan memenuhi mereka dengan kebencian, bukan saja kepada Allah, tetapi juga kepada  

semua anak-anak Allah. 

  

Mereka hanya mengisihi dirinya sendiri serta nafsu mereka akan kenikmatan memenuhi mereka dengan 

sebuah kerinduan yang lebih besar lagi yang tak pernah terpuaskan. Tak ada kenikmatan duniawi yang bisa 

memuaskan mereka, dan itulah sebabnya maka mereka merindukan sumpah serapah yang lainnya. Mereka 

mendapatkan kenikmatan dengan merebut kehidupan dan tak memiliki penyesalan didalam jiwa mereka, atas 

pembantaian brutal yang mereka lakukan. Pengaruh mereka menyebar luas ke seluruh dunia di setiap bangsa 

dan para pengikut setan itu bercampur diantara orang-orang kaya, para pemimpin bisnis, pemerintahan-

pemerintahan, keluarga-keluarga kerajaan, organisasi-organisasi, termasuk media massa dan penegak hukum, 

sistem peradilan dan Gereja. 

  

Janganlah menyepelekan kekuatan mereka. Meski jumlah mereka kecil, dan tidak sampai merasuki setiap 

bagian dari komunitasmu, namun mereka akan melakukan hal-hal yang mengerikan. Bukan saja mereka telah 

menjual jiwa mereka kepada iblis, tetapi mereka juga akan menarik jiwa-jiwa tak berdosa menuju lembah 

bersama binatang itu dan iblisnya. 

  

Aku memberikan kepada mereka yang mengasihi Aku, Rahmat untuk bisa mengalahkan kelompok jahat dan 

berkuasa ini, yang mengutuki Aku setiap detik dalam sehari, jika kamu mendaraskan doa Perjuangan (112) 

yang singkat ini. 

  

Doa Perjuangan (112) : Memohon Rahmat Keselamatan 

  

Yesus yang terkasih, aku mohon kepadaMu selimutilah jiwa-jiwa yang telah dirasuki oleh setan dengan 

Rahmat KeselamatanMu yang istimewa. 

Bebaskanlah jiwa-jiwa mereka yang malang itu dari tawanan kejahatan dari mana mereka tak bisa 

meloloskan dirinya. 

Amin.  

  

Jiwa-jiwa malang ini akan menjadi yang pertama mengakui binatang itu sebagai miliknya dan mereka akan 

mau bersujud menyembah antikris. Hendaknya kamu banyak berdoa, kamu semua, agar kuasa setan atas 

mereka bisa dipatahkan dan hati mereka bisa dibuka terhadap Kerahiman-Ku yang besar ini. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Dia akan menggunakan Kebenaran Allah untuk bersembunyi, hingga saat yang tepat 

Minggu, 7 Juli 2013, jam 17.35 

  

Mempelai-Ku yang terkasih, adakah masalah jika mereka meneriaki kamu ataupun mengutuk kamu dalam 

Nama-Ku? Adakah masalah jika mereka yang mewartakan Sabda KudusKu dan yang tetap teguh bersatu 

denganKu, tetapi dibelenggu dan dipukuli? Tidakkah kamu tahu bahwa KuasaKu adalah Maha Besar dan 

Aku tak bisa dikalahkan meski mereka bisa mematahkan Tulang-tulangKu. 

  

Jika seorang dokter berjuang untuk menyelamatkan jiwa manusia, dengan ongkos berapapun, dia akan 

melakukan segala sesuatu yang mungkin agar bisa berhasil. Jika dia disela oleh orang lain, atau ada orang 
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yang berusaha menghentikannya – jika dia adalah dokter yang benar-benar mengabdi, maka dia akan 

mengabaikan segala keberatan dan upaya yang mau ikut campur didalam usahanya itu, jika dia tahu didalam 

hatinya bahwa dirinya bisa dan akan menyelamatkan kehidupan. Maka dia akan terus melanjutkan upayanya 

hingga dia bisa melihat hasil usahanya. Dia akan bertekun hingga kehidupan itu diselamatkan dan kemudian 

ketika semuanya sudah dilakukan, dia akan disambut oleh kasih dari setiap orang yang, apapun alasan 

mereka, berusaha untuk ikut campur dengan usahanya untuk mempertahankan kehidupan. Begitulah segala 

bentuk penghalang akan diabaikan.  

  

Hal yang sama juga berlaku didalam Tugas ini, yang telah dijanjikan oleh BapaKu untuk menyelamatkan 

kehidupan anak-anakNya saat ini, sebelum saat KedatanganKu Yang Kedua. Kamu bisa mengharapkan 

gangguan terhadap Tugas ini.  

 

Sebab jika tugas ini tidak mendatangkan penentangan, maka kamu pasti tahu bahwa Pesan-pesanKu 

kepadamu saat ini, tak bisa berasal dari Yesusmu yang mengasihi. 

  

Ketika Kebenaran itu dinyatakan, ia tidaklah mudah untuk diterima, meski ia adalah Sabda Allah. Namun 

ketika kebohongan dihadirkan, dengan dibungkus sebagai Kebenaran, maka ia akan mudah diterima, dan 

dalam sebagian besar kasus, disambut dengan hangat dan tangan terbuka. Berhati-hatilah dengan 

kebohongan, yang akan dihadirkan oleh para musuhKu, yang menyatakan dirinya sebagai juru bicaraKu. 

Mereka akan menyesatkan kamu dengan berbagai cara, karena mereka takut kamu mengetahui tipuan 

mereka. Mereka akan menghabiskan waktunya dengan berhubungan dengan orang-orang yang dikenal oleh 

dunia sebagai orang yang baik dan kudus, para hamba yang murni – dimana banyak diantaranya kini ada 

bersamaKu di Surga. Dengan melalui relasi itu mereka akan terlihat sebagai murid yang setia dari orang-

orang kudus itu. Kemudian mereka akan mengulangi Kebenaran dari Ajaran-ajaranKu dan hal ini akan 

membingungkan kamu. Kamu akan berkata :‖Bagaimana hal ini bisa terjadi?‖. ―Orang ini berbicara tentang 

kebenaran‖. 

  

Kecerdikan binatang itu berada jauh diluar pengertianmu, para pengikutKu yang terkasih. Dia sangat berhati-

hati sekali untuk tidak sampai menampakkan jati dirinya dan dia bersembunyi dibalik Kebenaran. Jika dia 

hadir diantara jiwa-jiwa yang malang dan tersesat, dia akan menggunakan Kebenaran Allah untuk 

bersembunyi, hingga saat yang  

 

tepat. Kemudian kata-kata kotor akan tercurah melawan Sabda Allah, namun bagi banyak orang, kata-kata itu 

tidak cukup jelas. Lihatlah dibalik kata-kata itu, yang disusun dengan sangat hati-hati sekali, maka kamu akan 

melihat adanya kebohongan. Ini adalah sejenis kekuatan yang harus dilawan oleh anak-anak Allah. 

  

Roh setan adalah laksana awan gelap dan ketika ia benar-benar turun atas umat manusia, akan menjadi sulit 

untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Namun Aku berjanji kepadamu bahwa awan gelap ini 

akan diangkat dan ketika Terang Allah menembus masuk, kamu akan melihat adanya kejahatan dalam segala 

keburukannya, seperti ia terlihat di Mata Allah.  

  

Pertempuran ini akan terus berlangsung diantara orang-orang yang setia kepada Satu Allah Yang Benar, 

sementara setan menciptakan kekacauan diantara mereka. Sementara kelompok ini terpecah menjadi dua, 

maka akan ada orang-orang yang musti kau doakan. Mereka itu adalah jiwa-jiwa yang berada jauh dari Allah 

hingga mereka tidak mengakui Dia, dalam segala tingkatannya. Mereka itu adalah jiwa-jiwa milikKu yang 

tersesat, bagi siapa Aku mempersembahkan Tugas Suci ini. Ketika Aku menyelamatkan mereka yang benar-

benar tersesat, maka campur tanganKu akan menyelamatkan yang lain-lainnya juga, yang masih merasa 

kebingungan. 
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Datanglah, berkumpullah, kamu semua, dihadapanKu, karena Waktunya sangat segera. Jangan sampai ada 

satupun diantara kamu yang menunda berdoa bagi jiwa-jiwa mereka yang paling membutuhkan 

pertolonganmu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Sepuluh Perintah Allah yang diberikan kepada dunia oleh BapaKu melalui nabi Musa, kini sedang 

ditulis ulang oleh manusia 

Senin, 8 Juli 2013, jam 17.00 

  

PuteriKu yang terkasih, manakala kamu merasa bahwa hanya tinggal sedikit pengharapan bagi para pendosa, 

maka ingatlah bahwa KerahimanKu yang besar ini adalah tak terbatas. Tidak ada satu jiwapun di dunia yang 

tidak Kuinginkan untuk Kupeluk dan memberikan Karunia Keselamatan bagi mereka. Aku mengasihi kamu 

semua. Aku mengapuni mereka yang memohon kepada-Ku atas Karunia Penebusan, namun hal ini tidak 

berarti bahwa Aku tidak akan menghukum mereka yang melakukan dosa berat. 

  

Sepuluh Perintah Allah, yang diberikan kepada dunia oleh BapaKu melalui nabi Musa, kini sedang ditulis 

ulang oleh manusia. Ia telah disobek-sobek, diputar-balikkan, dan diberi makna yang baru agar manusia bisa 

membenarkan perbuatan dosa. 

  

Kamu mengidolakan allah-allah palsu dan kamu membenarkan hal itu. Kamu sedang hidup didalam sebuah 

kebohongan yang mengerikan ketika kamu menghinakan BapaKu seperti ini, namun ketika Kebenaran itu 

diperlihatkan kepada para penyembah berhala, mereka akan bertobat dan Aku akan menunggu untuk 

memeluk mereka. 

  

Kamu saling membunuh satu sama lain dan kamu berkata bahwa hal itu adalah untuk menunjukkan 

kemurahan hatimu. Kamu telah mengesahkan pembunuhan, eksekusi dan eutanasia serta aborsi, dan kamu 

berkata bahwa itu adalah hal yang baik. Itu adalah kejahatan yang paling buruk, ketika kamu menentang 

Pencipta segala kehidupan – Pencipta Surga dan Bumi – dengan merusak Hukum-hukum Ilahi dari Allah. 

Namun jika kamu memperlihatkan penyesalan hati yang sungguh, Aku juga akan menunggu untuk bisa 

memelukmu didalam LenganKu. 

  

Kamu menjarah apa yang bukan milikmu dan kamu mencurinya dari orang-orang miskin, untuk memuaskan 

keserakahanmu.  

Kamu melakukan dosa-dosa daging yang sangat mengerikan, yang berada dibawah kemuliaan manusia dan 

kamu bertingkah laksana binatang buas yang dilepaskan didalam liang. Kejahatanmu amat mengerikan di 

Mata Allah. Namun jika kamu mau memanggilKu dan memohon Kerahiman kepada-Ku, maka Aku akan 

berada disitu menunggumu dengan sabar. Jika kamu menghinakan Allah dengan tidak mau menerima 

kenyataan bahwa Dia Ada dan kemudian kamu berusaha membawa anak-anakNya bersamamu menuju 

lembah, bersama binatang itu, Aku masih menunggu saat ketika kamu mau berbalik dan meminta kepada-Ku 

agar Aku menunjukkan DiriKu kepadamu. 

  

Bagi kamu yang mau menerima Kebenaran, tak perlu lebih lama lagi menunggu untuk menghormati Aku 

pada hari Sabbath, karena kamu meletakkan segala kebutuhanmu dihadapanKu. Kamu menyakiti Aku seperti 
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itu karena kamu sadar bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Kamu telah meninggalkan Rumah Bapamu dan 

kamu hanya akan kembali ketika kamu tak memiliki  

 

atap lagi diatas kepalamu. Dan Aku masih menunggumu untuk menyambut kamu kembali. 

  

Kasihmu kepada Allah telah semakin menurun, seperti juga kasih dan hormatmu kepada orang tua. Hatimu 

telah begitu mengeras hingga kamu tidak mau mengasihi dan mempedulikan mereka sebagaimana yang 

seharusnya. 

  

Kamu mengutuki Allah dan bersumpah, dengan menggunakan NamaKu dengan cara yang paling tidak 

terhormat, setiap hari, namun kamu tidak mau berbicara denganKu seperti yang Kuinginkan. Jika kamu 

mencemarkan orang lain, kamu mencemarkan Aku. Jika kamu merusak nama baik orang lain, kamu 

menghancurkan KasihKu. Namun Aku akan mengampuni kamu jika kamu sungguh menyesal. 

  

Kamu memperlihatkan rasa tidak hormat kepada institusi perkawinan, dan kamu tidak berpikir bahwa dirimu 

telah menyalah-gunakan Sakramen Yang Terkudus ini. Kamu menghinakan Allah lebih jauh lagi ketika kamu 

terus meminta berkatNya atas perkawinan, ketika Dia tak bisa dan tidak akan mau mengakui perkawinan itu. 

Namun kamu terus menghinakan Dia. 

  

Kamu sangat terobsesi mencari harta benda duniawi dan kamu sangat dirasuki oleh ambisi-ambisi yang tidak 

sehat, hingga kamu menghancurkan orang-orang yang menghalangi jalanmu. Disamping semuanya ini, Aku 

akan memperlihatkan KerahimanKu jika kamu mau kembali kepada-Ku. 

  

Tak ada dosa, kecuali penghujatan terhadap Roh Kudus, yang terlalu buruk hingga Aku tak bisa 

mengampuninya. Aku meminta kamu semua untuk memeriksa suara hatimu dan kemudian diperdamaikan 

denganKu sekali lagi. 

  

Aku Adalah Sabar. Aku Adalah Kasih. Aku Adalah Keselamatanmu. Aku sedang menunggu. Datanglah 

kepada-Ku segera, karena Aku mengasihi kamu dengan sebuah gairah yang tak terhingga besarnya. Aku tak 

akan berhenti hingga Aku telah menyelamatkan kamu semua. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Begitu mudahnya manusia menerima undang-undang yang baru yang 

dikatakan sebagai hal yang baik 

Rabu, 10 Juli 2013, Jam 15.26 

 

Anakku, doa-doamu sedang dijawab dan Puteraku akan campur tangan demi intensimu yang khusus itu. 

Kamu harus berdoa bagi semua orang di dunia yang sedang disesatkan agar percaya bahwa kejahatan adalah 

baik. Jaring penipuan ini telah menyelimuti seluruh umat manusia sedemikian rupa hingga banyak orang tak 

lagi bisa membedakan antara Hukum-hukum Allah dengan kejahatan setan ketika dia hadir diantara kamu. 

  

Begitu mudahnya manusia menerima undang-undang yang baru yang dikatakan sebagai hal yang baik – demi 

kebaikan semua orang – ketika kenyataannya hal itu menyembunyikan dosa berat di Mata Allah. 
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Pertempuran sedang berlangsung antara mereka yang mempertahankan Hukum-hukum Allah dengan mereka 

yang mencemarkannya. Mereka yang secara terbuka mempertahankan Hukum-hukum Allah dianggap 

sebagai setan dan dinyatakan sebagai kejam dan jahat. Penipuan dan kebohongan yang memenuhi mereka 

yang mengaku mengasihi umat manusia, nampak jelas ketika mereka secara terbuka membenarkan dosa 

berat. Betapa cerdiknya setan. Sedikit sekali orang yang menyadari pengaruhnya didalam kehidupan mereka 

atau betapa setan telah memutar-balikkan penalaran mereka. 

  

Anak-anakku, hendaknya kamu merasa terhibur dengan menyadari bahwa aku, Bunda Keselamatan, bisa 

mengalahkan setan yang ada ditengah-tengahmu. Kamu harus memanggilku setiap kali kamu merasa 

dikuasai oleh kuasa yang dia terapkan kepada bangsa-bangsamu. Aku akan menghancurkan pengaruhnya, 

jika kamu menaruh permohonanmu di hadapanku. 

  

Daraskanlah Doa Perjuangan (113) ini : untuk mengalahkan setan di negeri kita 

  

Oh Bunda Keselamatan, datanglah di tengah kami dan selimutilah negeri kami dengan perlindunganmu. 

Hancurkanlah kepala binatang itu dan buanglah pengaruh jahatnya yang ada diantara kami. 

Tolonglah anak-anakmu yang papa dan tersesat agar bisa berdiri tegak dan menyuarakan Kebenaran, 

manakala kami dikelilingi oleh berbagai kebohongan. 

Oh Bunda Allah, lindungilah negeri kami dan kuatkanlah kami, agar kami tetap setia kepada Puteramu di saat  

penganiayaan kami. 

Amin. 

  

Janganlah kamu menerima berbagai alasan, yang mengijinkan undang-undang yang jahat itu diberlakukan, 

yang mendikte bagaimana kamu harus menjalani kehidupanmu, seturut Sabda Allah. Ketika undang-undang 

itu merasuki negeri-negerimu, maka ia akan menghancurkan jiwa-jiwa. 

  

Percayalah kepadaku, Bunda Keselamatan, untuk menolong menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang kau 

kasihi dan yang bekerja bersamamu. Panggilah aku dan aku berjanji bahwa aku akan menyelimuti bangsamu 

dengan Mantelku Yang Terkudus. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

Allah Bapa : Berbagai kebohongan yang disuapkan kepadamu mengenai keadaan ekonomimu 

dirancang untuk membodohi kamu 

Rabu, 10 Juli 2013, jam 15.41 

  

PuteriKu yang terkasih, perang akan berkecamuk di seluruh wiayah Timur Tengah dan segera Israel-Ku yang 

terkasih akan menderita kekejian yang mengerikan. Kehidupan akan musnah di bagian dunia ini dalam skala 

yang besar, sementara roh kejahatan menghancurkan banyak kehidupan dan dalam berbagai kasus jiwa-jiwa 

dari anak-anakKu. 

  

Kebencian anak-anakKu kepada sesamanya akan menyebar kepada negeri-negeri lainnya sementara Perang 

Armagedon semakin meningkat dan bertumbuh, hingga ia menyelimuti seluruh dunia dimana saja. 

Kebencian, yang disebabkan oleh merasuknya setan dan para iblisnya akan menjadi sebuah tanda yang 
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kelihatan hingga sedikit sekali jiwa-jiwa, apapun kepercayaan mereka kepada-Ku, Pencipta segala yang ada, 

yang tak bisa merasakan roh setan yang menyebar luas seperti virus mematikan. 

  

Peperangan, termasuk juga antar pemerintahan-pemerintahan dari semua negara-negara, akan muncul secara 

bersamaan.  

 

Ketika TanganKu telah turun dalam bentuk hukuman yang ringan, ketahuilah bahwa Aku akan 

menghancurkan mereka yang menyakiti anak-anakKu. Hal ini terjadi ketika pertempuran untuk merebut 

jiwa-jiwa semakin meningkat dan ia akan menyebar dengan berbagai cara. 

  

Berbagai kebohongan yang disuapkan kepadamu mengenai keadaan ekonomimu dirancang untuk 

membodohi kamu dan melepaskan kamu dari apa yang menjadi milikmu. Berdoalah, berdoalah, berdoalah, 

agar Aku menghentikan mereka yang mengendalikan mata uangmu agar tidak merebut apa yang menjadi 

milikmu. Ketahuilah bahwa ketika Tangan KananKu memberikan pemurnian-pemurnian kepada orang-orang 

jahat, maka Tangan KiriKu akan mengangkat dan membawamu menuju PerlindunganKu dan Aku akan 

mencukupi kamu. 

Berbagai perubahan yang dinubuatkan didalam Kitab SuciKu kini dihadirkan kepada dunia. Peperangan akan 

berkecamuk, kehidupan akan musnah, tanah-tanah akan mengalami kekacauan ekologis, tanaman pangan 

akan gagal dan banyak dari kamu yang akan dianiaya oleh pemerintah-pemerintahmu. Pertempuran yang 

terburuk akan berupa pertempuran spirituil dimana segala upaya akan dilakukan untuk menjauhkan kamu 

dariKu. 

  

Bapamu 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

 

 

Adalah melalui pendarasan doa-doa Perjuanganmu maka Aku bisa menyelamatkan mereka 

Kamis, 11 Juli 2013, jam 13.57 

 

 

PuteriKu yang terkasih, biarkanlah Aku menarikmu mendekati Hati KudusKu karena jika kamu mengijinkan 

Aku melakukan hal ini maka Aku akan meniupkan kedalam jiwamu berbagai Rahmat yang istimewa. 

Kemudian KaryaKu akan menghasilkan lebih banyak lagi buah yang akan menjadi matang dan menyebar 

secara berlimpah ke seluruh bumi. 

  

Buah yang berasal dariKu menghasilkan pertobatan dan melunakkan hati yang paling keras sekalipun jika 

mereka mau merasakannya. Jika mereka memakannya, ia akan menyatukan mereka denganKu dengan sebuah 

cara yang akan membawa damai yang besar bagi mereka. Damai yang Kujanjikan kepada kamu yang mau 

mendengarkan Aku saat ini, ketika Aku berbicara kepadamu ini, akan menjadi perisaimu untuk melawan 

kebencian. 

  

Bagi kamu, termasuk jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar pesan-pesan ini, dan yang sungguh mengasihi 

Aku, akan dipenuhi dengan damai ini dan akibatnya kamu akan menjadi kebal terhadap suara-suara mereka 

yang berteriak kepadamu karena kamu berasal dariKu. Jika kamu bersatu denganKu maka Aku berjanji 

bahwa setiap penghinaan dan penderitaan yang harus kau tanggung karena kamu mewartakan Sabda 

KudusKu, Aku akan menghidupkan kamu, menjagamu dan melindungi kamu. Kamu akan menikmati sebuah 
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kehidupan yang mulia didalam FirdausKu Yang Baru dimana semuanya akan bernyanyi bersama demi kasih 

dan kemuliaan Allah. Tak ada yang perlu kau takutkan dariKu tetapi Aku meminta agar kamu meluangkan 

waktu didalam doa bagi jiwa-jiwa yang dalam keadaan bingung dan dalam beberapa kasus, menjadi tersesat. 

  

Mereka yang terpisah dariKu haruslah kembali datang kepada-Ku dan melalui pendarasan doa-doa 

Perjuanganmu maka Aku bisa menyelamatkan mereka. Pergilah para pengikutKu yang terkasih dan 

ketahuilah bahwa kamu berada didalam HatiKu dan Aku didalam hatimu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Aku merindukan mereka. Tanpa mereka, Aku tak bisa merasa utuh 

Minggu, 14 Juli 2013, jam 23.50 

 

 

PuteriKu yang terkasih, ketika Aku memberimu Karunia untuk bisa melihat anak-anak Allah, kemanapun 

kamu pergi, melalui Mata Allah, hal itu adalah dengan sebuah alasan. 

  

Setiap kali kamu melihat seorang anak muda, dan merasakan Kasih-Ku menyelusuri seluruh pembuluh 

darahmu, ini adalah Kasih-Ku kepada mereka. Ketika kamu melihat anak belasan tahun berjalan dan tertawa 

bersama para sahabatnya dan kamu merasakan sebuah gelora kasih keibuan kepadanya, maka ketahuilah 

bahwa itu adalah Kasih Allah yang sedang kau rasakan. Jika kamu melihat seorang tua dan masih juga 

merasakan kasih ini, sekali lagi itu adalah Kasih-Ku yang kau rasakan. 

  

Ketika kamu memandang kepada jiwa-jiwa yang menimbulkan kesedihan besar kepada orang lain, melalui 

kejahatan mereka, dan kamu merasa kasihan kepada mereka, ketahuilah juga bahwa itu adalah KasihKu, 

yang merasuki kamu.  

 

Ketahuilah bahwa mereka yang menyangkal Aku dengan berbagai cara, masih memenuhi diriKu dengan 

Kasih kepada mereka, karena bagaimana mungkin Aku menolak mereka ?. Mereka itu adalah milik-Ku. Aku 

mengasihi mereka. Aku menangis demi mereka. Aku merindukan mereka. Aku sakit oleh kekhawatiran atas 

mereka. Betapa mereka telah menimbulkan penderitaan yang besar bagiKu, namun Aku akan memerangi 

setan hingga napas terakhir mereka di dunia, demi jiwa-jiwa yang menyedihkan itu. 

  

Kehidupan yang diberikan oleh Bapa-Ku adalah milik-Nya. Apa yang menjadi milik-Nya adalah juga milik-

Ku. Aku mati bagi mereka meski mereka menyalahkan Aku. Mereka masih juga melakukan hal itu. Aku 

merindukan mereka. Tanpa mereka Aku tak bisa merasa utuh. Inilah sebabnya Aku bersedia dengan sukacita 

untuk disalibkan lagi dan lagi asalkan Aku bisa menarik mereka kedalam Lengan-Ku. 

  

PuteriKu, bagaimana Aku bisa beristirahat jika tanpa ada manisnya pertobatan mereka? Namun mereka harus 

datang kepada-Ku atas kehendak bebas mereka sendiri. Aku bisa menyelimuti mereka dengan Kasih dan 

Rahmat-Ku. Aku bisa membanjiri jiwa mereka dengan segala Rahmat. Namun agar mereka bisa menerima 

Karunia-karunia itu, mereka harus tunduk kepada Kehendak Kudus-Ku dan menyerah kepada-Ku. Aku tak 

bisa menggunakan Keilahian-Ku untuk memaksakan Kehendak-Ku kepada mereka, namun apa yang bisa 

Kulakukan melalui Kemurahan Hati Bapa-Ku adalah mengambil jiwa-jiwa pilihan-Ku dan meminta mereka 
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untuk menerima Rencana-Ku sebagai balasan atas jiwa-jiwa ini. Campur tangan yang ajaib ini merupakan 

salah satu cara dimana Aku bisa menyelamatkan sebagian besar umat manusia. 

  

Berdoalah puteri-Ku yang terkasih, kepada-Ku, Yesusmu, memohon kekuatan untuk menanggung 

penderitaan lebih besar lagi bagiKu. Jika kamu mau menerima permintaan yang khusus ini, dengan 

sesungguhnya Aku berjanji bahwa Aku akan menyelamatkan puluhan juta jiwa lagi. Janganlah takut. Kamu 

akan kuat dan kamu akan melakukan hal ini dengan sukacita didalam hatimu kali ini. 

  

Pergilah, puteri-Ku, terimalah Permintaan-Ku. Janganlah takut dengannya, karena kamu akan memberikan 

kebahagiaan yang terbesar bagiKu jika kamu mau menyerahkan cobaan-cobaanmu ini kepada-Ku. Adalah 

Aku yang akan menanggung penderitaan itu, bukan kamu. Penderitaanmu hanya sebentar saja, namun dengan 

kamu menerimanya, hal itu telah memenuhi Keinginan-Ku untuk menyelamatkan anak-anak-Ku yang 

malang, yang terpisah dariKu. 

  

Terima kasih atas tanggapanmu terhadap Panggilan-Ku. Bukalah hatimu kepada permintaan-Ku dan Aku 

akan menolongmu di setiap langkahmu. Bagi kamu, hal ini hanya merupakan cobaan yang lain dan segera hal 

itu dengan mudah akan terlupakan. Bagi-Ku, hal itu berarti bahwa jiwa-jiwa yang akan masuk kedalam 

neraka itu, akan menjadi Milik-Ku di dalam Kerajaan-Ku. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Bagi imam-imam : Hari ketika kamu akan diminta untuk menyangkal Keilahian-Ku sudah tidak jauh 

lagi 

Senin, 15 Juli 2013, jam 17.52 

 

PuteriKu yang terkasih, Aku harus meraih imam-imam-Ku, yang kini mulai menyadari bahwa Aku sedang 

berbicara kepada dunia, melalui Pesan-pesan ini, saat ini. 

  

Hendaknya kamu berhati-hati. Kamu harus tetap setia kepada aturan-aturan didalam Gereja-Ku di dunia, 

sekali hal itu diberikan dan tetap tidak berubah. Janganlah berkecil hati karena kamu telah diperkaya dengan 

Karunia Roh Kudus. Jika kamu diminta untuk menyangkal Aku, hal itu akan dilakukan secara halus, namun 

mematikan. Kamu akan diminta untuk menerima doktrin dari semua agama diluar Kristianitas. Kamu akan 

diberitahu bahwa ini adalah demi kebaikan semua orang dan pendekatan yang baru dan inklusif ini adalah 

sebuah sarana untuk menuju sebuah akhir – dimana umat manusia akhirnya bisa dipersatukan, melalui 

sarana-sarana yang damai. 

  

Semua agama-agama lain, kepercayaan lain, iman dan ajaran yang lain, yang menghormati Bapa-Ku, namun 

yang tidak mengakui Aku, Yesus Kristus, akan dituntun menuju dibawah sayap antipaus itu. Kamu, melalui 

kuasa binatang itu, karena memang demikianlah caranya, akan dirayu untuk memeluk para saudara-

saudarimu. Kamu akan diberitahu bahwa semua iman yang menghormati Allah, dipersatukan sebagai satu 

kesatuan di Mata Allah. Jika kamu menyangkal, kamu akan ditegur. Jika kamu menjelaskan bahwa satu-

satunya jalan menuju Allah, Bapa-Ku yang terkasih, adalah melalui Yesus Kristus, maka kamu akan 

diberitahu : 
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―Kamu tidak mengerti bahwa Allah mengasihi semua anak-anak-Nya, karena itu dengan tidak mau mengasihi 

dan berbelas kasihan kepada Gereja-Nya dengan cara memeluk mereka – termasuk iman-iman mereka – 

maka kamu adalah seorang munafik‖. 

  

Kini ketahuilah hal ini. Jika kamu menerima bahwa semua agama-agama harus dipeluk menjadi satu – bahwa 

kamu harus bergerak ke satu sisi untuk menghormati kepercayaan-kepercayaan itu, yang tidak mengakui 

Anak Manusia – maka kamu berbuat kesalahan dengan melakukan dosa yang mengerikan. Karena kamu akan 

menyangkal Aku. 

  

Bagi mereka yang akan dituntun menuju kebohongan ini, ketahuiah bahwa tanda-tanda yang lain akan 

muncul, yang menuju kepada satu hal – Keilahian-Ku tidak lagi diwartakan. 

  

Gereja-gerejamu akan melihat sebuah bentuk salib yang baru dimana kepala dari binatang itu akan melekat 

disitu; altar-altarmu akan dirubah dan yang akan memperolokkan Aku. Setiap kali kamu melihat simbol-

simbol yang baru dan tidak biasa didalam Gereja-Ku, perhatikanlah dengan hati-hati karena binatang itu 

bersikap congkak dan dia memamerkan kejahatannya dengan mempertontonkan tanda-tanda yang 

menghormati dirinya. 

  

Diantara kamu yang tidak waspada akan penipuan ini, akan mendapati dirimu terperosok kedalam praktek-

praktek yang tidak menghormati Aku. Mereka akan menyembunyikan niatan mereka yang sebenarnya, yaitu 

untuk menghormati setan beserta roh-roh jahatnya. 

  

Tanda-tanda itu telah dimulai. Tindakan seperti yang Kukatakan ini masih akan terjadi, namun hari ketika 

kamu akan diminta untuk menyangkal Keilahian-Ku sudah tidak jauh lagi. Kamu harus selalu membuka 

matamu lebar-lebar, untuk mengamati mereka yang berkata bahwa mereka datang dalam Nama-Ku, tetapi 

menghormati binatang itu, karena mereka telah mulai melebarkan sayap-sayapnya. Mereka memerintah 

ditengah-tengahmu, namun banyak sekali dari kamu yang tak bisa melihat kekejian itu. Tetapi jika kamu 

mengasihi Aku, Aku akan memberimu Rahmat untuk bisa melihat Kebenaran, karena Aku tidak akan 

meninggalkan kamu. Waktu itu sudah dekat, dan kamu harus mempersiapkan dirimu, karena kegelapan itu 

akan segera turun. Diantara kamu yang diberkati dengan memiliki Terang Allah, akan menderita di tangan 

para musuh-Ku. 

  

Ingatlah akan Sabda ini, daraskanlah dan Aku akan menyatakan Kebenaran kepadamu, melalui Karunia Roh 

Kudus. 

  

Doa Perjuangan (114) : Bagi imam-imam untuk menerima Karunia Kebenaran 

  

Tuhanku, bukalah mataku. 

Ijinkanlah aku untuk bisa melihat musuh dan tutuplah hatiku terhadap kebohongan. 

Aku menyerahkan segalanya kepada –Mu, Yesus yang terkasih. 

Aku percaya akan Kerahiman-Mu. 

Amin 

  

Yesusmu 
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Kamu tak bisa mengikuti Aku dengan sungguh jika tidak menanggung penderitaan Salib 

Rabu, 17 Juli 2013, jam 11.40 

 

 

PuteriKu yang terkasih, betapa doa-doa dari semua para pengikut-Ku yang terkasih telah membahagiakan 

Aku saat ini.  

 

Aku ada didalam hati dan jiwa-jiwa mereka dan jiwa-jiwa mereka disukai. Aku harus meminta kepada 

mereka untuk menderita cemoohan yang akan mereka hadapi karena mengikuti Jalan-Ku dan demi Salib-Ku, 

yang mereka tanggung, karena pada saatnya nanti mereka akan mengerti mengapa hal itu musti terjadi. 

Kamu tak bisa mengikuti Aku dengan sungguh jika tidak menanggung penderitaan Salib. Jika kamu 

mengasihi Aku, sebuah Terang hadir dalam jiwamu. Terang yang murni ini akan seperti magnet, ketika ia 

akan menarik orang yang paling jahat sekalipun. Orang-orang yang berkehendak baik biasanya diserang oleh 

roh jahat, untuk menyakiti siapa saja yang mengikuti Kebenaran dari Ajaran-ajaran-Ku. 

Jika kamu mewartakan Kebenaran Allah, kamu akan dibenci oeh mereka yang tidak mengasihi Allah. Jika 

kamu mengikuti Aku, meski secara diam-diam, kamu akan menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan 

ini disebabkan oleh mereka – biasanya mereka adalah orang-orang yang menyukai dan menghormati – yang 

menyerang kamu, karena kamu mengasihi Aku dan setia kepada Ajaran-ajaran-Ku. 

  

Saatnya telah tiba bagimu untuk keluar dan berbicara tentang Pesan-pesan-Ku. Imam-imam, bagaimanapun 

juga, akan mengalami kesulitan dalam menghadapi hal ini, karena mereka harus tetap setia kepada atasan 

mereka. Banyak orang didalam Gereja-Ku yang takut untuk bersaksi atas Pesan-pesan-Ku, namun hal ini 

tidak berarti bahwa mereka tak bisa membela Kebenaran dari Sabda Kudus-Ku. Sabda yang diberikan kepada 

para rasul-Ku tetap hidup, meski banyak yang berusaha untuk mematikannya. Kamu akan tahu betapa 

sedikitnya Aku dihormati didepan umum – bahkan hampir tidak pernah. 

  

Ajaran-ajaran-Ku tidak lagi memainkan peranan penting didalam masyarakatmu. Kamu harus berteguh, 

didalam Gereja Kristiani apapun kamu menjadi anggotanya, bahwa para hamba-Ku tidak lupa untuk 

menyebut Nama-Ku ketika mereka berbicara mengacu kepada kebaikan, karena kebaikan tak bisa berasal 

dari batu. Kebaikan hanya bisa berasal dari Allah. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Medali Keselamatan menawarkan Karunia Pertobatan 

Kamis, 18 Juli 2013, jam 19.14 

 

Anakku, aku ingin agar medali itu dibuat hingga sejak saat ini dan seterusnya aku bisa disebut dengan 

julukan yang terakhir, yang diberikan kepadaku oleh Puteraku, di dunia. Disini, didalam Tugas Terakhir ini, 

aku dijuluki, setiap saat, sebagai Bunda Keselamatan. 

  

Gambarku hendaknya dibuat pada sebuah Medali dimana pada satu sisi diriku ditempatkan dengan matahari 

di belakang kepalaku dengan dua belas bintang membentuk sebuah mahkota duri diletakkan diatas kepalaku. 

Pada sisi sebaliknya dari Medali itu, aku ingin ditempatkan gambar Hati Kudus Puteraku dengan Dua Buah 

Pedang Keselamatan, yang melintang pada masing-masing sisinya. 
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Pedang Keselamatan akan memiliki dua buah tujuan. Pedang pertama akan membunuh binatang itu dan aku 

telah diberi kuasa untuk melakukan hal ini pada Hari Akhir nanti. Pedang yang satunya akan menusuk hati 

para pendosa yang paling keras dan akan menjadi pedang dengan apa jiwa mereka bisa diselamatkan. 

  

Hendaknya Medali ini dibuat dalam jumlah yang banyak dan kemudian ketika ia diterima oleh mereka yang 

mencarinya, hendaknya diberkati oleh seorang imam dan diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang. 

Medali Keselamatan ini menawarkan Karunia Pertobatan dan Keselamatan. 

  

Semua mereka yang menerima Medali Keselamatan ini hendaknya mendaraskan Doa Perjuangan (115) ini 

untuk memohon  

 

Karunia Pertobatan : 

  

Oh Bunda Keselamatan, selimutilah jiwaku dengan air mata Keselamatanmu 

Bebaskanlah aku dari keraguan. 

Bukalah hatiku agar aku bisa merasakan Kehadiran Puteramu. 

Bawalah damai dan penghiburan kepadaku. 

Doakanlah aku agar aku benar-benar bertobat. 

Tolonglah aku untuk menerima Kebenaran dan bukalah hatiku untuk menerima Kerahiman Puteramu, Yesus 

Kristus. 

Amin. 

  

Anakku, rancanglah dan buatlah Medali ini. Aku akan menuntunmu di setiap langkahmu dan hendaknya 

kamu memastikan bahwa ia tersedia di seluruh dunia. 

 Pergilah dalam damai dan layanilah Puteraku. 

  

Ibumu 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

Nabi terakhir kini telah diutus, karena itu tolong, janganlah menolak Karunia ini 

Jumat, 19 Juli 2013, jam 15.00 

  

PuteriKu yang terkasih, jika kamu khawatir dan merasa tidak dikasihi, karena Tugas ini, kamu harus tahu 

bahwa Roh Kudus selalu membuatmu kuat. Kamu tak akan bisa mewartakan kepalsuan, karena hal ini tidak 

diijinkan oleh Bapa-Ku yang terkasih. Kamu adalah nabi dari akhir zaman dan sadarilah bahwa Aku tahu hal 

ini menakutkan kamu. 

  

Melalui Kasih dari Bapa-Ku Aku akan memberikan Kerahiman yang besar kepada dunia. Nabi terakhir kini 

telah diutus, karena itu tolong, janganlah menolak Karunia ini karena sudah menjadi keinginan dari Bapa-Ku 

untuk memeluk semua anak-anak-Nya dan melindungi mereka dari setan di dunia ini. Ini adalah Karunia 

yang membawa keselamatan terakhir kepadamu, dari sebuah hukuman yang mengerikan. 

  

Janganlah menolak Karunia nubuatan ini, yang merupakan campur tangan terakhir dari Surga, untuk 

menyelamatkan kamu dari gangguan. 
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Mereka yang tidak menghormati Bapa-Ku dan yang menyembah dewa-dewa berhala, negeri-negerimu akan 

disapu bersih dari muka bumi, jika kamu tidak mau berpaling kepada Satu Allah Yang Benar. Kamu yang 

menyembah allah-allah palsu, yang menjanjikan kamu masa depan yang gemerlap, dan yang menarik bagi 

kesombonganmu, akan diusir pergi dariKu dan kamu akan ditarik menuju kekosongan yang tak berujung – 

suatu lembah dari mana kamu tak bisa keluar lagi. 

  

Dengarkanlah sekarang, kamu semua. Aku memanggil umat manusia dari Surga. NabiKu hanya melakukan 

apa yang Kukatakan kepadanya. Dia mematuhi Aku, Putera Allah, Putera manusia, seperti yang dinubuatkan. 

Dia tak memiliki suara. Perkataannya adalah SabdaKu. Kepatuhannya sangatlah penting seturut Perintah 

Allah. Kepatuhannya berarti bahwa dia tidak diijinkan untuk membuka mulutnya guna membela Sabda 

Allah. 

  

Seluruh peristiwa yang dinubuatkan akan terjadi. Abaikanlah peringatan dari Surga ini maka kamu akan 

menderita lebih besar dari pada yang diperlukan. Cemarkanlah Sabda dari Surga ini maka kamu akan 

dipermalukan dihadapan seluruh dunia karena kamu menganiaya Aku. 

  

Sabda-Ku adalah Benar. Sabda-Ku itu nyata. Sabda-Ku diberikan untuk melindungi kamu dan 

menyelamatkan kamu dari binatang itu, yang menghancurkan hidupmu dengan kebusukannya. Kuatlah kamu 

dan berjalanlah menjauhi kebohongan yang dikatakannya kepadamu. Jika hatimu merasa berat, datanglah 

kepada-Ku dan Aku akan meringankannya. Jika hatimu bersedih, Aku akan memelukmu dan memberimu 

damai sehingga kematian tidak menakutkan kamu lagi. 

  

Jika kamu dipenuhi dengan kemarahan, yang berubah menjadi kebencian terhadap Pesan-pesan ini, 

ketahuilah bahwa kamu telah diserang oleh raja kebohongan. Kamu akan tahu didalam hatimu bahwa jika 

Pesan-pesan ini membuatmu menderita dan bersedih, maka hal itu berasal dariKu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Rencananya adalah untuk membujuk jiwa-jiwa kedalam sebuah jaring penipuan dengan cara 

menarik hati mereka. 

Jumat, 19 Juli 2013, jam 20.54 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku ingin menjelaskan mengenai Sisa Pasukan. Sisa Pasukan kini sedang bertumbuh 

di seluruh dunia. Banyak orang yang tidak mengenal Pesan-pesan ini telah bekumpul, sementara inti dari 

Gereja-Ku di dunia sedang berada dalam bahaya untuk disesatkan. 

  

Banyak juga yang mengenal Kebenaran dan mereka bisa melihat adanya upaya-upaya yang sedang dilakukan 

untuk melemahkan Sabda KudusKu. Semua mereka yang dikaruniai dengan Terang Roh Kudus akan bisa 

mengenali roh kejahatan yang menyelimuti Gereja-Ku. Roh kejahatan itu datang dengan mengenakan sebuah 

pakaian sopan santun kerendahan hati. Rencananya adalah untuk membujuk jiwa-jiwa kedalam sebuah jaring 

penipuan dengan cara menarik hati mereka. 

  

Ingatlah bahwa rencana setan adalah untuk mencuri jiwa-jiwa. Kemudian, ketahuilah jiwa-jiwa mana yang 

lebih dahulu mereka bujuk. Dia akan terus berusaha untuk menghancurkan mereka yang mengasihi Aku. Dia 

akan mengabaikan mereka yang telah dirasukinya karena dia telah berhasil menghancurkan mereka. 
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Janganlah percaya bahwa setan mau memperlihatkan dirinya secara nyata. Roh setan ini akan membujuk 

jiwa-jiwa, dengan menampilkan wajahnya sebagai sosok yang sederhana, lemah lembut, penuh perhatian, 

karena dengan cara itulah jiwa-jiwa yang baik bisa diyakinkan untuk percaya akan kebohongannya. 

  

Aku adalah Juru Selamat umat manusia dan kini Aku campur tangan untuk membawa Kebenaran kepadamu. 

Tak ada yang bisa menghentikan Aku, namun setiap perbuatan jahat akan dikenakan kepada Tugas ini yang 

berusaha untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. 

  

Para pengikutKu yang setia, sementara kamu berjalan maju, kamu akan ditarik mundur oleh mereka yang 

mengira kamu menghujat Sabda Allah. Kemudian ketika kamu mundur secara diam-diam dan tidak sampai 

terjatuh kedalam perangkap setan yang akan mereka pasang untuk mendorongmu membela SabdaKu, maka 

mereka akan mengejek kamu. 

  

Berbagai Rahmat yang diberikan kepada Sisa Pasukan-Ku akan terjadi secara halus, namun kuat, dan dengan  

pertolongan dari Bunda Keselamatan, hal itu akan bisa mengalahkan binatang itu beserta seluruh pasukannya. 

  

Pertempuran untuk merebut jiwa-jiwa tidak akan terjadi secara menyenangkan, janganlah kamu keliru, 

karena warna yang sebenarnya dari para musuh Allah, dimana mereka mengaku datang dalam Nama-Ku, 

pada saatnya nanti akan dibuka, apa adanya. Yang menyedihkan, bagi banyak orang, mereka akan dibutakan 

terhadap Kebenaran dan setelah itu mereka akan ikut serta didalam ritual-ritual setan hingga mereka menjadi 

nampak dungu, karena semua itu disamarkan secara hati-hati sekali. 

  

SuaraKu akan menggema dan menderu-deru diantara kamu, karena Aku tidak akan berhenti didalam 

Rencana-Ku untuk membawa Kehidupan Kekal kepadamu. Tak ada penalaran manusia yang kemudian 

menyalahkan Sabda KudusKu didalam Pesan-pesan ini, yang bisa melemahkan Kuasa Allah. 

  

Kebencianmu terhadap Aku akan semakin meningkat dan kemarahan yang akan menyelimuti jiwamu berasal 

dari setan, namun kamu akan percaya bahwa hal itu berasal dari Allah. Mengapa kamu bisa menjadi begitu 

buta? Kebusukan apakah yang meracuni kamu, yang membuatmu berusaha menyakiti orang lain? Berdoalah 

agar kamu tidak menjauhkan sesamamu dariKu. Berdoalah agar kamu mencari Kebenaran sebelum setan 

menguasai jiwamu. Dia itu amat kuat dan mereka yang jiwanya telah dilemahkan melalui dosa kesombongan 

akan menjadi bejana-bejana yang rentan, dimana didalamnya setan dan malaikatnya yang durhaka akan 

tinggal. 

Bangunlah kamu semua. Saat bagi Kitab Kebenaran untuk dibuka telah tiba. Bukan saja kamu harus 

membuka halaman-halamannya, tetapi kamu juga harus membuka hatimu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Kejatuhan di Roma akan berakibat pada banyak orang yang disesatkan 

Sabtu, 20 Juli 2013, jam 12.45 

 

 



[ Pesan Peringatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Keselamatan  kepada umat manusia 2013 ]  www.jalanallah.com 

http://www.thewarningsecondcoming.com  |  http://jtm-indonesia.net 

 

 
176 

Menjangkau dan memulihkan jiwa 

Anakku, sementara kekacauan didalam iman Kristiani semakin meningkat, masih akan ada mereka yang tetap 

setia kepada Puteraku, yang dengan kekuatan iman mereka, akan menjaga dan melindungi Sabda Kudus 

Allah. 

  

Kejatuhan di Roma akan berakibat pada banyak orang yang disesatkan dan yang tanpa disadari, mereka akan 

menjauhi Puteraku, Yesus Kristus. Mereka akan terjatuh kedalam kesesatan, karena mereka akan mau 

menerima ajaran-ajaran yang baru yang tidak berasal dari Allah. Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi 

mereka didalam gereja-gereja Kristiani yang akan jatuh kedalam perangkap dengan menerima kebohongan 

yang diberikan kepada mereka secara tersembunyi, oleh mereka yang mengaku dipilih oleh Puteraku untuk 

mewartakan Sabda-Nya. 

  

Semua ini telah dinubuatkan kepada para visiuner selama berabad-abad, namun banyak dari kamu yang tidak 

mau menerima berbagai nubuatan itu. Aku telah memperingatkan umat manusia akan hari-hari yang gelap ini 

yang ada didepan, karena Puteraku ingin agar kamu berjaga-jaga menghadapi para malaikat durhaka yang 

akan merasuki Gereja-Nya di dunia. Air mataku mengalir deras karena banyak sekali para hamba kudus 

didalam Gereja yang menyangkal penampakan-penampakanku. Penampakan-penampakan ini diijinkan oleh 

Allah untuk membuat umat manusia waspada akan bahaya yang menghadang jiwa-jiwa, jika mereka tidak 

diberi dengan Kebenaran sejak awal. 

Nubuatan-nubuatan yang diberikan kepadamu di La Salette dan Fatima memiliki makna yang besar. 

Mengapa banyak dari kamu yang mengaku mengasihi aku, sebagai Ibu mereka, tetapi mengabaikan apa yang 

kukatakan kepada dunia? Kamu tidak mendengarkan dan kamu membiarkan dirimu ditipu. 

  

Inilah saatnya untuk menyadari bahwa kegelapan yang menyelimuti Gereja Puteraku di dunia disebabkan 

oleh si setan, yang telah menyesatkan banyak orang. Kegelapan ini tak bisa datang dari Puteraku dan dengan 

demikian Tubuh Mistik-Nya – Gereja-Nya -- tetaplah utuh. Mereka yang tetap setia kepada Tubuh Mistik-

Nya tak akan menyimpang dari Kebenaran. Mereka yang mengkhianati Gereja Puteraku dan menolak ajaran-

ajaranNya dengan menerima praktek-praktek yang baru, yang merupakan penghinaan terhadap Yesus 

Kristus, telah menutup dirimu terhadap Kerahiman-Nya. 

Hendaklah kamu tahu bahwa ketika Salib Puteraku dirubah hingga nampak berbeda, dan ketika cara dari 

Kurban Misa Kudus dirubah dengan alasan moderninsasi, maka kamu akan melihat adanya rasa tidak hormat 

kepada Puteraku melalui cara seperti yang dihadirkan kepadamu itu. 

  

Janganlah kamu mengkhianati Puteraku. Dia telah menderita banyak dan masih juga ada beberapa orang 

didalam Gereja milikNya yang terjatuh kedalam kesesatan dan menyalibkan Dia sekali lagi. Ketika kamu 

menyaksikan peristiwa-peristiwa ini, kamu akan tahu bahwa saatnya sedang berubah dan bahwa pertempuran 

terakhir antara Allah dengan binatang itu berlangsung. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

Saat ini mereka sedang mempersiapkan antikris, bagi kemunculannya yang semarak 

Minggu, 21 Juli 2013, jam 18.05 
 

PuteriKu yang terkasih, Aku memiliki sebuah pesan penting bagi dunia, meliputi mereka yang percaya 

kepada-Ku, mereka yang tidak percaya, mereka yang mungkin tidak percaya kepada Bapa-Ku serta mereka 

yang tidak mau menerima kenyataan bahwa segala sesuatu berasal dariKu. 
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Ketika binatang itu berencana untuk melawan Aku, dia menciptakan sebuah rencana jahat bagi saat-saat 

zaman akhir, yang dirancang untuk membodohi dunia dengan kebohongan yang terbesar, agar dia bisa 

membawa dunia ini bersama-sama dengan dirinya menuju api neraka. 

  

Ketahuilah bahwa Aku telah membuka rencana ini kepada dunia, namun ada satu rahasia yang perlu dibuka, 

agar kamu bisa mengerti Kebenaran. Seperti halnya pada setiap pertempuran, musuh akan mengambil posisi, 

dan biasanya hal ini direncanakan secara hati-hati, hingga hal itu dilakukan secara diam-diam, sebab jika 

tidak, sasarannya akan tahu dimana musuh berada. 

  

Didalam pertempuran terakhir untuk merebut jiwa-jiwa ini, setan dan pasukannya telah mengambil posisi 

melawan dua saksi Allah. Hal ini telah direncanakan selama bertahun-tahun, namun anak-anak Allah harus 

tahu siapa dua saksi itu lebih dahulu, sebelum mereka menyadari bagaimana rencana itu telah dirancang.  

  

Musuh kini telah mengambil posisi didalam Gereja-Ku. Dia melakukan hal ini seperti musuh yang 

bersembunyi didalam perut kuda Troya. Musuh – ingatlah bahwa mereka itu banyak dan mereka semua 

menghormati binatang itu – juga sudah berakar di Timur Tengah. Sasaran yang sebenarnya adalah Israel, 

yang merupakan rumah dari saksi kedua. 

  

Kedua saksi Allah itu adalah umat Kristiani dan Rumah Israel. Kristianitas menjadi sasaran pertama, karena 

ia berasal dariKu. Israel adalah sasaran kedua karena Aku lahir sebagai orang Yahudi dan ia merupakan tanah 

dari umat pilihan Allah – yang pulang ke Yerusalem. 

  

Bukanlah kebetulan jika setan ingin menghancurkan dua saksi itu, karena dia membencinya dan dengan 

menghapus seluruh jejak mereka berdua, maka dia membuat pernyataan yang terbesar – bahwa dia lebih 

tinggi dari pada Allah.  

 

Betapa dua saksi ini akan menderita demi Nama Allah. Keduanya tak akan mati, namun akan nampak 

kehilangan semua jejak kehidupan. 

  

Sakramen-sakramen akan lebih dahulu dihancurkan – kemudian Misa Kudus – lalu Kitab Injil dan semua 

jejak dari Sabda Allah. Selama saat-saat ini, banyak orang akan berjuang mewartakan Sabda Allah. Pada saat 

inilah RahmatKu akan dicurahkan dimana-mana melalui Kuasa Roh Kudus, sehingga Allah tidak pernah 

dilupakan.  

  

Antikris Segera antikris akan memperkenalkan dirinya sebagai manusia damai, yang akan menciptakan 

rencana perdamaian yang ambisius di Timur Tengah. 

Saat ini mereka sedang mempersiapkan antikris, bagi kemunculannya yang semarak. Sementara itu rencana 

jahat untuk menipu orang-orang yang tak berdosa, dengan mengajari mereka tentang kebohongan, dalam 

NamaKu, terus berlanjut.  

 

Bagi kamu yang tidak mau menerima Kebenaran, ketahuilah bahwa saat itu sudah dekat denganmu. Jika 

kamu tak bisa menerima Kebenaran ini sekarang, jika kamu sungguh mengasihi Aku, maka Aku akan 

memberimu Rahmat untuk bisa membedakan. 

Banyak sekali orang yang tak bisa melihat rencana jahat ini, yang disembunyikan secara hati-hati sekali, 

namun ia akan terbuka dihadapan matamu seperti yang dinubuatkan. Kitab Suci tak pernah berhohong. 

Sabda-Ku adalah Kebenaran. Kebenaran adalah garis hidupmu menuju keselamatan. Jika kamu menerima 

kebohongan, yang diberikan kepadamu melalui GerejaKu, oleh mereka yang tidak datang dalam NamaKu, 

maka kamu akan jatuh kedalam kegelapan besar dan kamu akan dihancurkan oleh kejahatan itu, dimana 
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kamu ikut melakukannya melalui praktek-praktek okultisme – yang dihadirkan kepadamu dalam NamaKu – 

maka kamu akan terpisah dariKu. 

  

Segera, ketika perdamaian yang palsu itu diciptakan, maka rencana-rencana akan muncul untuk 

menghilangkan orang Yahudi. Sementara binatang itu memusuhi Israel, nabi palsu akan membuang 

Kehadiran-Ku dan menipu bukan saja umat Katolik, tetapi juga seluruh umat Kristiani, semua agama, agar 

mereka bisa mengidolakan binatang itu dengan kedok Agama Dunia Tunggal. 

  

Jika Pesan ini menimbulkan rasa takut didalam jiwamu, ketahuilah bahwa niat-Ku bukanlah mau 

menyembunyikan segala sesuatu darimu, yang bisa menghancurkan kamu. Apa yang penting adalah agar 

kamu tetap setia kepada Ajaran-ajaranKu dan berdoa memohon PerlindunganKu. Jika kamu pasrah kepada-

Ku, Yesusmu, dan memohon kepada-Ku untuk menuntunmu maka semuanya akan berjalan dengan baik. 

  

Aku akan menaruhmu didalam Perlindungan-Ku – kamu semua yang tidak menyimpang dari Kebenaran. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Percayalah kepada-Ku dan Aku akan membuka matamu terhadap Kebenaran atas masa depanmu 

yang gemilang 

Senin, 22 Juli 2013, jam 19.09 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku memanggil seluruh kaum muda di dunia, dari seluruh kepercayaan dan semua 

iman. 

  

Aku adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, dan Aku akan segera membuat DiriKu bisa kau ketahui. 

Sekali hal ini terjadi, dalam sebuah peristiwa supernatural, yang akan dialami oleh seluruh dunia pada saat 

yang sama, maka kamu akan mengetahui Kebenaran itu.   

  

Mungkin saja kamu tidak mau menerima Panggilan-Ku saat ini. Mungkin kamu tidak menyambut Aku 

didalam kehidupanmu sehari-hari, namun ketika kamu merasakan Kasih-Ku, maka tak ada lainnya lagi yang 

penting bagimu. Saat bagi Kedatangan Yang Kedua sudah dekat. Peristiwa ini, ketika Aku datang untuk 

membawa Damai, karena Aku sebagai pewarta didalam Firdaus Yang Baru, akan menguasai dirimu dengan 

sukacita yang belum pernah kau alami sebelumnya.  

 

Aku akan membawa kepadamu sebuah kehidupan yang melebihi segala mimpi-mimpimu – sebuah 

kehidupan yang sekilas saja darinya sudah mencakup seluruh keinginanmu. 

  

KedatanganKu Yang Kedua bukanlah untuk ditakuti, karena ia akan menjadi kesempatan yang paling 

membahagiakan. Ini adalah Janji-Ku. Janganlah kamu merasa khawatir atau merasa bahwa kehidupan ini 

sudah habis, hingga kamu menyia-nyiakan waktu yang kau miliki di dunia, karena sesungguhnya kehidupan 

itu baru saja dimulai. Didalam waktu itu tak akan ada siksaan lagi, penderitaan, kemarahan, kebencian 

ataupun perpecahan, semuanya berlangsung didalam kasih dan damai bersama dengan orang-orang yang kau 

kasihi. 

  

Aku sedang mempersiapkan dunia bagi peristiwa besar ini, yang telah dijanjikan. Untuk bisa bersiap-siap, 

hingga dalam sekejap mata saja dunia ini akan berubah, maka kamu harus datang kepada-Ku. Agar bisa 
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diberi dengan kehidupan ini didalam Firdaus Yang Baru itu, dimana kamu akan bisa bertahan didalam sebuah 

tubuh dan jiwa yang sempurna, maka kamu harus meminta kepada-Ku untuk membersihkan jiwamu. Agar 

Aku bisa melakukan hal ini, maka kamu harus meminta Aku untuk mengampuni dosa-dosamu. Cukup 

sederhana saja. Aku tahu bahwa kamu adalah pendosa. Kamu tahu bahwa dirimu adalah pendosa, namun 

janganlah hal ini sampai memisahkan kamu dariKu. 

  

Jika kamu merasa takut atau khawatir, katakanlah kepada-Ku segala kekhawatiranmu dan Aku akan 

meringankan penderitaanmu. Percayalah kepada-Ku dan Aku akan membuka matamu terhadap Kebenaran 

atas masa depanmu yang gemilang. Ketika dunia ini sudah diperbaharui dan KedatanganKu Yang Kedua itu 

sudah dikumandangkan, Aku akan menunggu untuk menyambut kamu. Aku akan selalu mengasihi kamu, 

karena adalah demi kamu hingga Aku menyerahkan Tubuh-Ku, ketika Aku mengijinkan mereka untuk 

menyalibkan DiriKu. Jika Aku mengasihi kamu demikian besarnya, maka tak ada yang bisa menghalangi 

jalanmu untuk memanggil Aku hari ini. 

  

Aku menantikan panggilanmu 

Yesusmu 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Rahasia terakhir Fatima tidak diungkapkan, begitu mengerikan hal itu 

Senin, 22 Juli 2013, jam 20.17 

 

 

Anakku, tipuan yang akan dihadapi oleh dunia ini, akan sulit sekali dikenali, hingga hanya mereka yang 

menyerahkan diri kepada Allah dan menaruh seluruh kepercayaan mereka kepada Puteraku yang akan bisa 

menanggung cobaan yang ada didepan ini. 

  

Aku memberikan nubuatan-nubuatan kepada dunia pada tahun 1917, namun rahasia terakhir Fatima tidak 

diungkapkan, begitu mengerikan hal itu bagi mereka yang ada didalam Gereja Katolik. 

  

Rahasia terakhir Fatima masih belum diketahui oleh anak-anak Allah, meskipun aku telah mengungkapkan 

kepadamu sebagian darinya, pada 26 Januari 2012. Hanya sedikit saja didalam Gereja yang mengetahui hal 

ini. Kini bagian berikutnya dari rahasia terakhir Fatima itu harus diungkapkan, agar aku bisa memperingatkan 

umat manusia akan akibat-akibatnya jika mengabaikan campur tanganku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 

  

Gereja telah dirasuki, dari dalam, oleh para musuh Allah. Mereka itu – ada dua puluh dari mereka itu yang  

mengendalikan dari dalam – telah menciptakan penipuan yang terbesar. Mereka telah memilih seseorang 

yang bukan dari Allah, sementara Bapa Suci, yang diberi dengan Mahkota Petrus, telah disingkirkan secara 

hati-hati. 

  

Detil-detil yang kuungkapkan adalah bahwa akan ada dua orang pria yang mengenakan Mahkota Petrus di 

saat-saat zaman akhir itu. Yang satu akan menderita karena kebohongan yang telah diciptakan untuk 

mendiskreditkan dia, dan yang akan membuatnya menjadi tawanan yang maya. Dan satunya lagi yang dipilih 

akan melakukan kehancuran bukan saja terhadap Gereja Katolik tetapi juga bagi seluruh gereja-gereja yang 

menghormati Bapa-Ku dan yang menerima Ajaran-ajaran Puteraku, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. 

  

Hanya ada satu saja kepala Gereja di dunia, yang diberi kewenangan oleh Puteraku, yang harus menjadi Paus 

hingga saat kematiannya. Sedangkan yang lainnya, yang mengaku duduk di Tahta Petrus, adalah seorang 
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penipu. Penipuan ini memiliki satu tujuan, mengarahkan jiwa-jiwa kepada Lucifer dan hanya ada waktu 

sedikit saja bagi jiwa-jiwa ini, yang tidak akan bisa menjadi bijaksana, untuk diselamatkan. 

  

Anak-anak, kamu harus mengikuti satu peringatan saja sekarang. Janganlah menyimpang dari Ajaran-ajaran 

Puteraku. Pertanyakanlah lebih dahulu ajaran baru, yang mungkin dihadirkan kepadamu, dan yang diakui 

sebagai berasal dari Gereja Puteraku di dunia. Kebenaran itu sederhana. Ia tak pernah berubah. Warisan 

Puteraku sangat jelas. Jangan biarkan ada orang yang mengaburkan penilaianmu. 

  

Segera nubuatan Fatima akan menjadi bermakna. Saat ini semuanya sedang terjadi dihadapan dunia yang 

tidak percaya ini, tetapi yang menyedihkan, hanya sedikit sekali yang mengerti hingga saatnya sudah 

terlambat. Berdoalah, berdoalah, berdoalah Rosario Kudusku, sesering mungkin, setiap hari, untuk 

meringankan akibat dari kejahatan yang ada di sekitarmu. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

 

Aku menyatakan rahasia-rahasia yang ada didalam Kitab Wahyu dan hal itu tidaklah menyenangkan 

Selasa, 23 Juli 2013, jam 15.30 

  

PuteriKu yang terkasih, cobaan-cobaan yang akan harus kau hadapi adalah karena Aku menyatakan rahasia-

rahasia yang ada didalam Kitab Wahyu dan hal itu tidaklah menyenangkan. Kebenaran itu bisa 

mengecewakan bagi banyak orang.  

 

Kebenaran itu akan menyebabkan tangis kecemasan, tangis kesedihan, serta kesulitan yang besar. 

  

Di pihak lain, berbagai kebohongan bisa membujukmu kepada rasa aman yang palsu. Terutama ketika 

berbagai kebohongan yang dihadirkan kepadamu itu disampaikan dalam bahasa yang penuh kasih serta 

tindakan-tindakan yang mulia, janganlah kamu merasa senang didalam hatimu, karena hal itu memang lebih 

mudah diterima oleh manusia dari pada Kebenaran. 

  

Ketika seseorang diberitahu bahwa mereka telah terserang oleh sebuah penyakit yang mematikan, mereka 

memiliki dua pilihan. Mereka bisa menerima Kebenaran itu, mempersiapkan jiwa mereka, menghabiskan 

waktu untuk berada dekat dengan keluarga mereka, mencari pengampunanKu dan kemudian menantikan 

harinya. Ketika mereka melakukan hal ini, meski ia menakutkan, namun karena mereka telah menerima 

Kebenaran, maka mereka akan menemukan damai sejati didalam jiwa mereka. Jiwa-jiwa tak perku takut 

kepada-Ku. Di pihak lain, jika mereka menolak Kebenaran, dan percaya akan ramuan-ramuan ajaib serta 

allah-allah palsu, yang mereka pikir bisa secara ajaib menyembuhkan mereka, maka mereka akan sangat 

kecewa. Jiwa-jiwa ini yang telah dibutakan oleh apa yang disebut sebagai pikiran-pikiran positiv, percaya 

bahwa jika mereka menginginkan dirinya menjadi lebih baik, maka semuanya akan menjadi baik. Apa yang 

tidak mereka sadari adalah bahwa mereka haruslah memanggil Aku, Yesus, jika mereka ingin disembuhkan. 

Aku akan menjawab doa-doa, namun hanya jika permohonan itu adalah demi kebaikan jiwa mereka. Jiwa-

jiwa ini yang tidak mau menerima Kebenaran akan penyakit mereka, dan yang tidak mau datang kepada-Ku, 

akan tersesat. Mereka akan menyiakan-nyiakan waktu yang diberikan kepada mereka di dunia, yang 

sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa rumah mereka tertata dengan baik. 
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Hal yang sama juga berlaku dengan Sabda-Ku, Kebenaran, yang diberikan kepadamu saat ini. Aku 

memberikan Kebenaran kepada dunia, selama Aku tinggal di dunia dulu, namun Aku ditolak. Banyak pula 

yang mengikuti Aku, namun Kebenaran yang diberikan kepada mereka saat itu kini akan ditentang oleh para 

musuh Allah dan mereka akan menjadi mangsa bagi penipuan. Segera mereka akan menolak Kebenaran dan 

tak akan bisa menerima Peringatan-Ku yang diberikan kepada dunia saat ini. 

  

Aku memanggilmu saat ini, bukan untuk menyampaikan Ajaran-ajaran yang baru kepadamu, karena hal itu 

tidak perlu.  

 

Kamu diberi dengan Kebenaran, tetapi kini Aku campur tangan untuk mengingatkan kamu akan Kebenaran 

itu. Aku juga datang untuk memperingatkan kamu akan kekejian setan yang akan dikenakan kepadamu 

karena kamu mengasihi Aku. 

  

Janganlah kamu membelakangi Aku, Yesus Kristus, karena Aku sedang mengulurkan tanganKu hanya untuk 

melindungi kamu saat ini. Aku tidak ingin mengasingkan kamu, namun Aku akan selalu mengingatkan kamu 

akan Kebenaran, hingga berkali-kali. Jika kamu mendapati bahwa jiwamu menjadi kacau akibat dari aturan-

aturan baru yang dihadirkan oleh mereka yang berkata bahwa dirinya berasal dariKu, maka hendaklah kamu 

memanggilKu melalui Doa Perjuangan (116) ini. 

  

Doa Perjuangan (116) : Selamatkanlah aku dari kebohongan setan 

  

Yesus yang terkasih, tolonglah aku. 

Aku tenggelam didalam tangis kesedihan. 

Hatiku menjadi bingung. 

Aku tidak tahu kepada siapa aku bisa percaya. 

Penuhilah aku dengan Roh KudusMu agar aku bisa memilih jalan yang benar menuju Kerajaan-Mu.  

Tolonglah aku, Yesus yang terkasih, untuk selalu setia kepada SabdaMu yang diberikan kepada dunia 

melalui Petrus dan agar aku tidak menyimpang dari apa yang Kau ajarkan kepada kami, ataupun kami 

menyangkal Kematian-Mu di kayu salib. 

Yesus, Engkaulah Jalan. 

Tunjukkanlah aku Jalan. 

Peluklah aku dan bawalah aku menuju perjalanan dari KerahimanMu Yang Besar. 

Amin. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Seperti halnya sebuah keajaiban terjadi, nabi palsu itu nampak seolah bangkit 

dari mati 

Kamis, 25 Juli 2013, jam 18.52 

 

Anakku, adalah penting agar anak-anakku tidak kehilangan keberanian ketika mengalami penderitaan yang 

harus mereka hadapi, sementara Gereja Puteraku akan dicampakkan kedalam belantara di padang gurun.  

  

Aku adalah Wanita yang ada didalam Kitab Wahyu, yang berpakaian matahari, yang melahirkan Anak itu. 

Anak itu adalah Yesus. Tubuh Misitk Puteraku, Yesus, adalah Gereja-Nya di dunia. Gereja Puteraku sedang 
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dicuri dan segera Tubuh-Nya tidak lagi hadir didalamnya. Kesepian ini akan mengoyakkan hati mereka yang 

mengikuti Ajaran-ajaran Puteraku, menjadi dua. Mereka yang tak memiliki tempat untuk berpaling, akan 

mendapati dirinya tercampak keluar dari bangunan yang hingga kini masih menjadi rumah bagi Ekaristi 

Kudus. Namun, sementara mereka terlempar keluar, dengan sedikit sekali belas kasihan yang diperlihatkan 

kepada mereka, mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Hal ini berarti bahwa mereka akan dituntun dan 

menuntun dengan gigih Sisa Pasukan yang terdiri atas orang-orang yang tetap setia kepada Allah. 

  

Yang lain-lainnya, yang buta terhadap Kebenaran, akan mengikuti nabi palsu itu menuju kekacauan. Hati 

mereka akan ditipu, dan segera ketika nabi palsu itu terlihat di pintu kematian, mereka akan terisak. Namun 

seperti halnya sebuah keajaiban terjadi, nabi palsu itu nampak seolah bangkit dari mati. Mereka akan 

mengatakan bahwa dia diberkati dengan kuasa-kuasa yang agung dan adikodrati dari Surga dan mereka akan 

sujud menyembah di hadapannya serta memujinya. Dia akan dikasihi dan dipuji oleh mereka yang tak bisa 

melihat. 

  

Segera antikris akan muncul dan kebangkitannya menuju kemasyhuran itu akan mulai di Yerusalem. Sekali 

dia muncul di depan umum, maka segala sesuatu yang ada didalam Gereja Puteraku akan berubah dengan 

cepat. Aturan-aturan baru akan diberlakukan. Relikwi-relikwi yang baru, perubahan-perubahan didalam 

pakaian yang dikenakan para imam, serta banyak lagi aturan baru akan dipaksakan. Pada mulanya orang-

orang akan mengatakan bahwa semua perubahan ini berakar dari sebuah kebutuhan untuk menjalani 

kesederhanaan. Dan sementara kekejian ini memasuki Gereja-gereja Kristiani, penganiayaan itu akan 

dimulai. Jika kamu menolak menjalani ritual-ritual setan itu maka kamu akan dituduh sebagai bidaah – 

pembuat onar. 

  

Banyak kardinal, uskup, imam-imam serta biarawati dan umat awam akan menerima exkomunikasi jika 

mereka tidak mau mengikuti aturan-aturan baru ataupun menyembah nabi palsu itu. Pada tahap ini 

hendaknya kamu mencari tempat perlindungan yang akan dibuat, sehingga kamu bisa menyembah Puteraku, 

Yesus Kristus, secara damai. Imam-imam hendaknya terus memberikan Sakramen-sakramen dan 

menyediakan Ekaristi Kudus bagi anak-anakku. 

  

Janganlah kamu menyerah kepada tipuan yang akan dipaksakan untuk kau ikuti. Mereka yang mengikutinya 

akan kehilangan jiwanya kepada setan.  

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

 

 

 

Meskipun hal itu menimbulkan rasa takut, namun hal itu masih tidak seberapa jika dibandingkan 

dengan Pemurnian Besar nanti 

Kamis, 25 Juli 2013, jam 20.40 

 

PuteriKu yang terkasih, Tangan Bapa-Ku kini campur tangan di dunia, sebagai hukuman atas dosa manusia. 

Dosa telah semakin meluas di dunia karena manusia tidak lagi bisa membedakan antara yang baik dengan 
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yang salah. Kamu tak bisa lolos dari Murka Bapa-Ku jika negeri-negerimu melakukan kejahatan dosa melalui 

undang-undang mereka. 

Hukuman-hukuman ini akan segera disaksikan di seluruh dunia. Meskipun hal itu menimbulkan rasa takut, 

namun hal itu masih tidak seberapa jika dibandingkan dengan Pemurnian Besar nanti. Manusia itu keras 

kepala. Dia menolak pertolongan yang diberikan oleh Allah. Manusia telah memilih untuk menolak Allah 

dan kamu masing-masing harus menderita karena adanya para penyembah berhala diantara kamu. 

Panggilan-Ku dari Surga adalah untuk menyelamatkan seluruh jiwa-jiwa lebih dahulu, namun hal itu juga 

agar Aku bisa menolongmu untuk meringankan pemurnian-pemurnian, yang akan mengenai umat manusia. 

Betapa besarnya Kerahiman-Ku. Betapa besarnya Kesabaran-Ku, namun mereka yang menolak Ajaran-

ajaranKu dan yang menutup dirinya dari Bapa-Ku, Pencipta mereka, akan segera tahu akibat-akibatnya. 

Aku memanggil kepada semua agama-agama dan memintamu untuk berdoa memohon pengampunan, apakah 

kamu mau menerima Pesan-pesan ini ataupun tidak. Doa-doa ini sangatlah perlu untuk meringankan 

bencana-bencana yang telah mulai terjadi ini. Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi kehidupanmu dan demi 

keselamatan jiwamu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Lihatlah di balik topeng humanisme, maka kamu tak akan menemukan tanda-tanda dari Allah 

Sabtu, 27 Juli 2013, jam 19.22 

  

PuteriKu yang terkasih, adalah menjadi Keinginan-Ku agar semua pengikut-Ku yang terkasih banyak berdoa 

untuk menolak gangguan terhadap jiwa-jiwa, karena pertumbuhan atheisme. Atheisme tidak selalu 

memperlihatkan dirinya.  

 

Seringkali orang-orang yang telah memutuskan, dengan alasan apapun, untuk tidak lagi percaya kepada 

Allah, menciptakan sebuah pengganti. 

  

Karena adanya rekayasa dari manusia, dia berusaha mencari sebuah penyebab yang bisa membenarkan 

keberadaan dirinya. Kutukan dari humanisme adalah bahwa ia meninggikan manusia di mata manusia. Segala 

hal yang harus dilakukan, seturut keinginan kaum humanist, adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan 

manusia harus didahulukan.  

 

Banyak orang yang mengacaukan humanisme dengan Kristianitas. Jika orang mengatakan pentingnya harta 

duniawi dalam kehidupan manusia, dengan segala cara, untuk menghindari penderitaan atau kemiskinan, 

maka mudah sekali untuk menganggap bahwa hal ini adalah sebuah bentuk kasih kepada tetangga. 

  

Jika kamu berkata bahwa kamu ingin mengatasi kemiskinan, pengangguran serta penderitaan lainnya, maka 

banyak orang akan berkata bahwa kamu berbicara dalam Nama Allah. Lihatlah di balik topeng humanisme, 

maka kamu tak akan menemukan tanda-tanda dari Allah ataupun NamaNya disebutkan. Mereka yang 

menjalani kehidupannya sebagai seorang humanis, tidaklah mengasihi Allah. Mereka hanya mengasihi 

dirinya sendiri. Mereka juga berpikir bahwa apa yang penting adalah kesejahteraan kemanusiaan – biasanya 

dalam bentuk harta duniawi – sebagai sarana menuju tujuan terakhir. 

  

Nampaknya saja hal itu seperti sebuah kedermawanan, yang memperhatikan kebutuhan manusia, tetapi 

sebetulnya kamu tak bisa menggantikan peranan Allah, dengan menempatkan kebutuhan manusia lebih 

dahulu. Jika kamu melakukan hal ini, maka kamu menghina Allah. Humanisme, dimana dari luar ia memiliki 
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tanda-tanda kasih kepada Allah, tetapi sebenarnya ia bukanlah seperti apa yang kelihatan itu. Dibalik topeng 

kasih itu ada rasa cinta diri. Manusia akan mati, tubuhnya berubah menjadi debu, jiwanya akan hidup 

selamanya, namun humanisme akan membuatmu percaya bahwa manusia itu tak dapat mati. 

  

Berhati-hatilah jika kamu menerima paham humanisme, karena jika kamu melakukannya, kamu telah 

menutup dirimu dariKu. 

 

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

Bagi orang-orang tak berdosa lainnya, yang secara buta mengikuti binatang dan nabi palsu itu, 

mereka akan dikunci didalam sebuah ikatan yang keji 

Minggu, 28 Juli 2013, jam 21.40 

 

PuteriKu yang terkasih, janganlah kamu meragukan Sabda-Ku. Jika kamu sungguh percaya kepada-Ku, 

hendaknya kamu melakukan apa yang Kuinginkan darimu, agar Aku bisa menerangi dunia saat ini dan 

mempersiapkan mereka bagi Awal Yang Baru itu. 

  

Banyak dari apa yang sedang terjadi didalam GerejaKu telah dinubuatkan, namun hendaknya kamu 

menyadari bahwa Bapa-Ku mengijinkan semua kekejian ini terjadi karena sebuah alasan. Ini adalah bagian 

akhir dari pemerintahan setan. Dia telah menegakkan binatang itu, demi namanya, dan antikris ini adalah roh 

setan itu sendiri. Dia dan para pengikutnya telah diberi dengan sedikit sekali waktu didalam pertempuran 

besar untuk merebut jiwa-jiwa. 

  

Pembalasan setan adalah dengan mencuri banyak jiwa-jiwa selama dia mampu, sebelum dia dirantai dan 

dilemparkan kedalam lembah. Mereka yang menjadi pengikutnya, yang mengidolakan ular itu, hanya 

mengikuti perintah-perintahnya karena kuasa yang dia ucapkan kepada mereka akan menjadi milik mereka, 

asalkan mereka mau menolongnya menggenapi rencana jahatnya. Betapa jiwa-jiwa malang ini akan 

menderita selamanya dan betapa mereka akan menjerit memohon Kerahiman-Ku ketika kenyataan akan 

nasibnya yang mengerikan menjadi jelas. 

Bagi orang-orang tak berdosa lainnya, yang secara buta mengikuti binatang dan nabi palsu itu, mereka akan 

dikunci didalam sebuah ikatan yang bengis dari tempat mana mereka tak berdaya meloloskan diri. Mereka itu 

sangat membutuhkan pertolonganmu. Hendaknya kamu banyak berdoa bagi jiwa-jiwa mereka agar 

dilepaskan dan kembali kepada-Ku. Bagi dunia luar, mula-mula mereka tak akan mengetahui keadaan ini 

untuk memperingatkan jiwa-jiwa itu.  

 

Peperangan di Timur Tengah serta perdamaian yang muncul kemudian akan disambut dengan sukacita.   

Manusia damai itu akan menerima banyak penghargaan yang mengakui karya-karya kemanusiaannya. Nabi 

palsu ini akan terlihat mempersatukan gereja-gereja di dunia dan dalam setiap kesempatan dia akan 

memperlihatkan semua atribut yang sering kau kaitkan dengan seorang kudus. 

  

Semuanya akan berjalan lancar, hingga keduanya akan berbalik dan dengan sebuah pukulan balasan kepada 

semua orang yang menentang rencana mereka, untuk menguasai dunia. Mereka akan mengaitkan Gereja-Ku 

di dunia dengan sarang binatang itu, hingga kegelapan menyelimuti bumi. 
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Semua akan merasakan kekacauan. Kamu semua akan merasakan penderitaan, ketika setan melalui antikris,  

mengendalikan semuanya. Namun kemudian ketika segala sesuatu nampaknya tak ada harapannya lagi, Aku 

akan turun, melalui Kerahiman-Ku yang besar, untuk menyelimuti semua orang, untuk menunjukkan 

Kebenaran kepada dunia. 

  

Begitu besarnya Kerahiman-Ku, hingga Aku akan menerangi jiwa-jiwa yang paling gelap sekalipun, dan 

mereka akan datang kepada-Ku dengan kelegaan didalam hati mereka. Pada tahap itu, semua keraguan 

mereka akan dihapuskan dari dalam jiwa mereka oleh Kuasa dari Roh Kudus. Segera setelah itu, ketika anak-

anak Allah mengetahui Kebenaran, Sangkakala Terakhir akan berkumandang dan Bumi akan diperbaharui. 

Semua setan akan hilang. Matahari akan memenuhi kamu semua dengan sebuah Terang Yang Besar dan 

Firdaus Yang Baru akan disampaikan, dengan kasih yang besar, sebagai Karunia terbesar yang pernah kau 

bayangkan, kepada kamu masing-masing. 

  

Apa yang perlu kau lakukan adalah percaya akan Kebenaran yang Kusampaikan, sehingga kamu bisa 

menghindari perangkap yang dipasang untuk mencuri jiwamu. Bagi kamu yang bisa melihat, yang percaya 

kepada-Ku, yang memanggilKu, akan menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa yang bisa melihat namun 

menolak menyaksikan Kebenaran ini. 

  

Yesusmu 

 

Tanda dari binatang itu akan membawa kematian bersamanya – kematian jiwa dan kematian karena 

penyakit yang mengerikan 

Senin, 29 Juli 2013, jam 11.23 

  

PuteriKu yang terkasih, Nama-Ku jarang sekali disebut dalam napas yang sama yang dihembuskan oleh 

mereka yang mewakili Aku sambil menyerukan penghujatan terhadap Allah. Kematian-Ku di kayu salib 

bukan saja akan diabaikan dan tidak dibicarakan lagi, tetapi juga gambar-gambar iblis akan digunakan 

sebagai pengganti Corpus-Ku di kayu salib.  

 

Jika bukan Aku yang mereka bunuh di kayu salib itu, lalu siapakah? Siapakah yang mewartakan SabdaKu 

kepada dunia namun yang menggumamkan kalimat-kalimat tak senonoh yang mengalir keluar dari mulut 

mereka? 

  

Berhati-hatilah terhadap keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh manusia berjubah putih yang mengaku 

melakukannya seolah ia terbuat dari Daging-Ku dan diberkati dengan Roh-Ku. Ketika kamu menyaksikan 

berbagai hal yang menakjubkan serta peristiwa-peristiwa yang nampaknya ajaib, ketahuilah bahwa itu 

bukanlah yang sebenarnya. 

  

Kamu akan diberitahu bahwa keajaiban-keajaiban telah diciptakan oleh tangan nabi palsu itu. Kemudian 

kamu akan diminta untuk memperlihatkan rasa hormat yang besar dan kamu akan diberitahu, mula-mula, 

bahwa dia adalah seorang kudus yang hidup. Dia akan disembah, dikasihi dan dihormati dan semuanya akan 

berkata bahwa dia dikaruniai oleh Allah. Pada saatnya mereka akan percaya bahwa keajaiban-keajaiban ini 

terjadi untuk mewartakan KedatanganKu Yang Kedua. 

  

Dan kemudian binatang itu akan muncul. Dan dia akan menghormati yang pertama. Dan dunia akan terjebak 

didalam kekacauan yang besar. Mereka akan terperangkap. Di satu sisi, nabi palsu itu akan mengendalikan 

semua agama di dunia, dan memangsa kasih mereka yang tahu akan Kebenaran. Mereka yang mengenal 
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Kebenaran tak akan menolak Aku, karena milik merekalah Kerajaan Allah. Antikris akan sangat 

menghormati nabi palsu itu. Namun karena peranannya adalah sebagai seorang tokoh politik, maka 

kepatuhan mereka akan menyatukan banyak orang yang akan mengelu-elukan aliansi ini. 

  

Peristiwa-peristiwa ini akan segera terjadi. Mereka yang berusaha mengajakmu bersama mereka mendekati 

sebuah iman yang palsu, yang bukan dari Allah, akan nampak meyakinkan sekali. Mereka tak akan pernah 

memperlihatkan niat mereka yang sesungguhnya, hingga mereka yakin bahwa mereka telah memenangkan 

pertempuran ini. Namun kemudian, dia akan menghancurkan banyak orang yang tidak mau menerima tanda 

dari binatang itu. Mereka akan berkata bahwa ini adalah sebuah tanda perdamaian, kasih dan persatuan dunia 

yang sejati, namun didalamnya tersembunyi intinya yang keji yang berupa angka 666, tanda dari binatang itu. 

  

Sama seperti medali-medali kudus yang menawarkan perlindungan dari Surga dengan Kuasa dari Allah, 

maka tanda dari binatang itu akan membawa kematian bersamanya -- kematian jiwa dan kematian karena 

penyakit yang mengerikan.  

 

Mereka yang menolak tanda itu harus bersembunyi dan bersiap-siap. Aku tahu bahwa hal ini menakutkan, 

namun hal itu memang benar terjadi. Aku akan campur tangan dengan pertolongan doa-doamu untuk 

mengakhiri penganiayaan itu.  

  

Kamu, para pengikut-Ku yang terkasih, yang mengenal Kebenaran, sedang dipersiapkan untuk menolong 

mereka yang akan berjuang dengan pengetahuan ini. Pada saat ini terjadi, Sisa Pasukan-Ku akan menjadi 

sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan mereka untuk 

menyelamatkan orang-orang yang akan menderita karena tindakan balas dendam dari setan yang ditujukan 

kepada anak-anak Allah. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Hendaknya kamu tetap mempertahankan Salib-salib tradisional, karena segera ia akan 

menghilang 

Senin, 29 Juli 2013, jam 19.05 

 

 

Anak-anakKu, ingatlah selalu bahwa dengan Kuasa Allah dan dengan Rahmat Puteraku aku akan 

menghancurkan binatang itu dan ketika semuanya serasa tak ada harapannya lagi, pemerintahan setan akan 

berakhir secara tiba-tiba. 

  

Kerudung Perlindunganku menyelimuti semua orang yang meminta pertolonganku selama saat-saat yang 

sulit ini.  

 

Ingatlah bahwa ketika aku kehilangan Puteraku dulu, ketika Dia berusia 12 tahun, aku menemukanNya 

kembali di Bait Allah. Maka berdoalah anak-anakku, dan pergilah kedalam gereja-gerejamu sekarang, untuk 

mempersembahkan kurban-kurban yang diperlukan, guna memohon keteguhan selama saat pertempuran 

sengit ini untuk merebut jiwa-jiwa. 
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Puteraku telah sangat menderita oleh kematian-Nya di kayu salib, namun ini hanyalah sebuah beban saja. 

Penderitaan terbesar yang ditanggungNya saat ini adalah demi mereka yang telah tersesat dariNya. Dan kini 

ketika roh-roh jahat berusaha untuk menjauhkan dariNya semua mereka yang mengasihi Dia, maka rasa 

nyeriNya seakan mengirisNya dengan pedang dan membelahNya menjadi dua. 

  

Jiwa-jiwa kurban kini akan mengalami penderitaan yang terbesar, sementara penganiayaan terhadap anak-

anak Allah semakin meningkat. Dengan melalui Salib Puteraku kamu telah diselamatkan. Dengan Salib-Nya 

kamu akan memerangi kejahatan dan Salib-Nya itu jika diberkati, akan bisa melindungi kamu. Namun jika 

Salib ini berubah atau berbeda bentuknya, maka ia merupakan penghinaan atas kematian Puteraku yang 

bertujuan untuk menyelamatkan para pendosa.  

 

Hendaknya kamu tetap mempertahankan Salib-salib tradisional, karena segera ia akan menghilang. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

Janganlah menerima sebuah salib, yang tidak menyerupai Salib dimana Aku disalibkan 

Selasa, 30 Juli 2013, jam 20.06 

 

 

PuteriKu yang terkasih, betapa merdunya suara mereka yang mengasihi Aku dan yang menghibur Aku di saat 

penderitaan besar ini. Kamu, para pengikutKu yang terkasih, yang tak pernah meninggalkan Aku, adalah 

laksana madu, terasa manis di Mulut-Ku, menyejukkan Tubuh-Ku dan mengangkat Roh-Ku.  

  

Banyak orang akan mengikuti kepalsuan, karena mereka takut untuk bertahan dan tidak berani membela 

Sabda Allah.  

 

Mula-mula mereka akan merasa bingung, atas berbagai praktek-praktek yang baru, lambang-lambang yang 

baru, pakaian seragam yang baru, susunan altar yang baru serta salib-salib yang baru. Cara baru yang modern 

ini, yang disebut sebagai sebuah pendekatan menyeluruh untuk menghormati Allah, kemudian akan diterima 

secara antusias oleh jiwa-jiwa yang malang itu. Namun mereka yang menjadi milik-Ku, akan tetap setia 

kepada Sabda-Ku selamanya. Mereka itu menjadi tulang punggung dari GerejaKu di dunia dan mereka tak 

akan goyah. 

Keinginan-Ku adalah agar kamu, umat Kristiani yang setia yang menjadi milikKu, dari kelompok manapun, 

berkumpul bersama untuk berperang melawan iblis, yang telah dilepaskan dari dalam neraka dan yang 

berkelana diantara kamu.  

 

Janganlah kamu menyesal karena mengasihi Aku. Janganlah menerima sebuah salib, yang tidak menyerupai 

Salib dimana Aku disalibkan. Jika Aku tidak ada, atau tidak disebutkan, maka ketahuilah bahwa serangan itu 

telah merasuki  

 

Gereja-gereja ini, yang telah dikuasai oleh para musuhKu. Jika kamu menerima ritus-ritus dan simbol-simbol 

satanik mereka, maka kamu akan membiarkan dirimu terpapar kepada setan. 

Tetaplah setia kepada-Ku. Daraskanlah doa-doa harianmu dengan cara yang sederhana. Simpanlah Air Suci 

dan Salib-Ku di rumahmu. Lindungilah satu sama lain. Tetaplah kamu patuh kepada para hamba kudusKu 

yang masih tetap setia kepada-Ku dan yang tidak mau mengkhianati Aku. Kemudian gunakanlah waktumu 
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untuk berdoa bagi jiwa-jiwa kaum atheis, mereka yang percaya akan dewa-dewa berhala dan mereka yang 

secara buta mengikuti para musuh GerejaKu menuju belantara. 

  

Tetaplah bersatu erat denganKu dan panggillah Aku setiap hari untuk memohon kekuatan. Aku akan berada 

di sampingmu selama saat-saat cobaan yang pahit mendatang dan Aku tak akan pernah meninggalkan mereka 

yang mencari Aku. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Seperti halnya Sabda Kudus Allah bisa mempersatukan jiwa-jiwa, maka ia juga 

bisa menyebabkan perpecahan yang besar 

Rabu, 31 Juli 2013, jam 18.31 

 

 

Anakkku, jika kamu mengasihi Puteraku, Yesus Kristus, maka ia akan membawa semua orang yang 

mengasihi Dia untuk saling mendekat. Jika mereka yang mengasihi Puteraku mengalami kesulitan untuk 

mengasihi sesama, hendaknya mereka memanggilku, Bunda Keselamatan, untuk membuka hati mereka. 

  

Kasih Puteraku begitu kuatnya hingga dengan kuasa Roh Kudus ia bisa menyebar dengan cepat dari satu 

penjuru bumi menuju ke seluruh bagian. Ketika Sabda Kudus Puteraku diberikan kepada semua anak-anak 

Allah, melalui Tugas ini, ia akan menembus masuk kedalam jiwa-jiwa yang sederhana, yang bisa mengenali 

Juru Selamat ketika Dia berbicara.  

 

Kasih yang memancar dari Sabda-Nya yang diberikan kepadamu di saat ini dari sejarah kehidupan umat 

manusia, akan menyatukan jutaan jiwa-jiwa, dalam sesaat, seolah kamu telah mengenal satu sama lain dalam 

seluruh kehidupanmu.  

 

Begitu kuatnya ia, hingga ia, melalui kekuatan lidah, menyebar dari bangsa ke bangsa, dalam seluruh bahasa, 

dengan cepatnya. Dari sinilah kamu tahu bahwa Sabda ini, melalui Pesan-pesan ini, berasal dari Puteraku. 

  

Seperti halnya Sabda Kudus Allah bisa mempersatukan jiwa-jiwa, maka ia juga bisa menyebabkan 

perpecahan yang besar. Kebencian yang muncul ketika Sabda Allah berhasil mengalahkan jiwa-jiwa, sudah 

mencapai tingkat yang tertinggi. Ketika Pesan-pesan ini mengundang kebencian seperti itu, serta berbagai 

tindakan jahat lainnya, dari mereka yang menyebut dirinya sebagai para murid sejati dari Puteraku, 

ketahuilah bahwa hal itu disebabkan oleh setan. Jiwa-jiwa milikku yang malang, anak-anakku yang 

kebingungan, janganlah kamu berbalik arah jika kamu merasa tidak pasti akan Sabda Puteraku. Hendaklah 

kamu membuka pikiranmu dan tetap setia kepada apa yang diajarkanNya kepadamu. Janganlah menghakimi 

orang lain dalam NamaNya. Kasihilah satu sama lain. Jika kamu tidak percaya bahwa Allah telah mengutus 

nabi-Nya yang terakhir, hal itu tidak masalah. Ingatlah akan kewajibanmu, dengan melaksanakan tugasmu 

bagi Puteraku, dengan selalu mematuhi Ajaran-ajaranNya. 
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Janganlah kamu menerima pernyataan bahwa Dia akan selalu bersedia memberkati adanya ajaran yang baru, 

yang tidak diberikan olehNya kepada dunia ketika Dia berjalan di dunia dulu. Dia tidak akan mau 

membiarkan sesuatu yang menggantikan kematianNya di kayu salib, berada diatas altar-altar di dunia. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mereka akan meyakinkan para pengikutKu untuk menyelaraskan Hukum-hukum Gereja-Ku dengan 

mengadakan sebuah jajak pendapat 

Rabu, 31 Juli 2013, jam 18.56 

  

PuteriKu yang terkasih, ingatlah selalu bagaimana setan bekerja. Dia sangat berhati-hati sekali hingga tidak 

mau menampilkan dirinya. Karena itu dia akan mencampur kebenaran dan kebohongan bersama-sama, 

dengan tujuan untuk membingungkan. Inilah cara yang digemarinya untuk menipu jiwa-jiwa. Dia tak akan 

mau berkata terus terang, dan membiarkan orang-orang untuk melihat siapa dia sebenarnya, tetapi karena dia 

itu congkak, maka kecongkakannya dan kebenciannya kepada-Ku akan selalu nampak. Mereka yang matanya 

terbuka akan bisa segera mengenali berbagai penghinaan itu yang dilemparkan kearah Wajah-Ku dan 

dihadapan altar-altar-Ku. 

  

Ingatlah bahwa setan itu congkak, suka berlagak, dan sangat sangat cerdik. Ketika dia hadir didalam jiwa-

jiwa, dia memiliki sebuah rasa percaya diri, yang muncul dari kesombongan dan keangkuhan, dan sebuah 

kepercayaan bahwa dirinya lebih tinggi dari pada Allah. Dia akan selalu memberi tanda-tanda yang 

menghinakan Allah, namun hanya mereka yang tahu apa yang seharusnya diperhatikan, yang bisa melihat hal 

itu. Mereka yang menghormati setan dan yang menghabiskan banyak waktunya didalam kelompok-kelompok 

yang melakukan ritual-ritual untuk menghormati setan, akan merasa senang jika melihat tanda-tanda ini. 

Mereka yang telah menjual jiwa mereka kepada setan akan berkomunikasi, melalui tanda-tanda ini, sebagai 

isyarat yang angkuh dan menyimpang untuk melawan Aku, Yesus Kristus. 

  

Mereka yang menipu kamu, dalam NamaKu, akan meyakinkan para pengikutKu untuk menyelaraskan 

Hukum-hukum Gereja-Ku dengan mengadakan sebuah jajak pendapat. Semua akan diminta untuk 

mendukung dan menjalankan praktek-praktek yang baru, yang berujung pada dua hal. Yang pertama adalah 

untuk menghapuskan KehadiranKu didalam Ekaristi Kudus. Yang kedua adalah untuk membenarkan 

perbuatan dosa dengan mendorong orang-orang untuk bersimpati, demi hak-hak asasi manusia, kepada 

mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. 

  

Jajak pendapat ini akan dipalsukan dan kebohongan akan dihadirkan sebagai Kebenaran. Ketika satu agama 

dunia tunggal yang baru itu diperkenalkan, maka GerejaKu di dunia – Gereja Yang Benar – akan 

bersembunyi, untuk menghormati Aku. 

  

Akulah yang menjadi sasaran dari binatang itu. Akulah yang akan dilukainya. Dia tahu bahwa dirinya tak 

bisa menghancurkan Aku, karena itu dia akan berusaha menghancurkan bangsa manusia, yang dikutuknya 
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setiap detik.  

 

Hambanya tak akan berhenti dengan hanya menghinakan KehadiranKu didalam Tabernakel-tabernakel di 

dunia. Mereka tak akan senang dengan hanya menghancurkan Sakramen-sakramen, agar mereka bisa 

menghujat Aku. Tetapi mereka akan merasa senang jika mereka bisa mencuri jiwa-jiwa dengan menciptakan 

penghujatan yang paling besar. Inilah saatnya ketika mereka menciptakan ulang KedatanganKu Yang 

Pertama dengan memberi kesan seolah Yohanes Pembaptis telah diutus. Orang yang berkata bahwa dirinya 

adalah sebagai nabi Allah, akan berbohong dan melakukan keajaiban besar pada saat dia menyatakan bahwa 

antikris adalah Aku, Yesus Kristus. 

  

Melalui kuasa setan, antikris akan mengaku sebagai DiriKu, Yesus Kristus. Celakalah jiwa-jiwa yang 

menyambutnya kedalam pelukan lengan mereka, karena mereka akan menjadi tak berdaya menghadapinya. 

Jika kamu membiarkan keduanya menghisapmu kedalam lembah kebohongan mereka, maka kamu akan 

berada sangat jauh dariKu, hingga hanya dengan campur tangan Bapa-Ku saja kamu bisa dibawa kembali 

kepada Kerahiman-Ku yang besar. 

  

Jika ada seseorang pada masa mendatang yang mengaku sebagai Aku, Yesus Kristus, ketahuilah bahwa dia 

adalah pembohong. Aku tidak akan datang lagi dalam wujud daging untuk kedua kalinya. Setan tak bisa 

mengucapkan kalimat ini : 

  

―Yesus Kristus, yang datang dalam wujud daging‖ 

  

Apa yang akan dia katakan, melalui mulut binatang itu, antikris, adalah seperti ini : 

―Aku adalah Yesus Kristus, kini Aku datang didalam daging, untuk membawa keselamatan bagimu‖. 

  

Ketika hal ini terjadi maka campur tanganKu akan terjadi secara tiba-tiba, namun saat itu nabi palsu dan 

antikris telah mencuri banyak jiwa. 

  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar mereka yang berkata bahwa dirinya adalah milik-Ku, tetap menjadi 

milik-Ku. 

  

Berdoalah agar kamu semua memiliki kekuatan dan keberanian untuk memanggul SalibKu selama saat 

penganiayaan yang terbesar terhadap Tubuh-Ku – Tubuh Mistik-Ku – Gereja-Ku di dunia saat ini. 

  

Yesusmu 
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Agustus 2013 

 

 

Kejahatan yang ada di dunia ini berada pada tingkatan yang belum pernah ada sejak zaman Nuh dulu 

Kamis, 1 Agustus 2013, jam 15.00 

  

PuteriKu yang terkasih, betapa Aku sangat ingin memeluk kamu semua, para pengikutKu yang terkasih, dan 

membawamu ke tempat Perlindungan-Ku yang aman dan damai. Betapa Aku berharap bisa membawa kamu 

semua dan menyembunyikan kamu dari kejahatan yang sedang direncanakan terhadap seluruh umat Kristiani. 

Kejahatan yang ada di dunia ini berada pada tingkatan yang belum pernah ada sejak zaman Nuh dulu dan ia 

laksana jaring yang tak kelihatan yang menutupi bumi ini. Begitu mematikannya ia hingga sangat sedikit 

sekali orang yang bisa menyadari tingkat kecanggihan yang terlibat didalamnya. Tetapi waspadalah, rencana 

ini – dimana detilnya akan diberikan kepada dunia – oleh mereka yang berkata bahwa dirinya mewakili 

Gereja-gereja-Ku di dunia – akan dibawa ke hadapanmu dan kamu diminta untuk menerimanya. Kemudian 

kamu akan diminta untuk menelannya dan kamu tak memiliki pilihan lainnya lagi. Apa yang akan diminta 

untuk kau lakukan, dibalik segala pemutar-balikkan kata, adalah agar kamu menyangkal Aku, Yesus Kristus. 

Aku memperingatkan dunia, bahwa jika kamu menolak KeilahianKu – maka kamu dan semua mereka yang 

terlibat didalam rencana jahat ini – akan ditandai sebagai musuh Allah. jika kamu berpihak kepada undang-

undang yang menghujat itu, maka kamu telah berdosa melawan Allah. 

  

Aku akan terus memperingatkan kamu, agar kamu membuka matamu terhadap Kebenaran, namun Aku tak 

bisa memaksamu untuk tetap setia kepada-Ku. Aku tak bisa memaksamu untuk mengasihi Aku. Kehendak 

bebasmu adalah milikmu, namun jika kamu mau berbalik dan memintaKu untuk menuntunmu, maka Aku 

akan membuka matamu terhadap Kebenaran. Jika kamu menerima Kebenaran maka Aku akan 

menyelamatkan kamu. 

  

Para pengikutKu yang malang, ketahuilah bahwa sementara dunia akan berbalik melawan Allah, maka Kuasa 

Allah yang maha besar akan campur tangan dan menghancurkan para musuhNya satu demi satu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Segera kamu akan diminta untuk menerima sebuah pengganti bagi Ekaristi 

Kudus, yang sebenarnya bukanlah Tubuh Puteraku 

Jumat, 2 Agustus 2013, jam 15.10 
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Anakku, aku berdiri dihadapan Puteraku saat ini, dan aku bersujud di Kaki-Nya dengan kesedihan yang 

besar. Sama seperti ketika aku menyaksikan Penderitaan-Nya di kaki Salib-Nya, selama saat PenyalibanNya 

yang amat mengerikan, maka kini aku harus menanggung Penderitaan-Nya sekali lagi. 

  

Penyaliban Puteraku sedang terjadi lagi ketika Tubuh-Nya, Tubuh Mistik-Nya, yaitu Gereja-Nya di dunia, 

harus menanggung sebuah penyiksaan oleh milikNya sendiri. Mereka itu, para musuh yang ada didalam 

Gereja-Nya, akan menyiksa Tubuh-Nya, mengoyakkannya, mencemoohNya dengan kejam serta 

mencemarkannya, sebelum mereka mencampakkanya ke samping. Gereja Puteraku kini disiksa, selama apa 

yang menjadi tahap pertama dari PenyalibanNya di dunia di saat-saat ini. Mereka akan mengambil Tubuh-

Nya, melalui Ekaristi Kudus, dan menghinakan Dia serta merendahkanNya.  

 

Banyak tanda-tanda dari semua ini akan segera terlihat, sementara berbagai isyarat yang berbelit-belit serta 

tidak sopan akan dilakukan, untuk mengutuk Dia. Ketika mereka telah mencemarkan Ekaristi KudusNya, 

kemudian mereka akan melemparkannya dan segera akan menjadi sulit untuk bisa menerimanya. Ini 

hanyalah salah satu dari berbagai rencana jahat yang sedang dilakukan untuk menghapuskan Kehadiran 

Puteraku didalam Misa Kudus. 

  

Banyak yang akan melihat isyarat jahat ini dan ketahuilah bahwa semua itu menghinakan Puteraku. Banyak 

orang akan menyanggah, namun suara-suara mereka tidak akan didengarkan. Bagi imam-imam yang malang, 

yang akan menderita karena pencemaran ini, hendaknya kamu meminta kepadaku, Ibumu, untuk 

menolongmu menanggung penderitaan ini.  

 

Janganlah kamu bertindak jelek terhadap Ekaristi Kudus, karena itulah satu-satunya Makanan 

Keselamatanmu. Tanpa Makanan itu, kamu akan kelaparan. Maka Ia harus selalu tersedia bagi setiap anak-

anak Allah. Janganlah kamu menerima perkataan yang menyebutkan bahwa roti jenis lainnya adalah 

Makanan Kehidupan.  

  

Segera kamu akan diminta untuk menerima sebuah pengganti bagi Ekaristi Kudus, yang sebenarnya bukanlah 

Tubuh Puteraku. Hendaklah kamu selalu setia kepada Karunia Ekaristi Kudus meski kamu diberitahu bahwa 

Ia tidak relevan lagi – tak bisa diterima didalam agama dunia yang baru itu. 

  

Ibumu didalam Kristus 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

Allah Bapa : Nama-nama mereka yang ada didalam Kitab Kehidupan menjadi sasaran utama dari 

binatang itu 

Sabtu, 3 Agustus 2013, jam 13.17 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku memanggil umat manusia dari Kerajaan Yang Maha Tinggi dan Maha Kudus. 

  

Anak-anak kecil-Ku yang malang, betapa kamu menderita karena dosa Lucifer, tetapi ketahuilah bahwa 

dengan Kuasa-Ku Yang Maha Besar, Aku akan menghalau dia dan seluruh malaikat durhaka dari muka 

bumi. Saat itu sudah dekat, maka hendaklah kamu bersiap-siap. 

  

Ketahuilah bahwa para malaikat durhaka serta para iblis tidak bisa dikenal dan dilihat oleh sebagian besar 

dari kamu, namun mereka itu berjalan diantara kamu, menggodai kamu setiap hari agar kamu terjatuh. Jika 
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kamu dibawa menuju jerat penipuannya, segera kamu akan mendapati dirimu tak bisa beristirahat dengan 

tenang ataupun menemukan damai sejati didalam jiwamu. 

Aku mengatakan bahwa mereka yang dituntun oleh nabi palsu itu akan mendapati dirinya tersesat dan 

bingung ketika mereka menerima tipuan besar itu, dimana mereka akan menjadi kurban yang dilakukan 

secara sukarela. Jika kamu datang kepada-Ku dan Putera TerkasihKu, Yesus Kristus, maka hal itu tidak akan 

terjadi pada dirimu. Kamu akan percaya bahwa Sakramen-sakramen nampaknya sama saja, meski ia 

dihadirkan kepadamu secara berbeda. Ia akan menjadi bejana-bejana yang kosong dan tidak lagi ia bisa 

diterima olehKu. 

  

Dunia ini adalah milikKu, namun anak-anakKu tidak mau denganKu, Bapa mereka yang mengasihi, Pencipta 

mereka.  

 

Pikiran mereka telah disumbat dan setan telah menggunakan Karunia KecerdasanKu untuk menggodai 

mereka agar percaya bahwa Aku tidak mungkin Ada. Mereka yang tidak percaya kepada-Ku, tak akan 

memiliki kasih, kebahagiaan ataupun damai sejati didalam hidup mereka. Merekapun tidak akan menerima 

Kehidupan Kekal. Sebaliknya, mereka akan hanya mencari kenikmatan-kenikmatan daging, meski mereka 

tahu bahwa hidup mereka di dunia hanya sebentar saja. 

  

Sebagai Bapa yang mengasihi mereka masing-masing, Aku akan menarik mereka kepada-Ku melalui 

Kerahiman Yang Besar dari Putera-Ku. Kuasa-Ku adalah maha besar dan setan, Lucifer-Ku, yang telah 

memutuskan hubungannya dari Pangkuan-Ku, karena kesombongannya, tak akan bisa mengalahkan Aku. 

Karena itu mereka yang mengikuti dia, telah menaruh penghalang yang sama diantara dirinya dengan Aku. 

Mereka akan tahu melalui tanda-tanda yang kini Kuberikan bahwa hanya ada Satu Allah, Satu Pencipta, Satu 

Surga. Segala surga yang diceritakan itu, oleh nabi-nabi palsu di dunia, yang menyesatkan anak-anakKu 

dariKu, tidak ada dan tak bisa ada. Aku adalah serba ada. Aku menciptakan  

 

segalanya. Aku akan mengakhiri segalanya. Segalanya harus terjadi seturut Kehendak KudusKu. Lawanlah 

KehendakKu, maka kamu tak akan menjadi apa-apa. Terimalah KehendakKu, maka kamu akan tetap menjadi 

anakKu. 

  

Bagi mereka yang sungguh percaya kepada-Ku, janganlah kamu menolak PuteraKu, Yesus Kristus. Aku 

datang ke dunia melalui PuteraKu, untuk membawa kamu kembali kedalam Kerahiman-Ku, namun kamu 

menolak Dia. Kamu membunuh Dia, namun kamu tak bisa membunuh Kasih-Ku kepadamu. Inilah sebabnya 

Aku mengijinkan PenyalibanNya untuk membawa keselamatan bagimu. Hal ini, kematian PuteraKu di kayu 

salib, menjadi jalanmu menuju keselamatan. KematianNya bukanlah seperti apa yang nampak, sebagai 

sebuah kegagalan di mata setan. Adalah melalui tindakan penderitaan yang besar ini, yang ditanggung 

dengan kerendahan hati yang besar, yang telah mengalahkan setan. Dan karena kematian PuteraKu di kayu 

salib maka kuasa setan atas umat manusia dikalahkan. Meski dia tak bisa membawa semua anak-anakKu 

bersamanya menuju lembah, tetapi banyak orang yang terbujuk oleh tipuannya. Inilah sebabnya kamu harus 

berjuang, anak-anak, bukan hanya bagi jiwamu sendiri. Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan mengasihi 

PuteraKu. Jika kamu mengasihi PuteraKu, maka hendaknya kamu menolongNya menyelamatkan jiwa semua 

pendosa.  

  

Aku memanggilmu untuk mengatakan kepadamu bahwa jika Aku memanggil jiwa-jiwa, terutama mereka 

yang tidak mengenal Aku, maupun mereka yang telah mengenal Aku, tetapi tidak mau menerima Perintah-

perintahKu, bahwa mereka telah memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan dirinya dari siksaan kekal.  
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Nama-nama mereka yang ada didalam Kitab Kehidupan menjadi sasaran utama dari binatang itu. Banyak 

dari jiwa-jiwa ini adalah para pengikut PuteraKu dan setia kepada GerejaKu. Mereka akan berpaling kepada 

Putera-Ku dengan menerima hukum-hukum yang baru, yang bukan berasal dari Putera-Ku, dimana hal itu 

dipaksakan untuk mereka terima sebagai sebuah agama yang baru. Agama baru ini telah dirancang secara 

hati-hati sekali selama bertahun-tahun. Ia mengikuti ritus-ritus setan tetapi banyak orang yang tidak 

menyadari hal ini. Jika kamu menerima ritus-ritus ini, maka kamu memberi kuasa kepada setan. Jika kamu 

memberikan kuasa ini, maka kamu membutuhkan lebih banyak lagi doa, karena dia akan menghancurkan 

tubuh dan jiwamu. 

  

Anak-anakKu, kini Aku campur tangan melalui pemurnian-pemurnian di dunia. Jiwa-jiwa malang yang 

kehilangan nyawa mereka didalam pemurnian-pemurnian ini sedang menolong menyelamatkan kamu yang 

tersesat menjauh dariKu. 

  

Jika kamu merasa takut oleh kejahatan setan beserta pengaruhnya dalam kehidupanmu, ingatlah bahwa Aku 

akan menghancurkan wakil-wakilnya di dunia. Aku akan mempersingkat waktu penderitaanmu karena Aku 

ingin menyelamatkan jiwa-jiwa. Jika Aku membiarkan kejadian ini terus berlangsung, Aku tak akan bisa 

menyelamatkan seluruh jiwa-jiwa yang nama-namanya tertulis didalam Kitab Kehidupan. 

  

Bapamu yang mengasihi 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

 

Nubuatan-nubuatan-Ku yang menyampaikan kedatangan antikris, akan segera digenapi Minggu, 4 

Agustus 2013, jam 23.16 

  

PuteriKu yang terkasih, Nubuatan-nubuatan-Ku yang menyampaikan kedatangan antikris, akan segera 

digenapi. 

  

Saat dimana kamu semua harus mempersiapkan rumah-rumah dan doa-doa rutin harianmu sudah ada 

didepanmu, dan semua orang yang mengikuti Aku harus bersedia untuk berkurban, untuk menolong Aku 

membuka mata anak-anak Allah dimana saja, terhadap kejahatan ini, yang akan memutar-balikkan dunia ini. 

  

Sama seperti nabi sejati yang dihinakan dan dianggap sebagai gangguan, maka kamu, para pengikutKu yang 

setia, akan dipandang sebagai sebuah gangguan ketika kamu menyampaikan Kebenaran. Harapkanlah untuk 

menerima ejekan, cemoohan, dan penghinaan, di setiap sudut yang kau lalui. Orang-orang yang ada di 

sekitarmu akan menggertakmu, mengkritikmu dan mencari-cari kesalahanmu, meski kamu tidak berbicara 

sama sekali dengan mereka tentang SabdaKu. 

  

Setiap malaikat durhaka dan iblis yang merasuki dunia saat ini, melalui jiwa-jiwa yang lemah, akan segera 

menarik kamu, untuk mencegahmu mengikuti Karya ini. 

  

Terimalah kesedihan ini dalam NamaKu, karena jika kamu menerimanya, kamu memberi kemuliaan yang 

besar bagi Allah dan ia merupakan salah satu hadiah terbesar yang bisa kau berikan kepada-Ku. Kemudian 

Aku akan menggunakan cobaan-cobaanmu itu untuk mengalahkan setan dengan merebut jiwa-jiwa, yang 

akan dijadikan miliknya. 
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Sedikit sekali orang-orang yang mengerti Hukum-hukum IIahi dari Surga serta peranan dari Salib dalam 

kehidupanmu.  

 

Suatu saat nanti semua anak-anak Allah akan mengerti mengapa tindakan yang keji ini harus ditanggung. 

Teruskanlah dengan tugasmu untuk mewartakan Kebenaran, abaikanlah kebencian yang kau saksikan dan 

janganlah menerima tuntunan dari mereka yang menyangkal Aku. 

  

Perjalananmu menuju Surga Yang Baru itu akan sulit. Namun meski hanya dengan pasukan yang kecil saja, 

kamu bisa mengalahkan kekejaman hukuman-hukuman yang akan dberikan oleh antikris kepada dunia. 

Tugasmu adalah memperingatkan orang-orang akan bahayanya jika menerima hukum-hukum setan itu 

sebagai pengganti dari Hukum-hukum Allah. 

  

Hanya atas Perintah dari Bapa-Ku maka Aku bisa membawa bersamaKu mereka yang namanya ada didalam 

Kitab Kehidupan, namun yang akan menyerahkan kesetiaannya kepada nabi palsu itu, yang dengan sikap 

patuh menerima, mereka akan terjatuh oleh daya tarik yang besar dari antikris. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

Ketika mereka merubah Sakramen Pembaptisan, maka mereka akan menghilangkan seluruh janji-

janji untuk menolak setan, karena mereka akan mengatakan bahwa semua itu hanya mengacu kepada 

cara yang lama 

Senin, 5 Agustus 2013, jam 04.05 

  

PuteriKu yang terkasih, janganlah percaya bahwa, selama saat penganiayaan itu, dimana para hamba 

kudusKu yang tetap setia kepada-Ku, harus menanggungnya, GerejaKu bisa mati. Karena hal ini tidak 

mungkin. GerejaKu – Tubuh MistikKu, memiliki Kehidupan Kekal. 

  

Ketika para musuhKu merubah Sakramen-sakramen dan memperkenalkan sebuah relikwi-relikwi yang baru, 

salib-salib yang baru, serta praktek-praktek yang baru, dan mereka mengatakan bahwa GerejaKu adalah tetap 

seperti semula, maka mereka itu berbohong. GerejaKu tak pernah berubah. 

  

Berbagai alasan akan dibuat, di setiap bangsa, untuk mencemarkan Sakramen Perkawinan. Mereka itu, para 

musuh Allah, ingin agar umat Kristiani menerima perkawinan sejenis, namun mereka tak akan mau 

menerima hal ini, karena hal itu menentang Bapa-Ku. Hal itu tidaklah bisa diterima di Mata-Nya. Ketika 

mereka merubah Sakramen Pembaptisan, maka mereka akan menghilangkan seluruh janji-janji untuk 

menolak setan karena mereka akan mengatakan bahwa semua itu hanya mengacu kepada cara yang lama dan 

amat menakutkan. Mereka akan mengatakan hal itu tidak relevan lagi. 

  

Kemudian sedikit demi sedikit mereka akan memperkenalkan model-model yang baru dari Ajaran-ajaranKu. 

Kamu semua yang percaya akan GerejaKu, janganlah mengkhianati Aku. Janganlah kamu menerima 

pengganti apapun bagi Sakramen-sakramen seperti yang telah Kuberikan kepadamu. Aku adalah Kebenaran. 

GerejaKu mewakili Kebenaran. Kamu bisa mengaku sebagai bagian dari GerejaKu hanya jika kamu 
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mempertahankan semua Ajaran-ajaranKu, Sakramen-sakramenKu dan menerima kenyataan bahwa 

kematianKu di kayu salib adalah Kurban yang terbesar untuk mendapatkan keselamatanmu.  

  

Segala sesuatu yang menyimpang dari Kebenaran, karena kamu takut dituduh sebagai berhala, amatlah 

berbahaya. Jika kamu menyangkal Ajaran-ajaran Allah dan mengikuti sebuah Gereja alternativ yang baru, 

maka kamu tidak lagi menjadi bagian dari GerejaKu di dunia. Jika kamu menyangkal praktek-praktek berhala 

yang baru itu, yang akan diperkenalkan oleh nabi palsu itu, maka kamu akan dituduh sebagai seorang bidaah. 

Mereka akan berusaha mengucilkan kamu, dalam NamaKu. Jika kamu tetap setia kepada-Ku dan tidak mau 

ambil bagian didalam penipuan yang jahat itu, maka kamu tetap menjadi bagian dari GerejaKu. 

  

Pilihan itu memang menyakitkan, ketika semua ini terjadi, namun hal itu sangat sederhana. Kamu berpihak 

kepada-Ku atau melawan Aku. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Pertempuran untuk mempertahankan Sabda Allah ini, akan berarti bahwa 

imam-imam yang tetap setia kepadaNya harus mencari tempat perlindungan 

Senin, 5 Agustus 2013, jam 13.05 

  

Anak-anakku, saat ini akan menjadi sebuah saat cobaan yang besar bagi imanmu. Gereja Katolik akan 

menjadi Gereja dimana perpecahan yang besar muncul. Didalam gereja inilah imam-imam Puteraku akan 

paling menderita, selama saat kemurtadan besar, yang segera saja akan ditanggungnya dari dalam. 

  

Bagi imam-imam Puteraku yang setia, yang akan terkoyak menjadi dua oleh keragu-raguan, hendaklah kamu 

waspada akan perlunya tetap bersatu bersama Kristus yang penuh kasih. Janganlah kamu tergoda untuk 

meninggalkan GerejaNya dengan menerima kepalsuan-kepalsuan dari orang-orang diantara kamu yang telah 

terjatuh kedalam kesesatan besar.  

 

Hendaknya kamu menghormati Puteraku dengan segala cara dan menuntun umatNya di jalan kekudusan, 

betapapun sulitnya  

 

hal ini bagimu. 

  

Bagi kamu yang terus mengadakan Misa tradisionil, akan disiksa hingga kamu mau meninggalkan cara itu 

sepenuhnya.  

 

Banyak diantara ordo-ordo religiusmu yang akan mengkhianati kamu demi kepentingan musuh yang ada di 

belakangmu.  

 

Sama seperti Puteraku yang mendahului kamu, kamu akan dibawa ke hadapan orang-orang yang mengaku 

sebagai para sahabatmu dan dituduh sebagai bidaah, karena kamu terus mempertahankan rasa hormatmu 

kepada Misa Kudus. 

  

Kalimat-kalimat yang baru yang berujung kepada pencemaran yang paling keji atas Tubuh Puteraku akan 

dipaksakan kepada para hamba kudus yang berani menolaknya. 
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Adalah didalam Gereja Katolik terjadi saudara laki-laki melawan saudara laki-laki, saudara perempuan 

melawan saudara perempuan, bapa melawan anak, anak-anak melawan orang tua, hingga terbentuk dua kubu. 

  

Pertempuran untuk mempertahankan Sabda Allah ini, akan berarti bahwa imam-imam yang tetap setia 

kepadaNya harus mencari tempat perlindungan. Untuk itu hendaknya kamu mempersiapkan dan mencari 

tempat-tempat dimana kamu bisa mempersembahkan Misa Kudus serta memberikan Sakramen-sakramen 

kepada anak-anak Allah. 

Aku, Bunda Keselamatan, akan melindungi tempat-tempat perlindungan itu. Dengan menempatkan Meterai 

Allah Yang Hidup, yang diberikan Bapaku kepada dunia, pada dinding-dindingnya, maka tempat-tempat itu 

tak akan terlihat oleh para musuh Allah. 

  

Janganlah takut akan hal ini, karena jika kamu mempersiapkannya dengan baik, kamu akan bisa menuntun 

anak-anak Allah menuju keselamatan. Jika kamu tidak mematuhi peringatan ini kamu akan menjadi tawanan, 

didalam pikiran, tubuh dan jiwamu, dari para musuh Puteraku dan keselamatan tidak bisa menjadi milikmu. 

  

Mereka yang masih melakukan tawar menawar dengan nabi palsu itu, membutuhkan banyak sekali doa, 

karena beberapa dari mereka akan menjadi buta terhadap Kebenaran. Yang lain-lainnya, yang akan 

mengetahui Kebenaran, namun berpihak kepada mereka yang menyangkal kematian Puteraku di kayu salib, 

mereka itu patut ditakuti. Mereka akan menimbulkan gangguan yang mengerikan kepada para pengikut 

Kristus yang tak berdosa. 

  

Dengan tetap setia kepada Kebenaran, kamu akan menuntun Sisa Pasukan Puteraku hingga ia menjadi sebuah 

kekuatan yang hebat untuk melawan setan beserta mereka yang dituntunnya untuk memerangi para hamba 

yang sejati dari Puteraku di dunia. 

  

Ketika saatnya tiba hendaklah kamu tidak mau menerima pengarahan dari mereka yang akan mencemarkan 

Sabda Allah, dan melalui berbagai kebohongan serta ajaran-ajaran baru yang tak senonoh, mereka akan 

menyesatkan banyak orang.  

Mereka yang mau menerima penyimpangan didalam Misa atau Sakramen-sakramen Kudus, akan 

bertanggung-jawab kepada Puteraku. Karena tanpa disadari, kamu akan menjadi para hamba dari setan dan 

banyak sekali jiwa yang akan musnah karena mereka akan ditarik menuju upacara-upacara yang menyembah 

setan. Upacara-upacara ini akan menghormati nabi palsu serta antikris, yang merupakan musuh-musuh Allah.  

  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar Kebenaran akan terlihat dan kebohongan-kebohongan itu dibuka apa 

adanya – sebagai sebuah penghinaan terhadap siksaan Penyaliban Puteraku. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

 

 

Jika kamu membela Sabda-Ku kamu akan dianggap kejam, tidak ramah, dan tak bersimpati kepada 

mereka yang tidak percaya kepada Allah 

Senin, 5 Agustus 2013, jam 18.33 
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PuteriKu yang terkasih, betapa Aku menangis sedih ketika melihat perpecahan yang mengerikan yang 

membayangi GerejaKu di dunia. Meski pahitnya PenderitaanKu diredakan oleh mereka yang sungguh 

mengasihi Aku, dan yang menaruh perhatian terhadap perlakuan yang sedang dilakukan terhadap Tubuh-Ku. 

  

Janganlah kamu merasa perlu untuk menerima segala perbuatan, tindakan ataupun perkataan yang menentang 

Aku. Jika kamu merasa tidak nyaman dengan apa yang kau saksikan didalam GerejaKu, oleh mereka yang 

bersumpah bahwa dirinya bersatu denganKu, ketika mereka mencemarkan Tubuh-Ku, maka hendaknya kamu 

mengikuti suara hatimu. Aku ada bersamamu setiap detik di saat-saat kemurtadan besar ini dan bagi mereka 

yang terus memanggilKu, Aku akan membuka matamu terhadap Kebenaran, sehingga kamu akan tetap setia 

kepada-Ku. 

  

Saatnya sudah dekat denganmu sekarang. Pintu-pintu GerejaKu akan segera ditutup bagi mereka yang tetap 

bertahan dan setia kepada praktek-praktek tradisionil dari Kristianitas. Pintu-pintu akan ditutup keras 

dihadapan wajahmu jika kamu bersaksi tentang Aku. Imanmu akan dilecehkan dengan cara yang paling 

cerdik, sehingga ketika kamu membela SabdaKu, kamu akan dianggap kejam, tidak ramah dan tiak 

bersimpati kepada mereka yang tidak percaya kepada Allah. 

  

Kamu akan dicaci jika kamu adalah hamba kudusKu dan kamu harus bertanggung-jawab atas kesetiaanmu 

kepada-Ku.  

 

Berkumpullah sekarang, kamu semua. Aku menginginkan agar kamu tidak menyangkal Aku. Aku akan 

melindungi kamu, agar kamu bisa melayani Aku. Aku akan menolongmu dengan mengangkat bebanmu. 

Seluruh Rahmat Surgawi akan dicurahkan kepadamu. 

Peringatan bagi imam-imam : 

  

Aku akan memangkas mereka yang mengikuti gereja palsu itu – gereja dari binatang itu – ketika ia 

dihadirkan kepadamu. Ikutilah gereja yang baru ini maka kamu akan menjual jiwamu kepada binatang itu. 

Bukannya menyelamatkan jiwa-jiwa dalam NamaKu, tetapi kamu harus bertanggung-jawab karena telah 

menyerahkan mereka kepada neraka yang kekal. 

  

Kini Aku sedang mengatakan Kebenaran kepadamu, agar kamu bisa diberi waktu yang cukup untuk 

mempersiapkan hari itu, karena hari itu sudah tidak jauh lagi. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Janganlah kamu bersikap toleran terhadap kaum berhala, yang akan menguasai 

gereja-gereja Allah 

Selasa, 6 Agustus 2013, jam 19.37 

  

Anakku, janganlah kamu mendengarkan mereka yang menyerang Pesan-pesan dari Tritunggal Terberkati ini, 

karena mereka akan menjauhkan kamu dari Karya ini. Ingatlah, Tugas ini akan diserang lebih dari pada yang 
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lainnya, karena keseriusannya. Cemoohan, cacian dan kritikan, akan terus berlangsung hingga kepada hari 

akhir ketika kamu menerima Pesan Terakhir. 

  

Rencana untuk melemahkan Pesan-pesan ini akan semakin meningkat dan kebencian juga semakin besar, 

karena itu bersiaplah. Pesan-pesan ini tak bisa diabaikan oleh umat beriman, ataupun orang-orang yang tak 

beriman, karena Sabda Allah tak akan bisa berlangsung tanpa diketahui. Kebencian terhadap Allah di dunia 

saat ini ada dimana-mana dan mereka yang mewartakan SabdaNya saat ini akan menderita. 

  

Kebenaran selalu ditolak sejak Allah mengutus para nabiNya pada awal mula untuk memperingatkan anak-

anakNya akan bahaya dari berhala. Berhala adalah lawan dari Kebenaran – yaitu Sabda Allah. Jiwa-jiwa 

malang yang menghormati allah-allah palsu, telah menyulut murka BapaKu dengan sangat. Dia adalah Allah 

yang pencemburu, karena melalui Dialah segala sesuatu dimulai. Dia adalah Maha Kuasa. Dia adalah Allah 

yang mengasihi, namun murkaNya layak ditakuti ketika berhala merasuki mereka yang mengasihi Dia. 

  

Ketika anak-anak Allah – yaitu mereka yang percaya kepadaNya, dan yang menyembah Dia, melalui Putera 

TerkasihNya Yesus Kristus, berusaha menyatu dengan seluruh jiwa-jiwa lainnya, dari semua agama, maka 

mereka harus berhati-hati. Allah menghendaki agar semua anak-anakNya saling mengasihi, tanpa 

memperdulikan suku, kepercayaan ataupun bangsa. Apa yang tidak Dia ijinkan adalah jika umat Kristiani 

memeluk berhala, didalam gereja mereka. Jika hal ini terjadi, maka ajaran berhala itu akan menghapus semua 

jejak Kristianitas. Adalah sesuatu yang menghinakan Allah jika menerima Kebenaran, yaitu Sabda Allah, 

serta memberi tempat bagi berbagai kebohongan yang mencemarinya. 

  

Para nabi Allah telah memperingatkan umat manusia akan bahayanya memeluk berhala, karena ia akan 

menuntun kepada kehancuran yang total. Jika hal ini terjadi, maka bangsa-bangsa yang mengijinkan kekejian 

ini terjadi didalam gereja-gereja mereka, akan disapu bersih, dengan sedikit saja belas kasih disisakan. 

  

Janganlah kamu bersikap toleran terhadap kaum berhala, yang akan menguasai gereja-gereja Allah. 

Janganlah kamu melupakan Kurban besar yang dilakukan oleh Allah ketika Dia mengutus Putera 

TunggalNya untuk membawa keselamatan bagimu. Saat ketika kamu menerima praktek upacara gereja-

gereja lain yang bukan berasal dari Allah, atau ketika kamu menghormati ajaran berhala, adalah hari ketika 

kamu akan membelakangi Kebenaran. 

  

Bukalah selalu matamu dan berdoalah agar gereja-gerejamu tidak memaksamu untuk meninggalkan 

kesetiaanmu kepada Yesus Kristus. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

Allah Bapa : Antikris ini kini siap untuk menyatakan dirinya 

Rabu, 7 Agustus 2013, jam 18.50 

  

PuteriKu yang terkasih, dunia harus siap untuk menghadapi kedatangan musuh terbesar dari umat manusia 

sejak kanak-kanakKu ditempatkan di dunia. 
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Kini antikris siap untuk menyatakan dirinya dan rencananya adalah ini. Dia akan menunggu hingga 

peperangan berkecamuk dimana-mana. Kemudian dia akan melangkah masuk dan menciptakan sebuah 

perdamaian yang palsu di negara Israel dengan menyatukannya dengan Palestina didalam aliansi yang tidak 

masuk akal. Setiap orang akan memuji-muji dia. Dia tidak akan berhenti disitu, karena dia akan terus 

bergerak dengan langkah yang menakjubkan banyak orang dan dia akan mengadakan perjanjian-perjanjian 

damai dengan bangsa-bangsa yang terkoyak oleh peperangan. Kembali, dia akan dipuji dan dihormati, 

dengan sebuah kesetiaan yang luar biasa oleh milyaran orang di seluruh dunia. 

  

Kemudian segalanya akan nampak berlangsung dengan baik. Segera dia akan melibatkan dirinya didalam 

kegiatan-kegiatan amal dan dia akan berhubungan dengan bank-bank sentral di dunia untuk menciptakan 

sebuah institusi finansiil yang baru dan kuat. Banyak pemimpin bisnis dan politik akan terlibat didalam 

rencana-rencananya. Segera sesuatu yang mengerikan akan diciptakan demi alasan untuk mendorong 

kegiatan ekonomi dunia. Ini akan menjadi sebuah Babilon yang baru, pusat dari segala kekuasaan, dimana 

para elit dan orang-orang kaya dunia akan berbisnis.  

 

Hal itu akan nampak sebagai sumber-sumber berita yang baru, sehingga orang-orang bisa memperoleh 

manfaat dengan berbagai cara, di bidang lapangan kerja, rumah tempat tinggal, serta makanan yang mereka 

perlukan untuk memberi makan keluarga mereka. 

  

Seluruh kemuliaan akan menyelimuti antikris itu. Kemudian bersama-sama dengan nabi palsu, dia akan 

menciptakan sebuah persahabatan global yang dihadirkan sebagai prakarsa humanitarian yang terbesar. 

Dunia akan menyambut hangat Babilon baru ini, dan setiap orang akan bersemangat dan berusaha untuk 

memperoleh setidaknya sedikit saja tempat berpijak di tengahnya. 

  

Babilon baru itu, semuanya akan diberitakan, adalah untuk memuliakan yang satu itu, yang menganjurkan 

perhatian kepada masalah lingkungan, untuk mencintai bumi ini dan menghapuskan kemiskinan dunia dari 

pertolongan orang-orang kaya, yang akan tercurah dari mulutnya yang keji. 

  

Ketika hal ini terjadi, campur tanganKu akan memutar balikkan poros dunia ini. Aku tidak akan berdiam diri 

saja tanpa memperingatkan anak-anakKu akan berbagai akibat jika menerima kekejian ini, yang diciptakan 

dari kedalaman neraka dan diterapkan kepada umat manusia. Tanda-tanda yang besar dariKu akan diberikan 

untuk menunjukkan kepada semua orang yang menerima dan mencintai penghinaan ini dalam Nama 

KudusKu. 

  

Aku akan mengguncangkan dunia dan ia akan menjadi miring. Tak seorangpun yang akan bisa mengabaikan 

campur tanganKu itu. Kemudian Aku akan melemparkan api kearah sepertiga dari bumi ini. Dan segera 

kelaparan akan terjadi, tetapi bukan oleh tanganKu – ia akan terjadi melalui kontaminasi bumi ini yang 

dilakukan secara sengaja oleh antikris. Sementara dia dan pasukannya menerapkan kejahatan kepada orang-

orang yang tidak menyangka pada berbagai bangsa, Aku akan memukul balik. 

  

Penderitaan ini akan berat untuk ditanggung, tetapi janganlah takut, anak-anak, karena hal itu berlangsung  

singkat. KasihKu adalah besar bagi kamu semua, namun KeadilanKu adalah cekatan dan hukumanKu keras. 

  

Janganlah kamu menerima apa yang dibawa ke hadapanmu. Jika kamu melihat manusia damai itu, antikris, 

menerima pujian dan penghargaan atas karya-karyanya yang besar di negara-negara yang terkoyak oleh 

perang, ketahuilah bahwa campur tanganKu sudah dekat. 

  



[ Pesan Peringatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Keselamatan  kepada umat manusia 2013 ]  www.jalanallah.com 

http://www.thewarningsecondcoming.com  |  http://jtm-indonesia.net 

 

 
201 

Menjangkau dan memulihkan jiwa 

Hendaklah kamu tetap bersatu dengan PuteraKu, Yesus Kristus, setiap saat, dan berdoalah agar Sakramen-

sakramen tetap tersedia bagimu dari imam-imam dan para klerus yang setia selama saat-saat cobaan yang ada 

di hadapanmu ini. 

  

KehendakKu akan dilaksanakan. 

  

Tak ada yang bisa, atau akan menghentikan Perjanjian Terakhir dimana PuteraKu yang akan Memerintah 

didalam Damai, untuk terjadi. 

  

Bapamu yang mengasihi 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

 

Suatu jiwa tak bisa menjadi utuh kembali hingga ia mengenali Kebesaran Allah 

Jumat, 9 Agustus 2013, jam 16.50 

  

PuteriKu yang terkasih, orang-orang tidak mengerti sepenuhnya apa artinya didalam persekutuan dengan 

Hati-Ku. Aku, Yesus Kristus, datang untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Dosa 

diciptakan ketika Lucifer percaya bahwa dirinya lebih besar dari pada Allah. Karena sifat iri hati yang jahat 

itu, dia menggodai manusia – anak-anak Allah yang pertama, Adam dan Hawa – agar menjauh dariNya. 

  

Kematian-Ku memberikan Karunia Keselamatan kepada semua anak-anak Allah. Banyak orang di dunia, dari 

segala kepercayaan, termasuk mereka yang tidak percaya akan Allah atau mereka yang menyangkal Allah 

dan menempatkan berhala-berhala palsu dihadapanNya, semuanya diberi dengan Karunia Keselamatan. 

Namun tidak semuanya mau menerima Karunia ini. Aku datang kepada kamu masing-masing sebagai Juru 

Selamat. Aku datang ke hadapanmu untuk membuktikan Kebenaran kepadamu, sebelum hari akhir itu. Aku 

akan datang untuk menawarkan Karunia Kehidupan Kekal terutama kepada mereka yang telah berdosa berat 

di Mata Allah. 

  

Kemuliaan Allah adalah merupakan jalanmu untuk maju dan untuk bisa menerima Karunia ini maka apa 

yang perlu kau lakukan adalah menerima Kerahiman-Ku. Allah itu Maha Kuasa, Maha Kuat dan Sempurna 

dalam segala hal. Dia sangat dikasihi oleh semua malaikat dan para kudus di Surga. Dia juga sangat dikasihi 

oleh banyak jiwa-jiwa yang hidup di dunia saat ini. Semuanya akan menyaksikan Kemuliaan-Nya yang besar 

didalam Firdaus Yang Baru dan Bumi Yang Baru nanti. 

  

Allah itu tidak memerlukan manusia. Hanya karena KasihNya kepada manusia maka Dia mengutus Aku, 

Putera TerkasihNya, sekali lagi untuk membawa Kehidupan Kekal kepada mereka, seperti yang Dia janjikan. 

Inilah sebabnya maka Dia itu sabar. Inilah sebabnya Dia menutup mata terhadap dosa, dengan harapan bahwa 

anak-anakNya akan berbalik kepadaNya dan menerima KasihNya. 

  

Kasih itu amat kuat jika ia bersifat murni dan berasal dari Allah. Jika suatu jiwa dalam keadaan murni, ia 

akan dengan mudah bisa ditarik menuju Kasih kepada Allah. Jiwa-jiwa yang ingin dibersihkan, akan 

menerima Kasih Allah jika mereka mau menerima penderitaan yang diperlukan agar mereka menjadi utuh 

kembali. Suatu jiwa tak bisa menjadi utuh kembali hingga ia mengenali Kebesaran Allah dan tunduk di 

hadapanNya dengan sikap rendah hati. 
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Saat ketika kamu semua akan diperlihatkan kepada jalan menuju keselamatan, sudah dekat. Setiap pendosa 

akan diberi kesempatan untuk meraih Allah. Mereka yang mau melakukannya akan diselimuti oleh 

KerahimanKu. 

  

Yesusmu 

 

 

Bunda Keselamatan : Apakah manusia itu hingga dia bisa menolak keberadaan baru yang sempurna 

itu 

Jumat, 9 Agustus 2013, jam 18.38 

  

Anakku, segala upaya akan dilakukan oleh setan untuk mendorong jiwa-jiwa, termasuk mereka yang berada 

paling dekat dengan Hati Puteraku, untuk menolak dan menyangkal KedatanganNya Yang Kedua. 

  

Sama halnya dengan roh jahat yang melawan aku, Bunda Allah, pada saat menjelang kelahiran Yesus, maka 

perlawanan yang sama akan disaksikan juga ketika KedatanganNya Yang Kedua semakin dekat. 

  

Banyak orang yang buta terhadap Janji yang dibuat oleh Puteraku, ketika Dia berkata bahwa Dia akan datang 

kembali. Banyak orang yang tidak mau menerima kenyataan bahwa KedatanganNya Yang Kedua akan 

segera terjadi, dalam keadaan tidak siap, karena mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa hal itu akan 

terjadi di saat kehidupan mereka.  

 

Sementara itu pada hari-hari segera setelah kematian Puteraku di kayu salib, para rasulNya percaya bahwa 

mereka akan menyaksikan KedatanganNya Yang Kedua. Kepercayaan ini tetap ada secara luas didalam 

pikiran umat Kristiani beberapa ratus tahun sesudahnya. Namun keadaannya tidaklah seperti itu untuk saat 

ini. Beberapa orang percaya bahwa Kedatangan Yang Kedua mengacu kepada bagian yang lama dari Kitab 

Suci dan ia adalah merupakan sebuah peristiwa yang menjadi bagian dari masa mendatang. Mereka itu tidak 

percaya bahwa Kedatangan Yang Kedua itu memiliki relevansi dengan mereka di dunia modern saat ini. 

Segala sesuatu di dunia saat ini berdasarkan kepada materialisme, kecerdasan manusia modern dan keajaiban-

keajaiban besar yang muncul dari kemajuan ilmu pengetahuan. 

  

Anak-anak, kamu harus siap. Janganlah kamu merasa takut. Hal itu adalah karena kamu sangat dikasihi oleh 

Puteraku hingga Dia akan segera datang kembali untuk membawa sebuah damai yang besar bagimu, sebuah 

kebebasan besar dari kesedihan dan putus asa – yang merupakan akibat langsung dari adanya dosa di dunia 

ini. 

Kedatangan Kedua dari Kristus adalah yang diperlukan oleh manusia untuk bisa hidup. Jika Yesus tidak 

segera datang, seperti yang dinubuatkan, maka dunia ini akan dihancurkan dan manusia akan ditinggalkan. 

Karunia ini akan memberimu sebuah kehidupan yang baru, sebuah awal yang baru yang menakjubkan dan 

mulia didalam Firdaus Yang Baru.  

 

Ia akan menjadi sebuah pembaharuan yang terbesar atas bumi ini dan dengan hal itu akan datanglah 

Kehidupan Kekal.  

 

Apakah manusia itu hingga dia bisa menolak keberadaan baru yang sempurna itu. Tak seorangpun, jika dia 

diberi dengan pengetahuan penuh atas Jaman Damai Yang Baru ini, dimana Firdaus akan dipulihkan, akan 

menjauh. Tidak satu pendosapun yang ingin dikecualikan, namun yang menyedihkan, pikiran banyak orang 

akan dibutakan terhadap Kebenaran. Sebaliknya, mereka akan percaya bahwa damai itu akan menjadi milik 
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mereka jika mereka mau menelan berbagai kebohongan, yang akan segera dhadirkan kepada mereka melalui 

kepercayaan yang salah yang mengatakan bahwa hal itu berasal dari Tuhan.  

Berdoalah, berdoalah anak-anak, agar kamu diberkati dengan Karunia penglihatan, yang diberikan kepada 

mereka yang layak untuk dikaruniai dengan Karunia Roh Kudus. Hanya mereka yang mau menerima Tangan 

Kerahiman, dengan melalui Tangan Allah, yang akan dibawa menuju sebuah kehidupan yang kekal. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

Ketahuilah bahwa sakitnya penolakan akan sama seperti Aku dan para rasul-Ku, harus 

merasakannya selama Kehidupan-Ku di dunia 

Sabtu, 10 Agustus 2013, jam 12.49 

 

 

PuteriKu yang terkasih, tidak satupun diantara kamu adalah merupakan jiwa yang begitu bersih sehingga dia 

boleh menghakimi orang lain dalam NamaKu. Tetapi ketahuilah ini, diantara kamu yang setia kepada-Ku, 

dan yang mengikuti Ajaran-ajaranKu, kamu harus menanggung banyak penderitaan ketika kamu harus 

menyaksikan kekejian setan yang paling besar, yang menghadapi dunia ini. 

  

Demi alasan keadilan sosial serta belas kasihan sosial maka nabi palsu itu akan berusaha melakukan, apa 

yang oleh dunia dipercaya, evangelisasi dan menciptakan sebuah gereja modern. Gereja ini nampaknya akan 

meraih semua pendosa dan memeluk para pendosa yang dosanya tak bisa diterima olehKu. 

  

Kamu, para pengikutKu yang setia, akan dipandang sebagai sekte bidaah karena kamu akan terus 

mewartakan Kebenaran.  

 

Segala upaya untuk tetap setia kepada-Ku akan diserang dengan kejam. Kamu akan dicampakkan dan 

dituduh sebagai pembangkang sayap kanan. Segala upaya untuk mempertahankan tradisi-tradisi Upacara 

Kudus akan diabaikan. 

  

Kekuatan dari mereka yang akan menyesatkan Gereja-gerejaKu di dunia tak boleh disepelekan, karena ada 

jutaan hamba kudus yang akan memeluk doktrin baru yang palsu itu. Dan secara keliru, mereka akan percaya 

bahwa doktrin yang baru ini adalah sebuah bentuk evangelisme yang baru. Dukungan mereka, sebagai 

hamba-hamba yang patuh dari kekejian itu, akan membuat kehidupan yang sangat sulit bagi umat Kristiani 

yang mengenal Kebenaran. Suara-suara mereka akan seperti bisikan ditengah jeritan-jeritan mereka yang 

menjadi budak kebohongan, yang diciptakan dalam NamaKu. 

Ketahuilah bahwa sakitnya penolakan akan sama seperti Aku dan para rasul-Ku, harus merasakannya selama 

Kehidupan-Ku di dunia. Imam-imam saat itu yang mengaku mengasihi Allah, tidak merasa ragu 

membungkam suara-suara dari para muridKu, yang membawa kabar-kabar mengenai Siapa DiriKu 

sebenarnya kepada mereka. Saat inipun ketika Aku mewartakan KedatanganKu Yang Kedua, para nabi dan 

para muridKu akan mengalami sesuatu yang mengerikan ketika suara-suara mereka dibungkam dan mereka 

akan dituduh sebagai pemfitnah. 

Sementara para pengikutKu semakin bertumbuh dan berkembang, mereka akan seperti para fakir dan mereka 

akan mendaki Bukit Kalvari – dalam keadaan telanjang, tanpa memiliki apa-apa kecuali iman mereka. 

Sementara mereka akan terus mempertahankan kobaran TerangKu tetap menyala didalam GerejaKu, 

GerejaKu Yang Benar, mereka tak akan menyimpang dari Kebenaran dan mereka akan membawa beban 
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salib yang berat pada punggung mereka. Ini adalah salib keselamatan karena pada punggung mereka yang 

lemah dan kelelahan itulah mereka akan membawa dosa-dosa dari orang-orang yang meninggalkan Aku. 

Nasib mereka memang berat. Karena kasih mereka kepada-Ku, mereka akan menderita karena orang-orang 

lain, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang mau menyesal. 

  

Jiwa-jiwa ini sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Mereka itu bisa selamat karena Aku memilih untuk  

menyelamatkan mereka. Mereka telah menghina Aku, menimbulkan penderitaan yang mengerikan kepada 

para pengikutKu yang setia dan Sisa PasukanKu yang tersiksa. Namun Aku akan menyelamatkan mereka 

karena iman orang-orang yang berada didalam Sisa PasukanKu. 

  

Orang-orang yang lain yang telah menjual jiwa-jiwa mereka kepada binatang itu, ketahuilah hal ini. Mungkin 

kamu tidak percaya akan neraka, namun Aku akan mengungkapkan kepadamu betapa besar penderitaan yang 

dibawanya bagimu.  

 

Saat ketika Aku memperlihatkan kepadamu berbagai tingkat penyiksaan yang ada didalam neraka, hal itu 

akan sangat menakutkan kamu dan banyak dari kamu yang akan menjerit memohon KerahimanKu. Dan Aku 

akan menyelamatkan kamu jika kamu memintaKu untuk mengapuni kamu. Aku akan melakukan hal ini 

selama Hari Peringatan Besar itu. Diantara kamu yang akan menyaksikan api neraka, namun yang tidak mau 

datang kepada-Ku, kamu tak akan hidup selama Peringatan itu dan saat itu ketika kamu menolak Aku, akan 

menjadi saat terakhirmu.  

  

Mereka yang tetap setia kepada-Ku dan kepada Ajaran-ajaranKu, meskipun kamu akan menderita, tetapi 

masa depanmu akan berupa kemuliaan yang besar.  

Mereka yang tidak mau mengikuti PeringatanKu ataupun mendengarkan Kebenaran akan berada dalam 

bahaya besar. 

Kamu semua yang mengidolakan binatang itu dan yang mengikuti nabi palsu itu menuju agama dunia yang 

baru, akan dilemparkan kedalam api neraka yang berkobar, dalam keadaan hidup, bersama keduanya. 

  

Kebenaran itu memang pahit jika dirasakan, namun jika kamu mau menerimanya, ia akan membawa 

Kehidupan Kekal bagimu, dimana kamu akan menikmati KerajaanKu selamanya bersama orang-orang yang 

kau kasihi. Janganlah kamu memutuskan tali pusar dengan Kehidupan Kekal, karena kamu akan menderita 

penderitaan yang mengerikan dan kamu tak akan diberi sebuah penangguhan. 

  

Yesusmu 

 

 

Banjir akan menjadi hal yang biasa dan kamu akan tahu di bagian-bagian mana dari dunia ini murka 

Bapa-Ku paling banyak terjadi 

Senin, 12 Agustus 2013, jam 03.00 

 

 

PuteriKu yang terkasih, para pengikutKu dimana saja, termasuk mereka yang tidak mengetahui Pesan-pesan 

ini, akan ditarik menuju Gereja-gereja-Ku saat ini untuk mencari Aku. Karena Karunia Roh Kudus-Ku 

kepada mereka maka mereka akan dibawa menuju Tempat Perlindungan didalam HatiKu. Mereka akan 

merasa tidak nyaman di dunia ini dan mereka akan sadar bahwa mereka membutuhkan pertolonganKu agar 

bisa tetap teguh didalam Ajaran-ajaranKu.  
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Banyak orang akan merasakan perubahan-perubahan di udara, sementara para musuh Allah mulai 

memperlihatkan rencana kebencian mereka untuk menipu dunia ini ketika tindakan keji mereka, untuk 

mendorong perbuatan dosa dalam segala bentuk tipuannya, diperkenalkan. Dunia akan dibawa menuju 

sebuah keadaan banjir kesedihan dan banyak orang akan merasa terkejut oleh adanya upaya-upaya yang 

mereka lihat ada dimana-mana untuk mengidolakan dosa dalam segala bentuknya. 

Dosa-dosa daging akan di elu-elukan. Kesia-siaan dan cinta diri yang obsesiv akan disaksikan di seluruh 

dunia.  

 

Obsesi akan pemenuhan kebutuhan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya, nampaknya menjadi sebuah 

ciri yang esensiil. Mereka yang tidak mau mencari kenikmatan semacam ini akan dikucilkan dan merasa 

asing. Dosa-dosa dari si jahat akan dimuliakan dan sementara manusia menyadari dirinya terpuruk dalam 

kegilaan ini, dunia akan diperlihatkan kepada banjir murka ketika BapaKu akan menyapu berbagai bagian 

dari banyak negara. Banjir akan menjadi hal yang biasa dan kamu akan tahu di bagian-bagian mana dari 

dunia ini murka Bapa-Ku paling banyak terjadi, ketika air tercurah dalam kemarahan kepada bangsa-bangsa. 

Semua bangsa yang jahat akan mengalami sendiri betapa dosa-dosa daging akan dihukum. BapaKu akan 

menghentikan setan untuk merebut jiwa-jiwa mereka yang bersalah atas dosa itu, untuk mencegah mereka 

mencemari yang lain-lainnya. Mereka akan dihentikan. Tak lagi kamu akan diijinkan untuk terus melakukan 

pencemaranmu. Dosa-dosa itu akan diperlihatkan dan campur tangan Ilahi akan disaksikan sekarang, dimana-

mana, oleh Tangan Allah. 

  

Berdoalah memohon Kerahiman bagi kamu yang mungkin terperangkap didalam pemurnian-pemurnian itu. 

Aku akan melindungi mereka yang datang kepada-Ku memohon perlindungan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mereka akan segera menggunakan gereja-gereja sebagai tempat perdagangan dan mencari 

keuntungan 

Selasa, 13 Agustus 2013, jam 15.00  

  

PuteriKu yang terkasih, betapa kesedihan akan dirasakan oleh umat Katolik dan Kristiani di seluruh dunia, 

ketika mereka menyaksikan bahwa gereja-gereja mereka dan tempat-tempat pemujaan lainnya akan dirubah 

menjadi tempat-tempat hiburan. 

Berbagai peristiwa akan diadakan di gereja-gereja yang sebelumnya dimaksudkan untuk menghormati Aku, 

namun kemudian digunakan untuk menghinakan NamaKu. Mereka akan segera menggunakan gereja-gereja 

sebagai tempat perdagangan dan mencari keuntungan. Semua ini akan terjadi dan bagi mereka yang 

mengasihi Aku, mereka akan menangis sedih. Betapa jiwa-jiwa malang ini akan menderita, karena mereka 

harus menghadapi penghujatan seperti ini. Berbagai bidaah yang dipaksakan untuk mereka telan akan 

mengakibatkan kecilnya penghormatan mereka terhadap jiwa-jiwa itu didalam berbagai praktek dan upacara, 

yang menghinakan Allah. Akan terjadi nyanyian-nyanyian, gelak tawa, suara-suara yang keras, serta 
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penyampaian kisah-kisah dongeng, yang tak ada kaitannya dengan Aku. Dan semua perbuatan keji ini akan 

dilakukan didalam Gereja-gerejaKu dan dihadapanKu.  

PuteriKu, perhatikanlah JanjiKu sekarang. Aku akan berjalan hingga ke ujung dunia ini untuk 

menyelamatkan setiap pendosa. Namun karena jiwa-jiwa telah sangat tercemar, maka apapun yang 

Kulakukan bagi mereka, mereka tak akan mau menerima KerahimanKu, hingga saat kematian, meski mereka 

tahu bahwa neraka menantikan mereka. 

  

Karena itu hendaklah kamu menerima kenyataan bahwa jiwa-jiwa itu akan terpisah dariKu, karena kejahatan 

mereka begitu tertanam didalam jiwa mereka hingga tak ada campur tangan yang bisa memisahkan mereka 

dari binatang itu. 

  

Apa yang harus Kukatakan kepadamu adalah ini. Jangan biarkan mereka yang telah tercemar oleh setan 

untuk menjauhkan kamu dariKu melalui kebohongan mereka. Jika kamu menerima kebohongan yang 

didiktekan kepadamu oleh mereka yang tidak menghormati Aku, maka kamu akan melemahkan imanmu – 

meski hal itu hanya satu hal saja, dalam satu aspek yang berhubungan dengan Ajaran-ajaranKu. Jika kamu 

menyerah kepada suatu tuntutan, yang dirancang untuk merubah pengertianmu atas apa yang telah Kukatakan 

kepadamu, hal ini bisa berarti bahwa kamu mengijinkan setan menggodai kamu lebih kuat lagi agar kamu 

menjauh dariKu. 

  

Tutuplah telingamu dengan tanganmu ketika penghujatan itu keluar dari mulut binatang itu. Janganlah 

menerima apapun yang mengkhianati Sakramen-sakramenKu ataupun Ajaran-ajaranKu. Berpalinglah ke 

tempat lain dan ikutlah Aku karena ketika semua ini berlalu, maka hanya ada satu jalan saja yang bisa kau 

lalui. Ini adalah JalanKu – Jalan Kebenaran. Hanya kebenaran yang utuh yang bisa diterima. Separuh 

kebenaran berarti ia menjadi sebuah kebohongan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Jika kamu menghormati IbuKu, hendaknya kamu mengunjungi tempat-tempat kudusnya dan 

menghormatinya disana 

Rabu, 14 Agustus 2013, jam 15.15 

  

PuteriKu yang terkasih, tak ada manusia yang hidup ini menyadari betapa cerdiknya setan. Pada mereka yang  

dirasukinya, ketahuilah bahwa mereka tak akan memberi kesan kepadamu tentang keberadaan setan. 

Sebaliknya, mereka akan nampak sangat menarik, bersifat humor, berkuasa dan meyakinkan ketika mereka 

mengungkapkan jalan hidupnya yang jahat kepadamu, sehingga kamu akan menerima tipuannya. 

  

Mereka yang ada didalam GerejaKu, yang menghormati setan dan yang dengan patuh mengikuti perintah-

perintahnya, akan sangat membingungkan kamu melalui penampilannya yang nampak kudus. Mereka akan 

bisa menarik perhatian banyak dari kamu kepada jalan hidup mereka, karena hal itu nampak bagi kamu 

seolah menghormati Aku dan IbuKu yang terkasih. Namun ketahuilah bahwa setiap isyarat dan perbuatan 

yang nampaknya kudus akan menyimpan sebuah penghinaan dihadapan altar-altar, yang ditujukan untuk 

menghormati NamaKu. Hendaknya kamu tahu bahwa ketika mereka menghormati binatang itu, mereka akan 

menampilkan perbuatan yang nampaknya kudus dihadapanmu, namun sebenarnya hal itu bertolak belakang. 

Intensi mereka nampak seperti paling kudus dan terhormat, tetapi janganlah tertipu. 
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Jika kamu menghormati IbuKu, hendaknya kamu mengunjungi tempat-tempat kudusnya dan 

menghormatinya disana. Mereka yang mengasihi Aku akan datang kepadanya. Janganlah mereka menerima 

pernyataan bahwa IbuKu bisa tunduk kepada para musuh GerejaKu.  

  

Tanda-tanda lain yang akan diminta untuk diterima oleh dunia adalah apa yang nampaknya menghormati 

Allah Tritunggal, IbuKu dan semua para kudus, yang nampaknya baik. Namun hal itu selalu diperlihatkan 

kepadamu dengan cara yang berbeda oleh para musuh Allah. Jika sesuatu yang tak terduga dihadirkan, 

ketahuilah bahwa ini adalah sebuah tanda besar dari binatang itu, yang akan membodohi dunia ini agar 

percaya bahwa dia dan kelompoknya adalah orang-orang kudus. 

Yesusmu 

 

 

 

 

Pengadilan pertama sudah dekat dan Aku akan mencampakkan orang yang berdosa 

Kamis, 15 Agustus 2013, jam 21.57 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku memanggil semua muridKu yang mengenal Kebenaran untuk memperlihatkan 

keberanian mereka di saat-saat yang sulit bagi umat manusia ini. 

  

Saat ketika peperangan mulai pecah di berbagai bangsa, pada saat yang sama, sudah sangat dekat. Ketika 

kamu mendengar semua peperangan ini dan menyaksikan kekejaman bengis dari para penindas itu, yang 

kesemuanya disatukan, yang menimbulkan peperangan ini, kamu akan tahu bahwa saat bagi KedatanganKu 

Yang Kedua sudah dekat. 

  

Lebih banyak lagi dari kamu yang akan mengenali Kebenaran yang ada didalam Kitab Yohanes, Kitab 

Wahyu, sementara ia saat ini sedang dinyatakan kepadamu. Janganlah takut karena semua ini harus terjadi. 

Banyak orang yang tidak mau menerima Pesan-pesan ini telah membuat kesalahan yang besar atas Kitab 

Kebenaran yang berisi detil dan rahasia-rahasia yang ada didalam Kitab Wahyu. Aku, Anak Domba Allah, 

adalah satu-satunya Penguasa, hanya Aku yang memperoleh ijin dari BapaKu, untuk membuka Meterai-

meterai yang ada didalamnya. 

  

Jika kamu tidak percaya akan Kitab Kebenaran maka kamu tidak percaya akan Kitab Wahyu. Berhati-hatilah. 

Mereka yang menolak Kitab Wahyu berarti menolak KerahimanKu. Namun Kebenaran akan diperlihatkan 

kepada mereka selama saat Peringatan Besar itu, melalui campur tangan Ilahi, karena jika tidak begitu, maka 

banyak orang yang tak akan  

 

pernah mengenal Aku atau memahami Kerahiman Besar yang Kubawa bagi dunia. Janganlah kamu 

menambahkan sesuatu kepada Ktab Wahyu, atau berusaha untuk mengartikannya atau membuang sesuatu 

darinya, agar sesuai dengan keinginanmu, karena kamu akan menderita karenanya. Jika kamu melakukan hal 

ini maka kamu merusak Sabda Allah.  

 

Kitab ini telah dijanjikan kepadamu. Allah telah mengutus utusanNya yang ke tujuh untuk mengungkapkan 

Kebenaran.  

 

Terimalah ini dengan rasa percaya kepada-Ku atau kamu akan berjalan sendirian, dengan mengabaikan 

tipuan yang mengerikan yang akan mengenai mereka yang menolak Sabda Allah. 
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Banyak sekali perubahan kini akan terjadi di dunia, dimana tak ada manusia yang tidak bisa mengetahuinya. 

Agama-agama akan menjadi sesuatu yang tidak masuk akal ketika ada jutaan orang menerima sebuah iman 

berhala, yang mereka katakan untuk menghormati Allah. Kamu akan diberitahu bahwa kasih dan kerendahan 

hati terhadap kaum miskin akan menjadi alasannya, mengapa Gereja yang diperbaharui dan dicerahkan itu 

akan mewartakan sebuah awal yang baru.  

 

Seperti anak domba dibawa menuju tempat pembantaian, kamu akan dituntun menuju danau api. Ketika 

kamu menyadari kekejian yang mengerikan itu kearah mana kamu ditarik, maka saat itu akan terlambat 

bagimu. Jika kamu menghormati binatang itu, dia akan mencemari kamu dan pada saatnya nanti banyak 

orang akan menjadi budak. 

  

Perubahan-perubahan besar didalam politik serta sistem media massa akan menimbulkan perpecahan yang 

besar. Mereka yang setia kepada Allah dalam segala hal yang diberikan kepada dunia melalui Aku, Yesus 

Kristus, akan tetap hidup.  

 

Mereka yang menolak Aku tak akan memiliki kehidupan karena mereka tidak akan mampu menerima 

KerahimanKu. HatiKu, meski Ia terbelah dua karena hal ini, akan menjadi keras dan KeadilanKu akan 

menang. 

  

Pengadilan pertama sudah dekat dan Aku akan mencampakkan orang yang berdosa karena Firdaus Yang 

Baru dan Bumi Yang Baru itu hanya menyambut mereka yang bersedia menerima KerahimanKu. Banyak 

orang akan berkata, ‗Allah itu maha rahim. Dia tak akan melakukan kekejaman yang besar‘. Maka 

jawabanKu adalah ini. Bumi ini seperti yang kau ketahui, ia tak akan ada lagi. Sebaliknya, sebuah bumi yang 

diperbaharui akan muncul, lebih luas, lebih besar dari pada sebelumnya dimana 12 bangsa-bangsa akan 

tinggal berdampingan dengan kasih yang harmonis. Hanya mereka yang tetap setia kepadaKu dan mereka 

yang tidak mengenal Aku, namun mau menerima uluran TanganKu, ketika Aku membuktikan Kebenaran 

pada mereka di saat Peringatan itu, akan bisa memasuki pintu-pintu gerbang. Kemudian Aku akan  

menutupnya. Sejak itu tak ada lagi manusia yang akan memasukinya karena PengadilanKu akan terjadi 

dengan keras.  

 

Segala kesedihan akan terlupakan dan orang-orang jahat akan dicampakkan kedalam neraka dimana mereka 

akan menderita selamanya. Manusia tak boleh merendahkan Kerahiman dan Belas KasihKu yang besar. 

Tetapi hendaknya dia merasa takut akan HukumanKu karena hal itu akan menjadi yang terakhir ketika suara 

sangkakala terakhir  

berkumandang pada Hari Besar dari Allah itu. 

Dan kemudian hal itu akan berakhir. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Mereka hendaknya menyimpan buku-buku Misa Kudus, jubah-jubah, Kitab Injil, serta Salib-salib 

kudus. Sebab semua ini akan diganti. 

Sabtu, 17 Agustus 2013, jam 11.50 
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PuteriKu yang terkasih, banyak dari mereka yang diberkati dengan iman yang teguh dan kasih kepada-Ku, 

Yesus Kristus, akhirnya akan mulai mengenali SuaraKu, ketika Aku berbicara kepada dunia melalui Pesan-

pesan ini.  

  

Mereka yang menghabiskan waktunya dengan merendahkan dirinya guna melayani ular itu, ketahuilah 

bahwa inilah Aku, yang berbicara ini. Begitulah pertempuran itu, di satu pihak untuk melaksanakan 

Kehendak KudusKu dan di lain pihak melayani keinginan para musuh Allah, dimulai. 

  

Mereka yang sedang berencana untuk menimbulkan penderitaan kepada umat manusia, sebagai bagian dari 

sebuah perjanjian dengan binatang itu, akan bertindak sangat hati-hati agar tidak sampai terlihat menolak 

Pesan-pesan ini secara terbuka, karena dengan melakukan hal itu mereka akan menarik kepercayaan dari 

orang banyak kepada mereka.  

 

Sebaliknya, mereka akan menyebarkan kebencian terhadap Aku dengan cara-cara yang lain, mulai dengan 

menghancurkan iman dari orang-orang yang ada didalam GerejaKu. Mereka akan menjauhkan hati orang-

orang yang mengasihi Aku dari sesama umat Kristiani. Mereka akan memeluk ajaran berhala, para penyihir 

dari zaman baru, serta para pemuja binatang itu, bukannya ajaran Kristiani, yang akan mengikuti ritus-ritus 

berhala yang busuk, yang akan dilaksanakan didalam Gereja-gereja Katolik dan segera pula didalam Gereja-

gereja Kristiani lainnya. 

  

Peristiwa-peristiwa ini akan terjadi. Janganlah mengira bahwa Misa Kudus atau Sakramen-sakramen yang 

ada saat ini telah berubah, meski segera hal itu akan berubah. Ketika hal itu terjadi, kamu harus berbalik dan 

membela Aku. 

  

Banyak sekali perubahan telah direncanakan selama beberapa tahun terakhir ini oleh kaum Masoneria jahat 

didalam GerejaKu di dunia. Kini rencana-rencana mereka, yang telah diperkenalkan didalam jajaran tertinggi 

gereja-gereja, akan segera diumumkan. Hal itu akan dibuka dengan melalui pengumuman bahwa Gereja 

Katolik sedang dimodernisasi agar ia relevan dengan masyarakat saat ini yang baru, berpikiran terbuka serta 

liberal. Pengumuman itu akan  

 

mengatakan bahwa masa lalu ditinggal di belakang dan kemudian dikatakan bahwa mottonya adalah 

memeluk semua kepercayaan, untuk memperlihatkan bahwa sikapnya itu tidaklah sempit. Pengumuman ini 

akan dirayakan di seluruh dunia dan media massa akan meliput berita-berita besar ini di halaman-halaman 

depan, ketika sebelumnya ia  

memandang Gereja Katolik dengan rasa jijik. 

  

Benih setan akan ditabur dan upacara-upacara baru dimana format Misa Kudus akan diputar balikkan, namun 

semua kalimat yang benar mengenai KesengsaraanKu akan digantikan dengan kalimat-kalimat yang kosong, 

tanpa arti, bejana-bejana kosong, tabernakel-tabernakel kosong. Semua salib-salibKu akan diganti dengan 

simbol-simbol rahasia dari okultisme klenik. 

  

Inilah kekejian seperti yang dikatakan oleh nabi Daniel. Inilah akhir dari Ekaristi KudusKu dan akhir dari 

Misa seperti yang telah kau kenal, di berbagai tempat. Namun para hamba kudusKu yang setia kini akan 

mempersiapkan Kudus. Mereka hendaknya menyimpan buku-buku Misa Kudus, jubah-jubah, Kitab Injil, 

serta Salib-salib kudus. Sebab semua ini akan diganti. 

  

Segera kamu harus berkumpul dan merencanakan, karena kamu tak akan lagi diijinkan untuk mengadakan 

Misa seturut KehendakKu. 
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Aku akan menuntunmu, para hamba kudusKu, ketika saatnya tiba. Bagi umat Kristiani yang percaya bahwa 

kekejian ini hanya terlihat didalam Gereja Katolik, maka ketahuilah bahwa ia juga akan mempengaruhi 

seluruh gereja-gereja Kristiani, hingga mereka melarang segala penyebutan ataupun tanda-tanda tentang Aku. 

Pada saatnya nanti kamu akan dihukum dengan bengis jika menyebutkan NamaKu. 

  

Kamu akan terkejut melihat betapa cepatnya Gereja yang nampaknya tak bersalah, yang diperbaharui namun 

tercemar, akan jatuh kedalam sebuah praktek yang busuk. Mereka akan terus berjalan sedemikian jauh hingga 

mereka menghukum orang-orang yang menolak agama dunia baru mereka, yang berhala dan buatan manusia. 

  

Umat Kristiani dan Yahudi akan menjadi sasaran utama kebencian dan mereka akan dianiaya karena agama 

mereka. 

  

Janganlah kamu takut, tetapi Aku memanggilmu agar bersiap-siap menghadapi pertempuran demi NamaKu. 

Janganlah lupa betapa besarnya Aku masih dibenci. Ketahuilah bahwa jika kamu mengikuti Aku, di saat-saat 

yang ada didepan ini, maka salibmu akan jauh lebih berat lagi dari pada mereka yang datang sebelum kamu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Mereka harus mencari tempat-tempat perlindungan agar mereka bisa 

menyediakan Misa serta Ekaristi Kudus setiap hari 

Sabtu, 17 Agustus 2013, jam 16.45 

 

 

Oh anak-anakku yang terkasih, betapa hatiku sangat bersedih atas penderitaan yang sedang menghadang para 

imam didalam Gereja Katolik sebentar lagi. 

Banyak sekali para hamba kudus yang amat berharga dari Puteraku, yang keinginannya hanya untuk 

melayani Allah dan membawa jiwa-jiwa di jalan yang benar menuju keselamatan, kini sedang dihadapkan 

kepada berbagai cobaan sedemikian besarnya hingga banyak dari mereka yang merasa takut. Banyak yang 

menutup mata terhadap Kebenaran dan mau menerima perubahan-perubahan besar didalam Gereja dan 

mereka menyambut hal ini, dengan kepercayaan yang keliru dengan mengira bahwa hal itu adalah demi 

kebaikan semua orang. Mereka yang akan mengenali tipuan itu, yang akan dihadirkan kepada umat Katolik, 

akan berlari. Begitu takutnya mereka dengan keadaan itu sehingga mereka akan meninggalkan Gereja, karena 

mereka itu terlalu lemah untuk tegak berdiri menghadapi kejahatan semacam itu.  

  

Imam-imam yang akan menolak ajaran palsu itu akan dituduh sebagai bidaah dan akan ditegur secara terbuka 

karena tidak mau patuh kepada atasan yang harus dipatuhinya. Banyak yang akan mengalami exkomunikasi. 

Yang lain-lainnya akan menjadi martir. Kemudian akan ada mereka yang menuntun Gereja – Gereja yang 

diberikan kepada dunia oleh Puteraku, secara diam-diam. 

Mereka harus mencari tempat-tempat perlindungan agar mereka bisa menyediakan Misa serta Ekaristi Kudus 

setiap hari. Mereka akan dituntun oleh Roh Kudus dan mereka akan diikuti oleh Sisa Pasukan Puteraku yang 

akan tetap setia kepada Ajaran-ajaranNya dan Sakramen-sakramenNya hingga sampai kepada hari yang 

terakhir.  



[ Pesan Peringatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Keselamatan  kepada umat manusia 2013 ]  www.jalanallah.com 

http://www.thewarningsecondcoming.com  |  http://jtm-indonesia.net 

 

 
211 

Menjangkau dan memulihkan jiwa 

Hendaknya kamu mengerti bahwa jika kamu meragukan validitas dari peringatan ini, bahwa aku, Bunda 

Kristus yang terkasih, akan sering dimanfaatkan untuk menyembunyikan maksud yang sebenarnya dari 

kekuatan-kekuatan yang telah memasuki Gereja Puteraku di dunia. Aku akan dimanfaatkan sebagai 

pemimpin boneka dari Gereja untuk menyesatkan orang-orang dari niatan yang sebenarnya dari kelompok 

jahat ini. Untuk meyakinkan anak-anak Allah bahwa mereka tetap setia kepada Sabda Allah yang benar serta 

tradisi-tradisi Gereja Katolik, mereka akan menciptakan berbagai upacara yang mereka katakan untuk 

menghormati aku. Mereka akan menggunakan nubuatan-nubuatan Fatima untuk mencemarkan gambarku, 

dengan menampilkan tipuan yang besar kepada dunia. Mereka akan menggunakan diriku untuk menodai 

Gereja Puteraku dan segala sesuatu yang mereka lakukan adalah menyimpang, sesuai dengan keinginan 

setan. 

  

Dengan memberi kesan seolah mereka menghormati Bunda Allah, banyak umat Katolik akan dituntun 

menuju sebuah rasa aman yang palsu. Ini berarti bahwa segala keraguan, yang seharusnya mereka miliki 

ketika mereka menyaksikan perubahan baru yang aneh didalam Misa dan Sakramen-sakramen, akan 

langsung terlupakan oleh umat. Betapa hal ini membuatku amat sedih. Gambarku akan digunakan secara 

sengaja untuk menghinakan Puteraku. 

  

Setan membenci aku. Dia juga takut kepadaku. Untuk melukai Puteraku, maka melalui jiwa-jiwa yang 

dipengaruhinya dia akan berupaya sedemikian jauhnya untuk menodai gambarku melalui berbagai upacara 

rahasia serta misa-misa hitam. Patungku akan dihiasi dengan berbagai lambang-lambang setan dan aku akan 

dicemarkan di berbagai tempat oleh kelompok masonik yang telah mendapatkan kekuasaan. 

  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah anak-anak, memohon kekuatan untuk menghadapi kejahatan ini dengan 

berani.  

 

Janganlah takut kepadanya. Terimalah kenyataan bahwa pasukan setan kini sedang mengendalikan banyak 

bangsa, di seluruh bagian dunia ini. Jika kamu menerima kenyataan ini, kamu akan diberi kekuatan dan tekad 

yang kau perlukan.  

 

Jika kamu meminta rahmat ini, melalui doa-doa Perjuangan, maka kamu bisa dan akan menolong meredakan 

kejahatan ini. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

Mereka akan diminta untuk bersumpah setia melalui sebuah sumpah yang baru, untuk tetap setia 

kepada Gereja 

Minggu, 18 Agustus 2013, jam 17.45 

  

PuteriKu yang terkasih, rencana dari nabi palsu itu untuk menipu para klerus dunia telah dimulai. 

  

Dengan kedok sebuah pembaharuan dan regenerasi didalam Gereja Katolik maka semua klerus didalam 

Gereja ini akan dikirim untuk mengikuti berbagai retret dan mendorong mereka untuk menerima perutusan 

yang baru. Hal ini akan semakin menyebar dan banyak yang diberitahu bahwa tujuannya adalah untuk 

menyatukan setiap orang di dunia, demi keadilan. Mereka akan diberitahu bahwa tugas yang baru ini akan 



[ Pesan Peringatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Keselamatan  kepada umat manusia 2013 ]  www.jalanallah.com 

http://www.thewarningsecondcoming.com  |  http://jtm-indonesia.net 

 

 
212 

Menjangkau dan memulihkan jiwa 

memeluk semua kaum miskin dan berusaha untuk mewujudkan persatuan. Mereka akan diminta untuk 

bersumpah setia melalui sebuah sumpah yang baru, untuk tetap setia  

 

kepada Gereja. Mereka tidak diminta untuk menaruh iman mereka kepada-Ku atau kepada Sabda KudusKu. 

Sebaliknya, mereka akan bersumpah setia kepada orang-orang yang mengaku sebagai para pemimpin, yang 

telah mengambil alih Tahta Petrus.  

  

Janganlah terkejut jika mereka yang telah diberi dengan Karunia Tahbisan Kudus akan diminta untuk ikut 

serta dalam sebuah kepalsuan, dimana Aku, Yesus Kristus, bukannya berada di bagian depan, meski 

nampaknya saja seperti itu.  

 

Uang akan menjadi daya pendorong dan sebuah organisasi finansiil yang baru akan dibentuk untuk 

mengendalikan pencarian dana-dana yang bisa dimanfaatkan bagi kaum miskin di dunia. 

  

Jika kamu mengabaikan Tahbisan Kudusmu dengan berbagai cara, dan kemudian kamu bersumpah untuk 

menyerahkan hidupmu kepada seseorang yang memutuskan semua hubungannya denganKu, maka kamu 

tidak layak lagi untuk melayani Aku. Segala sesuatu akan nampak jelas di Mata Allah. Rencananya adalah 

untuk meyakinkan para hamba kudusKu agar ikut ambil bagian secara sukarela didalam kekejian ini, yang 

akan menghubungkan masyarakat dan sebuah dunia sekuler dengan Gereja, yang didirikan olehKu, Yesus 

Kristus. 

  

Seperti inilah Aku akan dihinakan. Setiap upaya untuk memeluk sekularisme akan disambut gembira oleh 

orang-orang tak beriman dan hal ini akan nampak sebagai sesuatu yang baik, bagi masyarakat baru yang 

disebut sebagai modern saat ini. 

  

Segera akan dirasakan aneh bagi umat Kristiani ketika mereka melihat para anggota dunia sekuler memeluk 

Gereja Katolik dengan begitu bersemangat. Namun banyak yang akan membuang keraguan mereka dan 

mengabaikan keprihatinan mereka, karena mereka terjatuh kedalam tipuan besar itu. Pada pusat dari rencana 

untuk melakukan revolusi terhadap Gereja ini terdapatlah kebencian terhadap Aku serta segala sesuatu yang 

Kuberikan kepada GerejaKu. Hendaknya kamu mempertanyakan segala sesuatu pada hari-hari mendatang 

ini. Carilah jawabannya jika mereka merubah Ajaran-ajaranKu dan menyesatkannya agar sesuai dengan 

ajaran berhala. Tak ada murid yang ditunjuk olehKu diberi kewenangan untuk melakukan hal itu, karena ia 

adalah sebuah penghujatan.   

  

Celakalah mereka yang mengijinkan Sabda KudusKu untuk dirusak dan memberi ruang untuk menghormati 

mereka yang menolak Aku. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Anak-anakku dimana saja -- hendaklah kamu mendengarkan aku, Ibumu yang 

mengasihi, di saat kesedihan ini 

Senin, 19 Agustus 2013, jam 18.28 

 

 

Anak-anakku dimana saja -- hendaklah kamu mendengarkan aku, Ibumu yang mengasihi, di saat kesedihan 

ini. Terutama aku memanggil mereka yang sangat berdevosi kepadaku, Bunda Allah, sementara aku 
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menghiburmu di saat kemurtadan besar ini. Kamu harus menerima campur tangan dari Surga ini dengan 

sikap yang baik dan bersyukur karena Kasih yang besar dari Bapaku yang terkasih, hingga kamu diberi 

dengan Karunia yang besar ini. 

  

Jika kamu merasakan bahwa gelombang penyembahan berhala yang besar ini yang akan segera menyelimuti 

Gereja Puteraku di seluruh dunia, berada diluar batas daya tahanmu, maka kamu harus meminta campur 

tanganku. Apapun yang terjadi, jika kamu tetap setia kepada Puteraku, meski segala upaya akan dilakukan 

untuk menyesatkan kamu, tetapi semuanya akan berjalan dengan baik. Janganlah merasa bahwa keadaannya 

tak ada harapannya lagi, karena Kemuliaan Besar dari Puteraku dan Kehendak Allah akan segera dinyatakan. 

  

Betapapun banyaknya orang didalam Gereja yang dituntun menuju dosa besar, tetapi Sabda Allah akan tetap 

menyebar seperti kobaran api. Kedua saksi dari Sabda Allah – Gereja Kristiani yang sejati serta Rumah Israel 

akan bertahan menghadapi ujian zaman. Api akan memancar dari mulut mereka dalam wujud Roh Kudus. 

  

Pada saatnya, setelah kekejian yang membinasakan itu telah dinyatakan, maka mereka yang setia kepada 

Kebenaran akan bangkit dan milik merekalah Kerajaan Kristus. Kebohongan akan selalu diketahui, meski 

pada awalnya mereka yang dipenuhi dengan Karunia Roh Kudus akan sangat menderita, ketika kamu 

menyaksikan pencemaran didalam Gereja-gereja Puteraku. Kebenaran itu akan terlihat dan mereka yang 

disesatkan pada mulanya, akhirnya akan menyadari kejahatan yang telah diletakkan di hadapanmu. 

  

Hendaklah kamu hanya mempercayai Puteraku saja selama perjalanan yang menyiksa ini, dimana kamu akan 

diperlakukan seperti seorang penjahat karena kamu bertahan untuk tetap setia kepada Sabda Allah. Ingatlah 

akan perjalanan Puteraku menuju Kalvari. Terimalah salib ini dengan kasih dan harga diri, karena kamu amat 

berkenan bagi Puteraku jika kamu memanggul bebanNya. Melalui penderitaan dan kurbanmu, Dia akan 

menebus jiwa-jiwa yang paling tidak layak dan kemudian Dia akan bisa menyatukan semua anak-anak Allah.  

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

Aku akan memastikan bahwa ada jutaan lagi yang akan mendengarkan SabdaKu 

Selasa, 20 Agustus 2013, jam 19.20 

  

PuteriKu yang terkasih, Belas dan KasihKu kepada semua pendosa memiliki makna bahwa Aku akan 

memberikan Kerahiman yang besar kepada milyaran jiwa. Seperti hari ini, Aku akan membuka mata mereka 

terhadap Pesan-pesanKu bagi umat manusia. Aku akan memastikan bahwa ada jutaan lagi yang akan 

mendengarkan SabdaKu hingga Aku bisa membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa menuju Firdaus Yang Baru. 

Jiwa-jiwa seperti ini, yang tidak mau menerima Pesan-pesan ini karena sikap keras kepala mereka, kini akan 

bisa melihatnya, apa adanya, yaitu sebagai sebuah Tindakan Kerahiman dariKu sehingga Aku bisa 

menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. 

  

Imam-imam yang telah menolak Pesan-pesanKu dan menyatakannya sebagai kalimat-kalimat dari setan, akan 

menyadari kesalahan besar yang mereka lakukan, dengan menjauhkan jiwa-jiwa dari kesempatan untuk 

mendengarkan Suara SurgawiKu. 

  

Orang-orang yang tidak beriman yang berusaha untuk mencari rasa damai, kini akan ditarik menuju Pesan-

pesanKu dan segera mereka akan mencari penghiburan dalam DiriKu. Aku sedang menantikan mereka dan 
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segera setelah mereka berjalan menuju kepadaKu, Aku akan memenuhi mereka dengan kerinduan akan 

KasihKu sehingga mereka tak akan mampu mengabaikan Aku. 

Umat beriman yang percaya kepada Allah, Bapa Yang Maha Kuasa, yang tidak mau menerima Aku, Putera 

TerkasihNya, akan merasakan sebuah guncangan didalam jiwa mereka. Mereka akan berseru mencari 

Kebenaran sementara mereka menyaksikan cara dimana dunia ini akan berubah diluar perkiraan mereka. 

  

Kemudian mereka yang mengasihi Aku dan yang tetap setia kepada iman mereka, namun tak mampu 

mengenali Aku ketika Aku berseru memanggil jiwa-jiwa mereka, mereka akan dikuasai oleh kesadaran 

sepenuhnya, ketika Kehadiran IlahiKu diperkenalkan kepada mereka. Aku akan berbahagia ketika para 

pengikutKu ini membiarkan Aku menuntun mereka secara benar didalam perjalanan terakhir mereka. 

  

Aku memberikan Karunia-karunia ini kepada dunia karena Aku mengasihi setiap orang. Nantikanlah Karunia 

ini dengan kasih dan syukur. 

  

Yesusmu 

KedatanganKu Yang Kedua tak bisa terjadi hingga pencemaran dosa telah dihapuskan 

Rabu, 21 Agustus 2013, jam 18.05 

  

PuteriKu yang terkasih, pembaharuan dan pemurnian dunia ini telah dimulai sementara WaktuKu semakin 

dekat.  

 

KedatanganKu Yang Kedua tak bisa terjadi hingga pencemaran dosa telah dihapuskan, melalui pemurnian 

yang diperlukan bagi dunia ini.  

  

Sementara bumi akan dimurnikan, maka jiwa-jiwa dari segala kepercayaan akan dibawa masuk kedalam 

sebuah pembaharuan dari roh dimana banyak yang akan menanggung sebuah pertempuran spirituil yang 

mengerikan. Mereka tidak akan mengerti apa yang sedang mereka tanggung, namun Aku mengijinkan hal ini 

terjadi karena KerahimanKu. Agar bisa layak berdiri di hadapanKu, dan diberi dengan Kehidupan Kekal 

didalam Firdaus Yang Baru itu, maka jiwa-jiwa harus dimurnikan terlebih dahulu. Pemurnian ini akan terjadi 

di bumi bagi mereka yang akan hidup melewati penganiayaan antikris, maupun mereka yang akan hidup 

melalui transisi menuju Firdaus Yang Baru. Pada saat yang sama bumi ini akan memunculkan 

pembaharuannya sendiri dan semua kejahatan akan dihapuskan, tahap demi tahap. 

  

Bersyukurlah karena BapaKu tidak kehilangan KesabaranNya dan bahwa Dia tidak menghukum anak-

anakNya seturut besarnya dosa-dosa mereka. Bersyukurlah juga karena Dia tidak menjauh sekarang dan Dia 

hanya mengambil jiwa-jiwa yang sungguh mengasihi Dia dari dunia ini, yang karena kejahatan dunia ini, 

sangat memuakkan Dia. 

  

BapaKu tetap bertahan karena anak-anakNya adalah ciptaanNya dan Dia tak akan membiarkan mereka 

direbut oleh setan.  

Begitu cemburunya Lucifer hingga ketika BapaKu menciptakan manusia dalam Keserupaan denganNya, dia 

bersumpah untuk berjuang hingga saat akhir untuk membuat manusia agar memusuhi Penciptanya. 

  

Karena KasihNya, BapaKu campur tangan untuk melumpuhkan kuasa setan. Segala upaya setan untuk 

menghinakan Allah Tritunggal, melalui nabi palsu, antikris, serta roh jahat, akan digagalkan. Pertempuran ini 

sungguh bengis, tidak adil bagi banyak sekali jiwa-jiwa, yang terlalu lemah untuk membebaskan diri dari 

cengkeraman setan, namun ia akan dimenangkan oleh Allah Yang Maha Kuasa. 
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Kamu semua hendaknya berpaling kepada BapaKu dan memohon kepadaNya agar menyelamatkan jiwamu 

dan melindungi kamu agar tidak mengikuti binatang itu di jalan menuju kebinasaan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aku musti memperingatkan dunia akan banyaknya nabi-nabi palsu yang saat ini berusaha untuk 

membungkam SuaraKu 

Kamis, 22 Agustus 2013, jam 23.05 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku musti memperingatkan dunia akan banyaknya nabi-nabi palsu yang saat ini 

berusaha untuk membungkam SuaraKu. 

  

Aku telah mengutus beberapa orang nabi, semuanya dengan berbagai macam tugas yang berbeda, untuk 

mempersiapkan anak-anak Allah. Pesan-pesan ini, yang mengenai saat-saat akhir zaman ini, adalah satu-

satunya yang otentik dari sejenisnya, pada saat yang sangat tepat ini, karena Aku tak akan pernah 

membingungkan anak-anak Allah. 

  

Pesan-pesan ini janganlah dibanding-bandingkan dengan yang lain-lainnya, yang sedang disebarkan dimana-

mana saat ini, untuk menentang Sabda KudusKu. Hanya ada satu Kitab Kebenaran – hanya Aku, Yesus 

Kristus, Anak Domba Allah, yang bisa mengungkapkan isinya. Diantara kamu yang mengira DiriKu bisa 

dibohongi dengan mudah, hendaklah kamu tahu bahwa pesan-pesan yang bertentangan dengan ini dimana 

pesan-pesan itu diakui sebagai berasal dari Allah, maka hal itu tidaklah mungkin. 

  

Apakah kamu hanya sedikit saja mempercayai Aku? Atau apakah kamu memeluk Aku, seperti yang 

Kuinginkan, dengan hati yang terbuka sepenuhnya? Aku memanggil kamu semua dengan kasih dan 

perhatian. Aku tidak berusaha untuk mengusik kecerdasanmu. Aku memanggilmu melalui hatimu dan Aku 

menarik jiwamu kepada-Ku. Jika kamu merasakan adanya KehadiranKu didalam Pesan-pesan ini, maka tidak 

perlu lagi mencari dukungan atau pengakuan dari siapapun. 

Aku adalah Aku. Aku berdiri dihadaanmu, seperti yang Kumaksudkan, saat ini. BapaKu tak akan 

mengijinkan Aku untuk mengungkapkan isi dari Kitab Wahyu kepada siapapun kecuali kepada utusan yang 

ke tujuh, karena saatnya telah tiba. 

  

Banyak visiuner yang otentik telah memberikan Sabda Allah kepada dunia pada masa-masa sebelumnya dan 

mereka sangat menderita karenanya. Banyak yang masih menerima penghiburan dariKu dan Aku akan terus 

berbicara kepada mereka, karena Aku membutuhkan penderitaan dan doa-doa mereka. Mereka adalah jiwa-

jiwa pilihanKu dan masing-masing memiliki sebuah peranan untuk dilakukan demi menyelamatkan jiwa-jiwa 

lainnya. 

Tugas ini adalah yang terakhir. Aku perintahkan kepadamu untuk mengikuti SabdaKu, sekarang, saat ini. 

Hanya SabdaKu yang diberikan kepadamu melalui Pesan-pesan ini, yang akan menuntunmu melewati 
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penganiayaan itu. Bersama  

 

Pesan-pesan ini Aku memberimu Rahmat yang berlimpah. Janganlah kamu menghinakan Aku, dengan cara 

mencemarinya, ketika kamu menentang SabdaKu, ketika kamu membanding-bandingkan Pesan-pesanKu 

dengan cerita khayalan yang dihasilkan oleh nabi-nabi palsu.  

  

Kamu tidak memerlukan siapapun untuk menuntunmu berjalan menuju KerahimanKu yang besar itu. 

Hendaknya kamu hanya memusatkan perhatianmu kepada Pesan-pesan ini dan tetap setia kepada Ajaran-

ajaranKu yang lama, saat ini, karena itulah rahmat yang menyelamatkan kamu. 

  

Yesusmu 

 

 

Bunda Keselamatan : Antikris, menjelang saat pengumumannya, akan menyatakan dirinya sebagai 

seorang Kristiani yang taat 

Jumat, 23 Agustus 2013, jam 14.09 
  

Anakku, betapa umat Kristiani akan menderita ketika penyakit dosa menyelimuti dunia dimana saja dengan 

berbagai kedoknya.  

Ada sebuah upaya yang terorganisir yang bertujuan untuk menyapu bersih Kristianitas dan hal ini terjadi 

dalam berbagai bentuknya. Kamu akan tahu hal ini ketika umat Kristiani dicabut haknya untuk menyatakan 

kesetiaannya kepada Allah secara terbuka, maka semua kepercayaan lainnya yang bukan berasal dari Allah, 

akan tetap diijinkan melakukannya. Kepercayaan lain ini akan memperoleh dukungan yang besar keitka 

mereka meminta keadilan, demi hak-haknya sebagai warga negara. Apa yang dilakukan disini adalah 

menyebarkan-luaskan dosa yang mengerikan bagi Bapaku. 

  

Orang-orang akan dipaksa untuk menerima perbuatan dosa di negara-negara mereka dan ia menjadi sebuah 

penentangan atas umat Kristiani yang menentang hukum-hukum itu. Umat Kristiani akan dipandang sebagai 

orang yang tak mengenal belas kasihan, sayap kanan dan tidak bersentuhan dengan hak-hak asasi orang lain. 

Segala ciri yang semestinya ada didalam jiwa-jiwa, seperti yang diberikan oleh Bapaku, akan dimanfaatkan 

sebagai senjata untuk membenarkan kejahatan itu di dalam bangsa-bangsamu. 

  

Ketika penyakit daging mencengkeram sebuah komunitas, ia akan membunuh banyak orang. Namun setelah 

sebuah saat penderitaan yang besar dengan banyak kematian terjadi, komunitas yang tersisa akan menjadi 

tahan terhadap penyakit itu. Dosa akan menimbulkan penyakit pada daging pada berbagai bangsa, sementara 

penilaian-penilaian atas Meterai-meterai dinyatakan oleh Juru Selamat umat manusia dan dicurahkan oleh 

para malaikat Allah. Banyak orang akan terbunuh sebagai silih atas kejahatan manusia. Pemurnian ini akan 

terus berlangsung hingga tersisa mereka yang kebal terhadap kematian karena kasih mereka kepada Allah. 

  

Umat Kristiani akan sangat menderita dalam berbagai cara. Iman mereka akan direbut dan sebagai gantinya 

sebuah kekejian akan disaksikan. Penderitaan mereka itu yang telah dimulai, adalah sama seperti yang 

dialami oleh  

 

Puteraku, saat ini. Kemudian, mereka harus menyaksikan sebuah pemandangan yang menakjubkan ketika 

antikris menjelang saat pengumumannya, akan menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Kristiani yang taat. 

Dia akan menggunakan berbagai kutipan dari Kitab Injil dalam pembicaraannya kepada dunia. Umat 

Kristiani yang sudah merasa kelelahan dan menderita hingga saat itu, akan merasakan terhibur. Mereka 

berpikir, akhirnya itulah manusia yang diutus dari Surga sebagai jawaban atas doa-doa mereka. Dari 
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mulutnya akan mengalirlah kalimat-kalimat yang manis dan menghibur dan dia akan nampak sebagai sebuah 

anugerah, dimana dia akan nampak seakan merubah persepsi yang salah atas umat Kristiani. Dengan sangat 

hati-hati dia akan membangun gambaran yang baik bagi umat Kristiani, terutama Katolik Roma, karena 

inilah yang menjadi target utamanya.  

  

Semua orang akan mengagumi antikris serta segala perbuatan dan tingkah laku kristianinya, dan kasihnya 

kepada Kitab Suci akan membuatnya bisa diterima dalam sekejap oleh banyak orang. Dia akan menarik 

semua bangsa bersama-sama dan mengadakan upacara-upacara bagi agama-agama lain dan terutama bagi 

organisasi-organisasi berhala, sehingga mereka semua bisa bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian 

dunia. Dia akan berhasil dalam mempersatukan bangsa-bangsa yang sebelumnya saling bermusuhan. 

Ketenangan mulai terjadi di negara-negara yang terkoyak oleh peperangan dan gambarnya akan bermunculan 

dimana-mana. Perolehannya yang terakhir dan terbesar adalah ketika dia membawa bangsa-bangsa yang telah 

dipersatukannya menuju wilayah Gereja Katolik serta semua agama Kristiani lainnya. Penyatuan ini akan 

membentuk sebuah agama dunia tunggal yang baru. Dari sejak saat itu dan seterusnya neraka akan tertumpah 

ke dunia dan pengaruh dari iblis berada pada tingkatan yang tertinggi sejak sebelum air bah dulu. Orang-

orang akan nampak menyembah Allah didalam gereja tata dunia tunggal dan baru itu yang nampaknya cukup 

tekun dilakukan dalam berbagai cara. Kemudian diluar gereja-gereja itu mereka akan memuaskan diri 

didalam dosa secara terbuka karena tak ada perbuatan dosa yang memalukan mereka. Dengan tuntunan 

hipnotis dari tritunggal palsu – tritunggal yang diciptakan oleh setan – mereka akan menjadi haus akan segala 

bentuk dosa sebagai sarana untuk mempertahankan selera baru mereka. 

  

Kejahatan ini akan termasuk dosa-dosa daging dimana ketelanjangan akan bisa diterima, sementara manusia 

akan terlibat didalam tindakan dosa percabulan daging di tempat-tempat umum. Pembunuhan akan menjadi 

biasa dan dilakukan oleh banyak orang, termasuk anak-anak. 

  

Penyembahan setan serta misa-misa hitam akan dilakukan didalam Gereja-gereja Katolik. Aborsi akan 

dipandang sebagai solusi atas berbagai persoalan, dan hal itu akan diijinkan untuk dilakukan terhadap bayi 

menjelang  

dilahirkan. 

  

Akan menjadi sebuah tindakan kriminal jika orang memperlihatkan kesetiaannya kepada Yesus Kristus. Jika 

kamu terlihat memakai salib yang benar maka kamu dianggap telah menentang, karena kamu telah melanggar 

hukum. Hukum di tempatmu akan menjadi hukum ganda – dimana politik dan agama akan saling bertautan 

didalam tata dunia baru itu. 

  

Penganiayaan ini akan berarti bahwa banyak orang tanpa mereka sadari akan menyembah binatang itu dan 

menjadi tercemar. Begitu tercemarnya mereka itu hingga mereka akan mengkhianati saudara laki dan 

perempuan, ibu dan bapa, para penguasa, jika mereka ingin setia kepada Kristianitas. Satu-satunya 

pengharapanmu, anak-anak, adalah doa untuk mempertahankan dirimu bisa melewati masa ini.  

  

Aku mendorongmu untuk menyimpan benda-benda suci, rosario, lilin-lilin terberkati, air suci, salinan Kitab 

Injil, serta buku Misa harian bersama dengan buku Doa Perjuangan. Hendaknya kamu menyimpan Meterai 

dari Allah Yang Hidup di rumahmu dan pada dirimu jika mungkin. Medali Keselamatanku akan 

mempertobatkan mereka yang memakainya dan mereka akan menerima Kerahiman dari Puteraku. Kini aku 

meminta kepadamu, nak, agar memiliki Medali Keselamatan yang dibuat sekarang dan membuat sebuah 

Skapulir Meterai Allah Yang Hidup. 
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 Pesan ini adalah sebuah peringatan dari Surga mengenai sesuatu yang akan terjadi. Hendaklah kamu 

mendengarkan aku, Bunda Keselamatan, sementara aku harus menuntunmu menuju Kebenaran, sehingga 

kamu tetap selalu setia kepada Puteraku. 

  

Pergilah dalam damai, anak-anak, dan tenanglah karena cobaan ini, karena Kerahiman Allah, akan 

berlangsung singkat saja. Percayalah kepadaku, Ibumu, karena aku akan selalu ada bersamamu selama 

cobaan-cobaanmu. Kamu tak akan pernah sendirian. 

  

Ibumu 

Bunda Keselamatan 

Allah Bapa : Anak-anak, kita berada dekat sekali dengan Hari Yang Agung itu 

Jumat, 23 Agustus 2013, jam 15.00 
  

PuteriKu yang terkasih, sementara dunia berusaha memahami makna dari keputus-asaan yang mereka 

saksikan, ketahuilah bahwa semua kekacauan ini haruslah terjadi, sebelum Aku membawa semua orang yang 

mengasihi Aku menuju Tempat PerlindunganKu. 

  

Segera kamu akan mengetahui Siapa DiriKu ini, anak-anak. Diantara kamu yang merasa tidak yakin akan 

DiriKu akhirnya akan melihat Kebenaran dan hal ini akan membawa damai yang besar bagimu. Kejahatan di 

dunia semakin meningkat saat ini dan penipuan telah turun. Kamu harus tetap kuat, dan Aku meminta 

kepadamu, sementara saat ini Aku menunggu hari dimana pembaharuan itu akan dimulai dan semua anak-

anakKu akan menemukan penghiburan pada Hari ketika PuteraKu yang terkasih menyatakan DiriNya. 

  

Apa yang kau saksikan saat ini adalah sebuah pertempuran antara Hirarki SurgawiKu melawan setan dan 

seluruh pasukan iblisnya. Hal itu amat menakutkan dan sangat menyesakkan bagi sebagian besar dari kamu, 

tetapi ketahuilah bahwa Aku akan campur tangan untuk meringankan penderitaanmu. Ketahuilah bahwa 

kamu adalah milikKu dan bahwa Aku akan membawa damai kepada dunia, ketika Aku telah 

membersihkannya dari segala pencemaran. 

  

Anak-anak, kita berada dekat sekali dengan Hari Yang Agung itu sementara masih banyak lagi peristiwa 

yang harus terjadi dimana Nama Kudus PuteraKu akan dikoyakkan, hal itu akan berlangsung dengan cepat. 

Hendaknya sekarang kamu memandang kepada masa depan, karena ia laksana sebuah batu permata yang 

berkilauan sedemikian cerahnya hingga pada Hari ketika kamu memasuki Zaman Damai Yang Baru itu, 

kamu akan melupakan semua penganiayaan yang dikenakan kepada dunia oleh setan. Hendaknya kamu 

melakukan apa yang diperintahkan PuteraKu kepadamu. Hendaknya kamu tetap tenang sementara Meterai-

meterai itu dinyatakan kepadamu, dimana semuanya itu adalah demi kebaikanmu serta jiwa-jiwa mereka 

yang Kuminta kepadamu agar kau mohonkan KerahimanKu.  

  

Jika kamu tetap setia kepada Perintah-perintahKu dan menjalani kehidupanmu didalam persekutuan dengan 

PuteraKu, maka kamu telah menyelesaikan separuh jalan menuju kesana. Jika kamu tetap setia kepada 

Sakramen-sakramen dan tidak ikut serta didalam berbagai upacara berhala yang menghormati binatang itu, 

maka dirimu amat berkenan bagiKu. 

  

Pergilah dan ingatlah bahwa Aku adalah Yang Maha Kudus dan bahwa segala Kuasa adalah milikKu. Segera 

Aku akan menghancurkan yang jahat dan membuka FirdausKu Yang Baru kepadamu. Bersabarlah. 

Percayalah kepada-Ku. Ikutilah PuteraKu dan terimalah Karunia-karunia yang diberikan olehNya dan IbuNya 

yang terkasih, Perawan Maria Yang Tak Bernoda, dalam bentuk doa-doa Perjuangan serta Medali 

Keselamatan. 
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Akhirnya terimalah MeteraiKu sebagai salah satu Hadiah terbesar yang Kuberikan kepada umat manusia 

sejak Aku memberi mereka dengan Kehidupan. Aku memberi Kehidupan lagi bersama berbagai RahmatKu 

yang istimewa jika kamu memiliki Meterai Allah Yang Hidup dalam dirimu. Semua mereka yang memiliki 

Meterai itu akan diberi sebuah tempat didalam Firdaus Yang Baru itu. 

  

Aku mengasihi kamu, anak-anak, tetapi Aku adalah Bapamu dan Aku harus mengijinkan cobaan-cobaan ini 

untuk terjadi karena semua itu akan membantuKu untuk membuang semua mereka yang tidak mau menjauh 

dari sisi binatang itu. Waktu yang Kuhabiskan untuk berusaha memenangkan hati mereka menimbulkan 

sebuah pertempuran yang besar dan memuakkan, melawan jutaan malaikat yang durhaka serta iblis, meski 

hal itu hanya untuk merebut satu jiwa sekalipun. 

  

Tetaplah kamu merasa terhibur oleh pengetahuan bahwa Aku memberkati kamu semua yang murni dan 

rendah hati. Aku mengasihi kamu semua, maka janganlah kamu menyerah ketika segalanya nampak seolah 

tak ada harapannya lagi, karena KuasaKu memiliki makna bahwa kehancuran setan berada dibawah 

KendaliKu. Serahkan segala kepercayaanmu kepada-Ku terutama pada saat ini, ketika kamu merasakan 

seolah PengadilanKu itu keras. 

  

Bapamu yang mengasihi 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

 

 

 

Api juga akan dilemparkan kepada para musuh dari bumi dan mereka yang menganiaya Dua Saksi 

ini 

Sabtu, 24 Agustus 2013, jam 23.15 

  

  

PuteriKu yang terkasih, kamu dan semua mereka yang telah diberkati dengan Kebenaran, hendaklah 

mengetahui bahwa kemarahan setan semakin meningkat terhadap Tugas ini. Gangguannya yang dilakukan 

dengan berani menunjukkan bahwa kini dia telah menyatakan dirinya secara jasmani dihadapanmu, untuk 

ketiga kalinya. Dia mengerang kesakitan, namun dia tak mampu bertahan menghadapi TerangKu, yang ada 

dalam dirimu. Kamu harus memperoleh kekuatan yang kau perlukan, melalui pendarasan doa Rosario untuk 

mencegah dia menyerang dirimu. Oh seandainya saja jiwa-jiwa bisa menyaksikan apa yang Kuijinkan untuk 

kau tanggung demi Tugas ini, mereka akan lemas karena terkejut. 

  

Mereka yang menghinakan Aku selama persiapanKu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, akan dicampakkan 

ketika pertempuran ini semakin meningkat, sebelum antikris dihadirkan kepada dunia. Jika kamu patuh dan 

tidak bertanya apa-apa seperti yang Kuinginkan darimu, maka Aku bisa menyelamatkan lebih banyak lagi 

dari kamu dan merebutmu dari cengkeraman penipuan, yang akan ditanamkan didalam pikiranmu oleh setan. 

  

Meterai-meterai yang ada didalam Kitab Wahyu telah dibuka. Kini setelah terbuka, api akan berperang 

melawan api.  

 

Sementara api kebencian semakin berkobar ketika binatang itu mempersiapkan dirinya, maka api juga akan 

dicurahkan keatas bumi ini oleh BapaKu. Perang ini bukan sekedar bersifat spirituil. Bumi ini akan 
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diguncang, dibelah dan api akan membakarnya, ketika BapaKu memberikan berbagai hukuman, sehingga Dia 

bisa membatalkan upaya-upaya kelompok jahat itu. 

  

Kuasa BapaKu hendaknya ditakuti oleh mereka yang mengikuti dengan buta, berbagai kebohongan yang 

dikenakan kepada dunia oleh setan. Dia akan memperbesar setiap perbuatan jahat yang kau lakukan – yang 

disengaja maupun tidak—jika kamu menghormati musuh Allah. Kuasa yang diberikan kepada Dua SaksiKu, 

Gereja Kristiani serta Rumah Israel, berarti bahwa api akan memancar dari mulut mereka sementara mereka 

menyebarkan Kobaran api Roh Kudus. Api juga akan dilemparkan kepada para musuh dari bumi dan mereka 

yang menganiaya Dua Saksi ini. Janganlah menyepelekan pertempuran untuk merebut jiwa-jiwa ini karena ia 

akan sangat mengerikan bagi mereka yang menyangkal Sabda Allah.  

 

Mereka yang mempertahankannya, akan dilindungi, sehingga pewartaan mereka akan Kebenaran bisa 

diberikan kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang apa yang sedang menjatuhi umat manusia.  

  

Inilah sebabnya hendaknya kamu menerima RahmatKu, untuk memberimu kekuatan yang kau perlukan guna 

berperang didalam PasukanKu, sehingga Aku akan bisa mengakhiri kejahatan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

Allah Bapa : Takutlah kamu yang tetap berkeras hati dan mengutuki PuteraKu 

Minggu, 25 Agustus 2013, jam 18.00 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku mewariskan sebuah Karunia yang besar kepada dunia karena Tugas KudusKu 

ini. Aku akan menyelamatkan 200 juta jiwa tanpa ragu, betapapun besarnya mereka menentang Aku, dan 

Aku akan melakukan hal ini minggu depan, karena adanya penderitaan yang berkaitan dengan Tugas ini. 

  

Tindakan campur tanganKu ini adalah karena permintaanmu, puteriKu, dan Aku akan terus memberikan 

Karunia-karunia yang besar sementara Tugas ini terus berlanjut. Mereka yang mengasihi Aku akan 

menanggung dengan sabar,  

penganiayaan yang mereka hadapi dan akan terus menanggungnya karena itu adalah KeinginanKu. 

  

Mereka yang menganiaya kamu, anak kecilKu yang terkasih, karena kamu terus mewartakan Sabda Kudus 

PuteraKu, hendaknya mengetahui hal ini. Jika kamu mengutuki Puteraku, Aku akan menghukum kamu. Jika 

kamu mengutuki SabdaNya Yang Terkudus, dan kemudian kamu berkata bahwa dirimu adalah anak Allah, 

Aku akan mencampakkan kamu kedalam belantara. Tidak ada yang akan menghalangi nabiKu untuk 

melengkapi Tugas ini. Tidak ada. Lakukanlah sesukamu, maka kamu akan gagal, karena kamu akan 

melakukan perang yang tak akan pernah kau menangkan. KuasaKu Yang Maha Besar tak bisa tersentuh, 

diganggu ataupun ditantang. Tantanglah Campur Tangan IlahiKu dengan alasan untuk menyelamatkan dunia, 

maka kamu akan merasakan MurkaKu. Kamu akan dihancurkan. Takutlah kamu yang tetap berkeras hati dan 

mengutuki PuteraKu. Kesombongan dan ketidak-patuhanmu akan menjadi kejatuhanmu. Aku telah 

memperingatkan, melalui para nabi zaman dulu, mengenai berbagai akibat jika mengabaikan SuaraKu. 
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Kini Aku terus bergerak maju untuk menyelesaikan permulaan dari pembantaian terakhir atas umat manusia. 

Aku telah mengijinkan pertempuran terakhir untuk terjadi. Aku telah memberi kepada setan kesempatan 

terakhir untuk mencemari mereka yang tertarik kepadanya. Aku melakukan hal ini agar dengan melalui 

Kerahiman PuteraKu maka jiwa-jiwa akan menolak binatang itu. Mereka akan melakukan hal ini karena 

kesetiaan mereka kepada PuteraKu. Mereka yang tidak mengenal Aku atau PuteraKu akan diberi berbagai 

Rahmat yang besar agar mereka mau menerima keselamatan. Seluruh keselamatan adalah atas Kuasa 

KerahimanKu. Hanya mereka yang keras kepala yang akan tetap setia kepada binatang itu. Aku akan menarik 

semua yang lainnya menuju kepada-Ku. Aku akan memastikan bahwa setiap kesempatan diberikan kepada 

setiap jiwa, sehingga mereka bisa menebus dirinya sendiri dihadapan PuteraKu, sebelum hari akhir itu. 

Tugas Terakhir ini telah dibuat di Surga sejak awal. Semua para malaikat dan para kudus bekerja sama untuk 

membawa semua anak-anakKu kembali kepada-Ku, Bapa mereka yang penuh kasih. Perjalanan terakhir itu 

terjadi saat ini. Semua yang berjalan bersama PuteraKu, tetap dekat denganNya saat ini. Kamu tak akan 

mampu menanggung perjalanan yang menyakitkan ini jika kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakanNya 

kepadamu. Jangan sampai kamu disesatkan oleh mereka yang berupaya siang dan malam untuk memaksamu 

berpaling. Jika kamu membiarkan hal ini terjadi atas dirimu, kamu akan mengalami kesulitan untuk 

menyelamatkan dirimu kembali. 

  

Kamu tak berarti apa-apa jika tanpa PuteraKu. Kamu tak berarti apa-apa jika tanpa Aku. Jika kamu tak mau  

menyerahkan semuanya dan mengikuti Kebenaran, maka kamu tak akan pernah menemukannya. 

Berusahalah untuk menghalangi Kebenaran ini diberikan kepada dunia olehKu, Penciptamu, maka Aku akan 

memukulmu jatuh dan tangismu tak akan ada penghiburannya lagi. Aku akan mencampakkan mereka yang 

congkak dan sombong, yang mengira dirinya tahu banyak tentang Aku, kedalam belantara. Kamu tak akan 

berhasil jika kamu melanggar SabdaKu dan menyangkal KehadiranKu ketika Aku berusaha untuk 

menyelamatkan kamu. 

  

Manusia yang tidak bersyukur, waktumu hanya tersisa sedikit. Dengan mendengarkan Aku, kamu bisa datang 

kepada-Ku, namun kamu hanya bisa melakukan hal ini jika kamu mau merangkak dan menelungkup didalam 

kerendahan hati dihadapan PuteraKu. TugasKu ini telah mencapai tahap yang sangat berbahaya ketika segala 

upaya akan dilakukan oleh mereka yang menjadi musuhKu untuk menggagalkannya. Hal ini nampaknya saja 

bisa terjadi, tetapi ketahuilah bahwa para musuhKu hanya memiliki waktu sedikit saja, dan segera ketika 

KesabaranKu telah dihabiskan, maka mereka tidak akan ada lagi, karena mereka tak akan pernah memandang 

WajahKu. 

  

Bapamu 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

 

Orang-orang Parisi dulu menyiksa dan membunuh banyak orang sebelum akhirnya mereka 

menyalibkan Aku 

Senin, 26 Agustus 2013, jam 20.20 

  

PuteriKu yang terkasih, sebelum Aku disalibkan, berbagai kebohongan keji dibuat mengenai DiriKu oleh 

para musuhKu.  

 

Orang-orang Parisi mengadakan berbagai pertemuan, berkali-kali, untuk memutuskan apa yang akan mereka 

lakukan terhadap Aku. Sedikitpun juga mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa Aku diutus oleh Allah 
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untuk menyelamatkan umat manusia. Betapa mereka sangat membenci Aku. Betapa mereka membentak dan 

menyiksa para muridKu yang mereka tangkap. 

  

Orang-orang Parisi dulu menyiksa dan membunuh banyak orang sebelum akhirnya mereka menyalibkan 

Aku. Kebrutalan dan kejahatan mereka adalah melawan Ajaran-ajaran Allah dan Kitab Injil yang terkudus. 

Hal ini tidak menghalangi mereka sementara mereka mengancam Aku. Mereka mau mewartakan Sabda Allah 

namun mereka menyangkal Sabda Allah – semuanya dilakukan pada saat yang sama. Bukan saja mereka 

menyalahkan Aku, tetapi mereka juga menyatakan bahwa Allah tidak akan mengutus Mesias seperti ini. 

Mereka menghina orang-orang miskin dan sederhana serta orang-orang yang mereka anggap sebagai bodoh 

dalam hal teologis. Kebencian mereka terhadap Aku telah menakutkan banyak sekali jiwa-jiwa yang miskin, 

yang mengunjungi kenisah-kenisah. Orang-orang itu yang bertanya mengapa mereka, kaum Parisi itu, 

menyalahkan Aku, juga mereka persalahkan, karena mereka berani menanyakan alasan untuk menolak Aku. 

  

Saat itu ada banyak nabi-nabi palsu yang mengajar, sementara Aku berjalan diatas bumi dan Aku dianggap 

gila dan tak bisa diterima. Banyak dari nabi-nabi palsu ini yang mengutip dari Kitab Kejadian dan 

menyampaikan pernyataan yang bernada menentang Allah, namun mereka itu diterima dan memperoleh 

perhatian orang banyak. 

  

Meskipun berbagai mukjizat yang Kulakukan disaksikan oleh orang banyak, namun mereka masih tidak mau 

membuka mata mereka terhadap Kebenaran, karena mereka memang tidak ingin melihat. Imam-imam saat 

itu berbicara didepan umum, yang isinya menyalahkan dan menuduh Aku sebagai anak setan dan 

memperingatkan mereka yang berhubungan denganKu bahwa mereka akan diusir dari kenisah-kenisah. 

Mereka menolak Aku karena mereka tak bisa menerima asal usulKu yang miskin dan karena Aku tidak 

berpendidikan tinggi seperti yang mereka inginkan. Karena itu mereka menyimpulkan bahwa Aku tidaklah 

mungkin Mesias. Mereka mengira bahwa Mesias akan berasal dari antara jajaran mereka sendiri.  

 

Karena itu mereka membenci segala sesuatu mengenai DiriKu. Mereka merasa terancam oleh SabdaKu, yang 

disamping penolakan mereka terhadap Aku, telah menyentuh mereka dengan berbagai cara, yang tidak bisa 

mereka mengerti. 

  

Mereka itu tidak siap menerima KedatanganKu Yang Pertama. Tentu saja mereka tidak siap menerima 

KedatanganKu Yang Kedua saat ini. Seseorang yang berani menyebut dirinya sebagai nabi, yang diutus 

untuk memperingatkan anak-anak Allah akan Kedatangan Kedua, masih bisa diterima meski mereka tidak 

mengungkapkan Kebenaran. Namun ketika seorang nabi sejati menyatakan dirinya dan berbicara tentang 

Sabda Allah, maka dia akan dibenci dan dipersalahkan secara terbuka. Jika mau melihat adanya tuduhan yang 

berdasarkan kepada ketidak-tahuan akan Janji-janjiKu, untuk datang kembali, dan ketika kebencian itu begitu 

kejinya hingga si pelakunya melanggar Sabda Allah, maka kamu akan tahu bahwa Akulah yang mereka 

benci. Hanya Aku saja yang bisa mengundang kebencian sebesar itu diantara para pendosa. Hanya SuaraKu 

yang bisa menyulut penentangan seperti itu. 

  

Seandainya saat ini Aku berjalan di dunia, maka mereka akan menyalibkan Aku lagi. Yang menyedihkan, 

mereka yang mengaku mengasihi Aku dan yang menuntun para muridKu didalam Gereja Kristiani adalah 

yang pertama memukulkan palu kearah paku kedalam DagingKu. 

  

Ingatlah bahwa tidak ada diantara kamu yang layak menempatkan dirimu di hadapanKu. Tidak ada diantara 

kamu yang memiliki kewenangan untuk menyalahkan SabdaKu, jika kamu tidak mengenal Aku. Kamu yang 

menyalahkan Aku, ketika Aku berusaha menggenapi Perjanjian Terakhir dari BapaKu, tak punya malu. 

Kesombonganmu menjijikkan Aku. Kamu telah menyalahkan jiwamu sendiri di MataKu. Kamu belum 
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belajar apa-apa tentang Aku. Kamu tidak mempercayai Kitab Suci karena kamu menyangkal bahwa 

KedatanganKu Yang Kedua akan terjadi. 

  

Kamu akan diminta untuk bertanggung-jawab atas jiwa-jiwa yang kau sesatkan dariKu pada hari akhir nanti. 

Pada hari itu, ketika kamu menjerit meminta KerahimanKu, kamu tak akan mampu memandang MataKu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Bagi setiap perbuatan jahat yang berupa perang dan teror, Allah akan mencampakkan mereka dan 

memukul mereka mati dengan batu 

Selasa, 27 Agustus 2013, jam 23.45 

  

PuteriKu yang terkasih, dunia akan segera menanggung peperangan yang mengerikan dan kebencian akan 

menyebar dan mencemari bangsa-bangsa. Kekacauan dan perpecahan akan terjadi pada sebagian besar 

negara dan orang-orang akan sadar bahwa waktu telah berubah diluar perkiraan mereka. 

  

Sebuah kecemasan yang sangat besar akan dirasakan dan orang-orang akan mengalami kesulitan kepada 

siapa mereka harus percaya. Beginilah setan mencemari anak-anak Allah dan sekali lagi dia mengadu domba 

satu sama lain. Hanya mereka yang percaya akan Allah Yang Sejati yang bisa menemukan penghiburan, 

karena mereka akan sadar bahwa iman dan kasih mereka kepada-Ku membuat mereka kuat. 

  

Hendaknya kamu banyak berdoa, sehingga penipuan yang telah terjadi yang menjadi penyebab dari berbagai 

peperangan, akan diperlihatkan apa adanya – sebuah upaya untuk menimbulkan perpecahan dan kebencian 

yang besar agar bisa mengendalikan mereka. BapaKu akan menghukum si penindas karena mereka 

menimbulkan kekacauan dan penderitaan kepada orang-orang tak berdosa. Mereka bisa saja membunuh dan 

merebut banyak orang, namun mereka akan dipukul jatuh oleh BapaKu, atas kejahatan mereka. 

  

Mereka yang mengira dirinya bisa menciptakan peperangan dan membodohi dunia ini tak memiliki banyak 

waktu lagi untuk bisa menyombongkan perbuatan jahat mereka. Nasib mereka telah dimeteraikan. Campur 

tangan oleh Tangan Allah akan terlihat di berbagai bagian dunia. Bagi setiap perbuatan jahat yang berupa 

perang dan teror, Allah akan  

mencampakkan mereka dan memukul mereka mati dengan batu. 

  

Perang yang diciptakan oleh tangan manusia menghancurkan kehidupan daging. Hukuman oleh BapaKu 

menghentikan kehidupan jiwa hingga tak bisa memperoleh Rahmat Keselamatan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Pada hari akhir itu nanti, ketika fajar menyingsing, sebuah suara keras dari 

sangkakala akan terdengar di seluruh bumi 

Rabu, 28 Agustus 2013, jam 20.00 
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Anak-anakku, biarlah aku memelukmu sementara kamu terus menanggung penghinaan yang kau saksikan 

terhadap Puteraku. 

  

Jika kamu mendengarkan Pesan-pesan kudus ini, dan belajar untuk memahaminya, maka banyak dari kamu 

yang akan terus bergerak maju, dengan keberanian yang besar, untuk memperingatkan dunia akan saat-saat 

mendatang ini, agar Allah bisa mempersiapkan anak-anakNya bagi Firdaus Yang Baru itu. 

  

Apa yang harus kau sadari adalah bahwa kamu akan dibenci atas Karyamu ini bagi Puteraku. Kamu tak akan 

diterima oleh banyak orang dan kamu akan menanggung penderitaan dan direndahkan, sebagai akibatnya. 

Bagi setiap langkah yang kau lakukan, kamu akan menghadapi sebuah penghalang karena kamu berjalan 

pada bekas Jejak Puteraku. 

  

Tak ada satupun dari kamu yang akan mendapati keadaan ini dengan mudah, hingga kamu mau 

menerimanya, dengan sebuah kepasrahan yang tenang, bahwa keadaan itu musti diharapkan. Terutama 

mereka yang mengikuti Puteraku namun yang tidak mau menerima Pesan-pesan ini, akan berusaha melawan 

kamu dan menganiaya kamu, dalam NamaNya. Mereka itu tidak melihat bahwa dengan bersikap membenci 

seperti itu maka mereka menghinakan Puteraku. 

  

Hendaknya kamu menerima kenyataan bahwa ketika Puteraku menyatakan DiriNya, maka SabdaNya akan 

ditolak dan menimbulkan pertentangan yang besar. Jika kamu menyadari mengapa kamu menghadapi 

serangan-serangan semacam itu dan mengapa kamu dihukum karena berbicara demi Dia kepada dunia maka 

kamu akan mendapati bahwa Karya ini lebih mudah dilaksanakan. 

  

Yang menyedihkan, penganiayaan ini akan terus berlangsung hingga Hari KedatanganNya Yang Kedua. 

Demi Dia, terimalah cobaan-cobaan ini dengan kasih kepadaNya maka kamu akan memberikan kemuliaan 

yang besar bagi Allah karena penderitaan ini. Tidak sedikitpun penderitaan ini yang sia-sia, karena jika ia 

diterima dengan kasih kepada Yesus, ia bisa mengalahkan setan, karena ia melemahkan upaya setan untuk 

menghancurkan umat manusia. 

  

Ampunilah jiwa-jiwa malang itu yang menentang Tugas ini. Abaikanlah kekejaman yang harus kau tanggung 

demi Nama Puteraku. Terimalah kenyataan bahwa ketika mereka membenci kamu, karena kasihmu kepada 

Puteraku, maka kamu sangat berkenan bagi Allah. 

  

Ampunilah para hamba kudus yang menghalangi kamu untuk berbicara mengenai Kitab Kebenaran. Mereka 

itu tidak mengerti besarnya Rencana Allah untuk mempersiapkan umat manusia bagi Awal Yang Baru itu, 

karena mereka sendiri juga tidak siap. Banyak dari mereka hanya melakukan tugasnya begitu saja demi kasih 

mereka kepada Puteraku. Mereka bukanlah gangguan. Mereka hanya tidak melihat, karena mereka tidak bisa 

melihat. 

  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar aku, Ibumu, dikaruniai dengan Kuasa untuk menolongmu menanggung 

perjalanan ini, tanpa menyerah, hingga saat akhir itu sudah dekat. Pada Hari itu nanti, ketika fajar 

menyingsing, sebuah suara keras dari sangkakala akan terdengar di seluruh bumi. Ia akan berkumandang 

seperti yang kau harapkan dan ia akan diikuti oleh nyanyian para malaikat. Hal ini akan terdengar di setiap 

negara, kota, desa -- dimana saja.  

 

Kemudian, kamu anakku, sebagai malaikat ke tujuh, akan menyatakan bahwa Puteraku telah datang. Langit 

akan berubah menjadi emas dan segera setelah itu, sebuah Keajaiban akan terlihat oleh semua orang, pria, 
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wanita dan anak-anak, oleh setiap pendosa. Putera akan memperlihatkan DiriNya di awan-awan sama seperti 

ketika Dia pergi dulu. Kemudian fajar akan tiba dari langit, Yerusalem Baru, Awal Yang Baru, bagi semua 

orang yang menerima Kerahiman Allah.   

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

Hendaknya kamu berdoa bagi jiwa-jiwa mereka, karena mereka telah menjualnya 

Kamis, 29 Agustus 2013, jam 23.53 

  

PuteriKu yang terkasih, mereka yang mendaraskan doa-doa PerjuanganKu dengan tekun, ketahuilah bahwa 

Aku membawa keringanan kepada dunia dari jerat setan. 

  

Si ular tua tersandung dan terjatuh dengan kehilangan banyak dari kekuatannya ketika kamu berusaha 

mendaraskan doa-doa PerjuanganKu setiap hari. Dan sementara saat-saat kesulitan besar terus berlanjut, doa-

doamu akan  

menyebabkan langkah mundur dalam rencana-rencana kekuatan Masonik di dunia, yang dirancang untuk 

menciptakan kekacauan agar bisa mengendalikan mereka yang lemah dan rentan. Dengan satu doa 

Perjuangan saja yang didaraskan dari dalam hati sudah cukup bagiKu untuk menghancurkan kekuatan para 

pemimpin politik yang congkak, yang tak memiliki hati nurani. 

  

Egoisme adalah merupakan sebuah kutukan dan pengurangan atas kemampuan umat manusia untuk hidup 

harmonis dan damai. Obsesi dengan ambisi-ambisi pribadi tidak menghasilkan apa-apa kecuali perpecahan, 

ketika manusia berusaha untuk menguasai mereka yang dia butuhkan agar dia bisa memperoleh banyak 

keuntungan. 

  

Diantara kamu yang dengan buta mengikuti perintah-perintah dari orang-orang yang berkuasa, yang 

mengarahkan kamu agar berbuat dosa, yang kau ketahui adalah menjijikkan di Mata Allah, maka kamupun 

akan bersalah seperti mereka yang mendorong kamu untuk melakukan kejahatan itu. Pria dan wanita yang 

kuasanya atas orang lain dibangun melalui kebusukan atau cara-cara lainnya, haruslah berbuat banyak untuk 

bisa menikmati KerajaanKu Yang Mulia. 

  

Aku akan menjatuhkan mereka yang egois dan congkak diantara kamu. Aku akan menjatuhkan kamu ke 

tanah hingga kamu menjadi hina seperti mereka yang kau injak-injak itu. 

  

Aku akan menusuk hati mereka yang jiwanya keras kepala dan kaku yang tidak peduli akan kebutuhan orang 

lain, kecuali kebutuhan dirinya sendiri. Mereka akan diajari bahwa jika mereka tak bisa mengasihi, maka 

mereka tak akan memiliki kasih. Bukannya mereka memiliki kasih, mereka hanya ingin didewakan orang 

lain. Jiwa-jiwa malang itu yang telah ditinggikan dihadapanmu di dunia, dalam berbagai bentuknya, adalah 

para kurban dari setan. Bukannya  

 

menyoraki mereka dan menerima keinginan mereka yang tak pernah terpuaskan untuk dipuji, tetapi 

hendaknya kamu berdoa bagi jiwa-jiwa mereka karena banyak dari mereka yang telah menjualnya. 
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Banyak jiwa-jiwa yang berpengaruh terhadap orang-orang lain, termasuk mereka didalam bidang politik, 

musik, media massa, bisnis hiburan dan mereka yang memiliki kekayaan, hendaknya mereka itu kau lindungi 

didalam hatimu, karena banyak dari mereka yang menjadi budak dari keinginan dan kebutuhannya sendiri, 

yang hanya melayani nafsu dan keserakahannya. Mereka itu mencemari orang-orang tak berdosa, yang 

meniru mereka dan mencontoh gaya hidup mereka, yang telah memisahkan mereka dari Allah. 

  

Aku, Yesus, mengutuk dunia berhala-berhala palsu yang diciptakan oleh mereka yang hanya haus akan 

kekuasaan, kekayaan dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. 

  

Penyebaran atheisme disebabkan oleh kesombongan manusia akan kemampuannya sendiri. Ia disebabkan 

oleh kepercayaan manusia bahwa manusia yang dapat mati ini, karena adanya Karunia kecerdasan, memiliki 

segala jawaban atas makna yang sebenarnya dari kehidupanmu di dunia. 

  

Banyak jiwa-jiwa muda yang telah tersesat dariKu karena mereka mengidolakan berhala-berhala palsu dalam 

wujud harta benda duniawi, fashion, musik, dan dunia hiburan. Bukan berarti bahwa mereka tidak boleh 

menikmati  

kehidupan, karena hal ini membawa kebahagiaan bagiKu, tetapi karena tidak adanya kasih mereka kepada-

Ku dan kepada tubuh mereka sendiri itulah yang menyedihkan Aku. Mereka itu dilahirkan dalam keadaan 

murni dan sempurna. Tubuh mereka adalah Karunia dari Surga. Mereka mencemarkan tubuh mereka dan tak 

punya malu memperlihatkan perbuatan cabul untuk menarik jiwa-jiwa tak berdosa kearah mereka. Banyak 

dari mereka yang memiliki kekuasaan seperti itu telah menjual jiwa mereka untuk memperoleh hadiah-hadiah 

yang diilhamkan oleh setan. Satu-satunya alasan mereka diberi dengan karunia-karunia ini adalah untuk 

memberi kenikmatan kepada dunia, sebagai sebuah talenta yang diberikan Allah kepada mereka. Namun 

setan menggodai banyak orang dan menjanjikan kepada mereka, dengan imbalan jiwa-jiwa mereka, dengan 

sebuah kehidupan yang berkilauan dan gemerlapan, didalam kekayaan, pujian, ketenaran dan kesenangan. 

Jika mereka menerima hadiah-hadiah ini maka mereka akan menggunakannya untuk mecemari jiwa-jiwa 

lainnya. Begitulah maka ia akan berlanjut terus hingga ada jutaan jiwa lainnya menjadi budak setan. Banyak 

jiwa yang mengikuti berhala-berhala palsu itu menjadi terseret kedalam kecanduan obat-obatan. Mereka tak 

memiliki rasa malu, tak memiliki sopan santun ataupun kasih kepada orang lain, karena mereka berusaha 

menarik perhatian yang terbesar dari orang lain. 

Begitu banyak waktu dihabiskan bagi pemujaan diri sendiri yang disebabkan oleh rasa cinta diri yang 

berlebihan, hingga Allah tidak berperanan dalam segala kehidupan mereka. Banyak dari mereka itu yang 

menolak Allah secara terbuka melalui pencemaran Salib Kudus, mereka tidak tahu malu. Ketahuilah bahwa 

mereka akan menerima nasib yang mengerikan, jika Aku tidak ikut campur. Ini hanyalah satu kelompok 

jiwa-jiwa tersesat, yang akan Kukumpulkan dan memberi mereka dengan Karunia Keselamatan karena berkat 

doa-doamu, para pengikutKu yang terkasih. Aku akan membawa mereka, melalui doa yang khusus berikut 

ini, menuju tempat PerlindunganKu. 

  

Doa Perjuangan (117) : Bagi mereka yang telah menjual jiwa mereka 

  

Yesus yang terkasih, aku mempersembahkan jiwa-jiwa (sebutkan nama-nama mereka) dan semua orang yang 

telah menukarkan jiwa mereka dengan popularitas. 

Bersihkanlah mereka dari pencemaran. Raihlah mereka menjauhi ancaman Illuminati, yang menghancurkan 

mereka. 

Berilah mereka keberanian untuk berjalan menjauhi ikatan jahat ini tanpa rasa takut. Bawalah mereka menuju 

Lengan KerahimanMu dan kembalikanlah mereka kepada keadaan Rahmat hingga mereka layak berdiri di 

hadapanMu. 
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Dengan KeilahianMu, tolonglah aku melalui doa ini, bagi jiwa-jiwa yang telah diasuh oleh setan, untuk 

menjauhkan mereka dari Masoneria. Bebaskanlah mereka dari belenggu yang mengikat mereka yang 

menimbulkan siksaan mengerikan didalam ruang-ruang neraka. 

Tolonglah mereka, melalui penderitaan jiwa-jiwa pilihan, melalui doa-doaku serta melalui KerahimanMu, 

agar berada di barisan depan, siap untuk memasuki Gerbang-gerbang dari Zaman Damai Yang Baru itu, 

Firdaus Yang Baru. Aku mohon kepadaMu agar membebaskan mereka dari tawanan. 

Amin. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Sukacita yang besar akan terjadi dimana-mana. Hal ini akan berlangsung selama 100 hari 

Jumat, 30 Agustus 2013, jam 20.24 

  

PuteriKu yang terkasih, pastikanlah bahwa setiap bangsa mendengar Nubuatan-nubuatan-Ku, agar mereka 

bisa mempersiapkan diri mereka menyambut Bumi yang diperbaharui dan amat menakjubkan itu – Firdaus 

Yang Baru. Setiap anak Allah diberi dengan warisannya sehingga seperti mereka mempersiapkan sebuah 

pesta kawin yang megah, mereka harus merencanakan untuk menyambut Hari Yang Agung itu. 

  

Aku memanggil umat Yahudi, Muslim dan Kristiani serta semua umat dari kepercayaan lain agar 

mendengarkan Aku sekarang. Tidak satupun dari kamu yang tidak disentuh oleh kejahatan antikris. Namun 

jika kamu mempersiapkan diri sekarang, maka kamu akan menjadi kebal terhadap penderitaan yang akan 

dikenakan kepada dunia, dengan menerima  

 

Meterai Allah Yang Hidup dan menyimpannya di rumahmu. 

  

Ketika Sabda Allah, Sabda Yang Benar, diperkenalkan kepadamu, maka hendaknya kamu berhenti dan 

mendengarkan, karena Ia akan menuntunmu menuju Gerbang-gerbang Surga Yang Baru dan Bumi Yang 

Baru. Firdaus Yang Baru ini sedang menunggu dan akan menjadi rumah bagi milyaran jiwa-jiwa, termasuk 

mereka yang menunggu didalam Api Penyucian dan didalam Surga. Aku akan mempersatukan mereka yang 

hatinya terbuka terhadap Perintah Allah, yang akan merasakan Kasih KerahimanKu. 

  

Janganlah takut akan Hari itu, karena ia akan memberimu sukacita, damai dan kebahagiaan yang besar. 

KerajaanKu akan mengagumkan kamu, karena keindahannya yang sangat menakjubkan. Banyak dari kamu 

yang takut akan Pesan-pesanKu karena kamu mengira bahwa Kedatangan Kedua berarti kematian – akhir 

dari segalanya. Namun itu adalah anggapan yang salah. 

  

Diantara kamu yang datang kepada-Ku secara sukarela, tanpa sarat apapun, dengan kerendahan hati dan 

kasih, tak akan mengalami rasa sakitnya kematian jasmani. Sebaliknya kamu dalam sekejap mata, akan 

mendapati dirimu berada ditengah lingkungan yang baru. Hal ini akan mengejutkan kamu pada mulanya, dan 

kamu akan segera memandang ke sekitarmu untuk mencari orang-orang yang kau kasihi. Aku akan 

menyelamatkan banyak sekali jiwa-jiwa hingga kamu akan berada bersama keluargamu, termasuk mereka 

yang kau kasihi, yang telah tinggal bersamaKu di Surga dan mereka yang akan Kulepaskan dari dalam Api 

Penyucian. 

  

Sukacita yang besar akan terjadi dimana-mana. Hal ini akan berlangsung selama 100 hari. FirdausKu Yang 

Baru akan hanya memiliki satu agama saja, Yerusalem Yang Baru, dimana Aku disembah, setiap hari. 
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Semuanya akan berjalan selaras dengan Kehendak Kudus BapaKu. Akan ada dua belas bangsa namun hanya 

ada satu bahasa, karena Aku tidak mengijinkan adanya perpecahan. 

  

Aku akan memilih para pemimpin dan pada setiap bangsa tak akan terjadi kekurangan makanan, air, rumah 

ataupun kehidupan. Tak akan ada kematian, karena Aku akan memberi kepada mereka yang memasukinya, 

dengan Kehidupan Kekal.  

 

Semua bangsa akan bekerja sama untuk menyebarkan Sabda Allah, dan kebahagiaan yang tak mungkin 

didapatkan di dunia saat ini, akan menjadi salah satu Hadiah terbesar yang akan Kuberikan kepadamu. Kamu 

akan sangat dikasihi dan kamu akan mengasihi Aku, seperti halnya Aku mengasihi kamu. 

  

Banyak dari kamu yang akan berjumpa dengan berbagai angkatan dari keluargamu yang ada sejak berabad-

abad sebelumnya. Dan angkatan-angkatan akan terus berlangsung dan kamu akan melihat anak-anakmu, laki-

laki dan perempuan, menikah dan menghasilkan anak-anak Allah yang sempurna – masing-masing diberkati 

dengan berbagai Rahmat yang besar. Kemudian akan ditunjuklah seorang Kepala dari GerejaKu dan 

namanya adalah Petrus, karena Aku telah berjanji bahwa dia akan membentuk GerejaKu di dunia. Maka 

didalam Firdaus Yang Baru itu dia akan memimpin GerejaKu. 

  

Oh seandainya saja Aku bisa memperlihatkan kepadamu apa yang ada dihadapanmu, maka kamu akan 

menangis bahagia dan berusaha untuk meraih jalanmu menuju Gerbang-gerbang itu. Karena itu kamu semua, 

jangan hiraukan segala upaya untuk menghentikan kamu untuk meminta Kehidupan Kekal itu. Jangan 

hiraukan mereka yang berkata kepadamu bahwa Aku ini tidak ada. Jangan mempercayai mereka yang 

menggunakan Sabda KudusKu untuk meyakinkan kamu bahwa Aku tidak berbicara kepadamu saat ini 

melalui Pesan-pesan ini. 

  

Kamu semua harus berjuang agar bisa diberi dengan warisan yang mulia ini, karena tak ada yang berhak 

untuk meluputkan seseorang dari warisan yang besar ini, yang menjadi milikmu masing-masing, betapapun 

kelamnya jiwa mereka. Aku sedang memberimu sarana untuk membawa jiwa-jiwa kepada-Ku, dimana saja, 

sehingga bersama-sama kita bisa menghancurkan upaya setan dan bergerak dengan cepat menuju Dunia Baru 

itu.  

  

DamaiKu ada bersamamu. 

Yesusmu 

 

 

 

 

Banyak dari kamu yang berkata bahwa dirimu melayani Aku, tidaklah layak untuk berdiri dan 

menyatakan dirimu sebagai seorang hamba Allah 

Sabtu, 31 Agustus 2013, jam 21.45 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku berkata kepada kamu semua, beberapa waktu yang lalu, agar kamu menanam 

biji-bijian untuk memberi makan dirimu dan keluargamu selama saat penganiayaan itu. Aku melakukan hal 

ini karena sebuah alasan. Hendaknya kamu menanam, meski hanya beberapa benih saja, benih yang murni, 

yang tidak terpengaruh oleh campur tangan manusia. Aku akan melipat gandakan buah yang dihasilkannya, 

dan semuanya akan bisa makan dengan cukup ketika dunia akan mengalami saat kelaparan yang besar. Hari 

itu tidaklah jauh lagi dan hal itu akan terjadi karena berbagai alasan. 
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Tanaman akan tercemar melalui campur tangan para petani yang serakah. Akibatnya tanaman itu tidak layak 

untuk dimakan olehmu. Kemudian perang akan menyebabkan sedikit orang saja yang bisa menggarap lahan. 

Kemudian akan terjadilah api, yang akan tercurah ke empat penjuru bumi dan segalanya akan menjadi 

gersang. Cobaan-cobaan yang mengerikan ini disebabkan oleh penyebar-luasan kejahatan, namun banyak 

orang akan hidup jika mereka percaya kepada-Ku. Hendaknya kamu kini bersiap-siap, seperti ketika perang 

akan segera terjadi, dan makananmu akan dijatah. Milikilah air yang banyak karena segala sesuatu yang kau 

simpan akan Kuperbanyak. 

  

Janganlah percaya bahwa Aku memintamu untuk meninggalkan rumahmu, karena hal ini tidaklah perlu. 

Sebuah persiapan yang kecil saja, dimana kamu bisa saling menolong satu sama lain, adalah diperlukan. 

DarahKu Yang Amat Berharga akan melindungi mereka yang percaya akan PeringatanKu kepada umat 

manusia, karena saat bagi Meterai Ketiga untuk dibuka akan mengikuti sebuah saat perang. 

  

Banyak sekali yang mengabaikan Sabda Allah yang ada didalam Kitab Wahyu. Banyak sekali pemimpin dan 

para hamba kudus didalam gereja-gerejaKu yang tidak mau menanggapi nabiKu, seperti yang dilakukan oleh 

mereka sebelum saat air bah dulu. 

  

Aku memanggil para hamba kudusKu sekarang. Siapakah yang kau percaya? Aku, Yesusmu, atau omongan 

melantur dari mereka yang mengaku ahli di bidang teologi, namun yang buta terhadap Kebenaran? 

Bangunlah. Meterai-meterai sedang dibuka. Kewajibanmu adalah menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa, 

namun kamu tidak mendengarkan suara PanggilanKu.  

 

Aku telah berkata kepadamu bahwa Aku akan datang seperti pencuri di malam hari. Ketika hari itu tiba, 

sudah terlambat bagi jiwa-jiwa yang tidak mau mempersiapkan diri. 

  

Saat bagi sangkakala untuk berkumandang menyerukan pengadilan akan segera tiba, tidak lebih cepat dari 

pada ketika Meterai-meterai dibuka. Bagaimana kemudian? Akankah kamu terbangun dan mengikuti Aku 

pada tahap itu atau akankah kamu menyesatkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa dariKu, sementara kamu masih 

bersikap ragu-ragu? Sambil kamu menunggu orang lain yang akan menuntun?  

  

Aku harus mengingatkan kamu bahwa perananmu adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Kamu melakukan hal ini 

melalui sebuah kehidupan dimana kamu diminta untuk melayani Aku dan bukannya kamu memanjakan 

kesombongan dan ego mereka yang berusaha memutar-balikkan Ajaran-ajaranKu. Banyak dari kamu didalam 

gereja-gerejaKu tidak mengerti arti dari FirdausKu Yang Baru itu dan tidak memperingatkan anak-anak 

Allah akan JanjiKu. Hendaknya kamu memperingatkan mereka akan Kebenaran – di saat sebelum hari akhir 

itu. 

  

Banyak dari kamu yang melalui kelemah-lembutan, kebaikan, kasih dan dengan komitmen yang tulus 

terhadap GerejaKu di dunia, lupa akan KedatanganKu Yang Kedua. Apa yang kau maksudkan dengan semua 

ini dan apa yang telah kau pelajari? Berapa banyak nabi diperlukan untuk bisa meyakinkan kamu bahwa 

saatnya sudah dekat denganmu? 

  

Kapankah kamu mendengar bahwa Allah tidak mengutus para nabiNya untuk membantu mempersiapkan 

anak-anakNya didalam pertempuran melawan kejahatan, yang mencemari jiwa manusia. Apa yang 

memberimu hak untuk menganggap bahwa Kitab  

 

Wahyu berisi kebohongan? Kamu menyangkal banyak dari isinya dan kamu tidak mendiskusikannya. 

Mengapa? Tidakkah kamu tahu bahwa hal ini berarti kamu menyangkal Sabda Allah? 
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KesabaranKu diuji. MurkaKu adalah besar. Penolakanmu yang keras kepala untuk menerima Karunia 

Campur tanganKu untuk mempersiapkan dirimu, telah menghinakan Aku. Dengan menganiaya para hamba 

kudus yang mengenali Aku melalui Pesan-pesan ini, maka kamu meluputkan Karunia Keselamatan bagi 

orang-orang lain. Kamu itu buta dan kebodohanmu terhadap Ajaran-ajaranKu dan Sabda Allah, yang ada 

didalam Kitab Suci BapaKu – Kitab Injil – amatlah besar. Kamu  

 

berkata bahwa kamu melayani Aku, namun kamu tidak mengenal Aku maka kamu tidak melihat Aku. 

  

Jika imanmu lemah, kamu tak bisa membuka hatimu kepada-Ku. Jika kamu mau membuka hatimu bagiKu, 

kamu akan bisa mendengar Aku dengan jelas, karena kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi yang 

menyedihkan, banyak dari kamu, yang berkata bahwa dirimu melayani Aku, tidaklah layak untuk berdiri dan 

menyatakan dirimu sebagai seorang hamba Allah. Kamu membuatKu malu dan kamu mempermalukan 

NamaKu, ketika kamu secara terbuka merendahkan kawananKu dalam NamaKu. Kamu melanggar semua 

aturan Allah ketika kamu menyalahkan orang-orang yang mengikuti Pesan-pesan ini, karena kamu telah 

diberi kewenangan untuk melakukan hal itu. Kasihmu kepada dirimu sendiri telah melunturkan kasihmu 

kepada-Ku, Yesus Kristus, dan karena itu dirimu tidak lagi layak melayani Aku. Kamu terlalu congkak untuk 

berdiri dihadapan TahtaKu. 

  

Juru Selamatmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2013 

 

Aku memilih dua belas orang yang sederhana, tidak terdidik dan bodoh akan Kitab Suci, yang 

merupakan para nelayan miskin 

Minggu, 1 September 2013, jam 11.00 

  

PuteriKu yang terkasih, ketika Aku berjalan di dunia dulu dan memasuki Kenisah-kenisah Allah, untuk 

menyampaikan Kebenaran, mula-mula Aku diperlakukan dengan sabar. Banyak imam-imam yang merasa 

kagum dengan DiriKu dan dengan apa yang Kuketahui, sebagai Anak yang miskin dari seorang tukang kayu. 

Maka mereka mendengarkan, dengan penuh perhatian, sementara Aku menjelaskan lebih banyak lagi 

mengenai apa yang diharapkan dari mereka, sambil Aku menjelaskan isi Kitab BapaKu. 

  

Aku tahu sejak usia 12 tahun, apa yang menjadi TugasKu dan secara perlahan, Aku tidak membuka terlalu 

banyak, sebelum saatnya tiba. Aku tahu bahwa Aku harus mempersiapkan dunia bagi Kedatangan Mesias. 

Aku juga tahu dalam waktu singkat, bahwa Gereja BapaKu di dunia akan menolak Aku dan menuduh bahwa 

Aku adalah seorang penipu. 
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Aku memilih dua belas orang yang sederhana, tidak terdidik dan bodoh akan Kitab Suci, yang merupakan 

para nelayan miskin. Mengapa Aku melakukan hal ini? Aku tahu bahwa pengetahuan yang akan Kuberikan 

kepada mereka akan diterima apa adanya. Tanpa pengetahuan sebelumnya akan Kitab Suci, mereka tak akan 

membandingkan Ajaran-ajaranKu dengan Kitab Suci dan berusaha menemukan kesalahan dengan cara 

menelitinya secara hati-hati. Hal ini berarti bahwa banyak dari mereka tak akan memiliki rasa takut untuk 

mewartakan Kebenaran. Mereka dicibirkan oleh para penguasa Gereja, yang berkata bahwa orang-orang 

bodoh itu tidak layak untuk dipilih oleh Allah, untuk mewartakan Sabda KudusNya atas diri mereka. Tentu 

saja, dengan pendidikan mereka di bidang spiritualitas serta jabatannya didalam Gereja Allah, maka Allah 

hanya akan memilih GerejaNya untuk bernubuat tentang Sabda Yang Benar. Mereka itu tidak bisa mengerti 

bahwa Allah hanya memilih orang-orang yang bodoh dan sederhana, dengan cara seperti itu, karena orang-

orang itu tidak pernah memperdebatkan. Orang-orang itu tidak menentang dan mereka juga tidak takut 

ditolak, karena mereka tidak tahu banyak. Ingatlah, Allah tidak memilih mereka yang meninggikan dirinya 

dihadapan orang lain. Hal ini tidak bisa terjadi. 

  

Inilah mengapa kamu, puteriKu, dibenci diantara GerejaKu di dunia. Inilah sebabnya mereka itu 

mengoyakkan Pesan-pesanKu dan menghinakannya. Inilah sebabnya mereka memperolokkan kamu karena 

kamu dianggap tidak layak mewartakan Sabda KudusKu. Betapa mereka itu amat menyedihkan Aku. 

Kebencian yang akan kau saksikan dipengaruhi terutama oleh Gereja Katolik. Mereka tak akan mau 

menerima kenyataan bahwa seorang nabi, yang tak memiliki pengetahuan akan Kitab Injil yang terkudus dan 

Ajaran-ajaranKu, bisa diutus. Mereka akan berkata bahwa kamu menyebarkan ajaran bidaah. Mereka berkata 

ini karena mereka itu berada jauh dari Ajaran-ajaranKu yang mulai mereka percayai didalam kebohongan 

mereka sendiri. Ketahuilah bahwa nabiKu bagi saat akhir zaman telah diutus dan tidak dipilih, karena hal ini 

tidak mungkin, karena ini adalah merupakan Tugas yang terakhir, yang dibuat oleh BapaKu yang hanya 

mengutus milikNya sendiri. 

Aku memperingatkan kamu yang memperolokkan Aku, dengan mengecilkan arti dari Pesan-pesan ini, Sabda 

KudusKu, agar kamu datang kepada-Ku sekarang, didalam Adorasi Kudus, segera, setiap hari, hingga kamu 

mendengar SuaraKu. Hanya dengan begitu Aku bisa mengajakmu dan menunjukkan kepadamu apa yang 

Kuminta darimu di saat yang penting ini bagi tugas pelayananmu kepada Allah. 

  

Yesusmu 

 

Apakah kamu yang memperolokkan Aku saat ini, karena kamu menolak Pesan-pesanKu, sungguh 

percaya bahwa Aku akan memecah-belah GerejaKu 

  

Minggu, 1 September 2013, jam 17.05 
  

PuteriKu yang terkasih, akhirnya kamu berterima kasih kepada-Ku atas Tugas yang sulit ini. Aku tahu betapa 

besar penderitaan yang diakibatkannya kepadamu karena kamu mewartakan Sabda Allah, karena ia 

menimbulkan banyak kemarahan diantara mereka yang percaya bahwa dirinya adalah kaum elit. 

  

PuteriKu, ketahuilah bahwa ketika Aku memberimu berbagai karunia, kamu akan selalu berjalan sendirian, 

dan kamu akan berakhir di tengah belantara, sama seperti para nabi sebelum kamu. Aku akan mengutus 

beberapa orang untuk membantumu, namun kamu akan selalu dikucilkan. Namun Aku akan selalu 

bersamamu, sementara serigala-serigala mencarimu. 

  

 Katakanlah hal ini kepada mereka yang mengaku bahwa dirinya adalah para muridKu yang sejati, imam-

imam dan para hamba kudus, diantara kamu. Aku akan selalu mendengarkan suara mereka yang kecil, lemah, 

hina dan mereka yang murni hatinya. Meski mereka takut akan Pesan-pesanKu, tetapi Aku akan selalu 
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mengaruniai mereka yang sungguh mengasihi Aku. Siapakah mereka yang Kukatakan ini? Aku mengacu 

kepada mereka yang tak pernah melupakan apa yang Kukatakan kepada mereka. Panggullah SalibKu, ikutlah 

Aku, tetapi bersiaplah, karena ketika kamu mewartakan Sabda Allah tanpa rasa dendam, kamu akan 

merasakan PenderitaanKu. Betapapun baiknya kamu mempercayai dunia saat ini, kamu akan dibenci ketika 

kamu tegak berdiri dan menentang mereka yang membenci Aku. Jika mereka membenci Aku, mereka akan 

menyalibkan kamu. 

  

Aku mendengarkan mereka yang patuh. Aku memberkati mereka yang melaksanakan perintah-perintahKu 

yang jelas ini kepadamu, untuk saling mengasihi satu sama lain, betapapun besarnya mereka menyiksa kamu. 

Diantara kamu yang menolak Aku karena keraguanmu terhadap Pesan-pesan ini, janganlah kamu 

menyebarkan kebencian terhadap siapapun dalam NamaKu. Aku, Yesus Kristus, berkata kepadamu sekarang, 

bahwa setan telah datang untuk melakukan serangan yang terakhir ini kepada semua anak-anak Allah. 

Diantara kamu yang tidak mau mendengarkan Aku, akan terperosok oleh pesona para hamba setan yang 

nampaknya saleh. 

  

Tidakkah kamu tahu bahwa GerejaKu akan diserang oleh setan dimana hal ini telah dinubuatkan? Para 

musuhKu akan berjalan diantara kamu namun kamu tidak percaya bahwa Aku mengijinkan hal ini. 

Ketahuilah bahwa Perang Armagedon akan melibatkan dua pihak. Mereka yang percaya akan Allah dan 

mengikuti Sabda Allah melawan setan, pasukannya dan semua orang yang ditipunya. Setan akan menipu 

banyak orang didalam GerejaKu dan hanya mereka yang tetap waspada, dan selalu memperhatikan adanya 

kesalahan-kesalahan didalam doktrin, yang akan bisa bertahan menghadapi tipuan itu. Tipuan itu merupakan 

sarana yang paling kuat yang digunakan oleh si penipu. Dia menipu dengan seolah-olah mewartakan 

Kebenaran. 

  

 Aku meminta kepada jiwa-jiwa malang, mereka yang mengasihi Aku, dan yang tetap setia kepada GerejaKu 

di dunia, agar mendengarkan. Hendaknya kamu tetap setia kepada GerejaKu dan menerima disiplin jika 

atasanmu tetap setia kepada apa yang Kuberikan kepada dunia, melalui KematianKu di kayu salib. Saat untuk 

memilih sudah dekat. Kekejian itu masih belum terjadi, namun ketika kamu menyaksikan berbagai kesesatan 

yang menentang Ajaran-ajaranKu serta Karunia Sakramen-sakramenKu, menjauhlah dirimu. Harinya sudah 

dekat. Kemudian hendaknya kamu berkumpul dan terus mengikuti Aturan-aturan GerejaKu seperti ia 

diberikan kepadamu oleh Petrus. 

  

Apakah kamu yang memperolokkan Aku saat ini, karena kamu menolak Pesan-pesanKu, sungguh percaya 

bahwa Aku akan memecah-belah GerejaKu dan memintamu untuk menolak Ajaran-ajaranKu? Nantikanlah 

hingga saat ketika kamu diminta untuk bersumpah setia kepada kebohongan, dalam Nama Gereja KudusKu 

di dunia, sebelum kamu mengabakan nabiKu. Hanya karena KasihKu yang besar kepadamu maka Aku tidak 

mencampakkan kamu dan membiarkan kamu untuk dihancurkan oleh setan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Tidakkah kamu tahu bahwa seluruh angkatan kaum muda telah disingkirkan dariKu saat ini 

  

Senin, 2 September 2013, jam 18.45 
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 PuteriKu yang terkasih, sementara kemarahan semakin meningkat terhadap Nubuatan-nubuatanKu ini, yang 

diberikan kepada dunia untuk mempersiapkan kamu semua akan KedatanganKu Yang Kedua, ketahuilah hal 

ini. Tugas ini memiliki satu tujuan. Yaitu untuk menyelamatkan seluruh jiwa-jiwa – setiap orang yang hidup 

di dunia saat ini. Tidak peduli betapapun kerasnya kritikan yang diarahkan kepadamu, puteriKu, Aku akan 

terus berjalan dihadapanmu, tak pernah berhenti, hingga karyaKu terlaksana. Tak ada satupun yang bisa 

menghentikan Aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, karena Aku akan menginjak mereka yang berani 

menghalangi JalanKu, agar Aku bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang menjauh dari PertolonganKu. 

  

Karena kekafiran yang menyapu dunia ini serta kelemahan iman yang ada diantara umat beriman, tidakkah 

kamu tahu bahwa seluruh angkatan kaum muda telah disingkirkan dariKu saat ini? TugasKu terpusat kepada 

jiwa-jiwa kaum muda yang sangat menyedihkan itu, yang dalam sebagian besar kasus, tidak diperkenalkan 

denganKu, Yesus Kristus. Di setiap bangsa, karena ada begitu banyak jumlah mereka, maka Aku harus 

meraih mereka dengan cara apapun juga agar bisa menarik perhatian mereka.  

  

Ingatlah, diantara umat Kristiani yang telah disuapi dengan Sabda Allah sejak kamu masih kecil, maka kamu  

diberkati. Karena itulah kamu memiliki kewajiban untuk berdoa bagi angkatan yang tersesat ini. Tolong, Aku  

memintamu agar berdoa bagi jiwa-jiwa muda ini dengan Doa Perjuangan ini : 

  

 Doa Perjuangan (118) : bagi angkatan kaum muda yang tersesat 

  

Yesus yang terkasih, aku memohon KerahimanMu bagi angkatan kaum muda yang tersesat ini 

Bagi mereka yang tidak mengenal Engkau, selimutilah mereka dengan Karunia Penglihatan Bagi mereka 

yang mengenal Engkau, namun yang mengabaikan Engkau, tariklah mereka kembali kedalam KerahimanMu 

Berilah mereka segera dengan bukti dari KeberadaanMu dan tuntunlah mereka menuju orang-orang yang bisa 

menolong dan menuntun mereka menuju Kebenaran 

Penuhilah pikiran dan jiwa mereka dengan kerinduan akan Dikau 

Tolonglah mereka untuk bisa mengenali kekosongan yang ada dalam diri mereka, karena mereka itu tidak 

bisa merasakan KehadiranMu. 

Aku mohon kepadaMu, Allah yang terkasih, jangan tinggalkan mereka dan dalam KerahimanMu berilah 

mereka dengan Kehidupan Kekal. 

Amin. 

  

Betapa Aku rindu untuk meraih anak-anak muda ini dan memeluk mereka dengan LenganKu yang kudus 

agar Aku bisa membisikkan SabdaKu yang menghibur kedalam telinga mereka dan memberi kedamaian 

didalam jiwa mereka. Mereka adalah milikKu dan jika tanpa mereka maka Firdaus Yang Baru akan kosong 

dari orang-orang yang paling Kurindukan itu.  

 

Tolonglah Aku untuk menyelamatkan mereka. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

Hidupmu saat ini hanya sekilas saja dari seluruh kehidupanmu. Kamu berada di tempat pengasingan 
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Selasa, 3 September 2013, jam 16.45 

  

PuteriKu yang terkasih, adalah menjadi keinginanKu yang terbesar untuk memanggil seluruh umatKu di 

dunia yang telah memutuskan Aku dari kehidupan mereka, agar mereka kembali kepada-Ku. Banyak sekali 

jiwa-jiwa yang dituntun oleh ide-ide bahwa Allah itu tidak ada, telah memutuskan untuk melupakan Aku, 

Yesus mereka yang terkasih. Aku merasa cemas dengan orang-orang yang malang dan kebingungan ini, 

karena Aku sangat mengasihi mereka dan Aku kehilangan kebersamaan dengan mereka. 

  

 Jika kamu telah menjauh dariKu dan kamu mengalami kesulitan untuk menyatukan pandanganmu yang 

berjalan seturut dengan dunia yang cepat berlalu ini dengan sebuah kepercayaan yang sederhana kepada-Ku, 

Yesus Kristus, maka biarlah Aku menolongmu mengerti. Kamu terpisah dariKu karena dosa. Jika dosa 

mencemari jiwamu, maka sebuah kegelapan turun kepadanya dan hal ini membuat jiwamu sulit untuk 

menerima Terang Allah. jika hal ini terjadi, hatimu menjadi beku. Dan kemudian kepandaianmu mulai 

terlibat dan inilah saatnya ketika kamu mulai percaya secara keliru bahwa Allah itu tidak ada, karena logika 

mengatakan bahwa Dia tak bisa ada. 

  

Hidupmu saat ini hanya sekilas saja dari seluruh kehidupanmu. Kamu berada di tempat pengasingan. 

Kebenaran itu berada di masa depan, ketika pada akhirnya nanti kamu pulang ke rumah Bapa dalam 

keadaanmu yang alami. Aku tahu betapa sulitnya bagi manusia untuk bisa tetap dekat denganKu karena dia 

menghadapi banyak sekali godaan,  

penyimpangan serta kegelapan di dunia. 

  

  

Ketika kamu tak bisa merasakan KehadiranKu atau KasihKu, Aku ingin kamu mendaraskan Doa Perjuangan 

(119) ini : untuk bisa merasakan Kasih Yesus 

 Yesus tolonglah aku, aku kebingungan. 

 Hatiku tak mau terbuka terhadap Engkau. 

 Mataku tak bisa melihat Engkau. 

 Pikiranku menghalangi Engkau. 

 Mulutku tak mampu mengucapkan kata untuk menghiburMu. 

 Jiwaku diselimuti oleh kegelapan. 

 Kasihanilah aku, orang berdosa yang malang ini. 

 Aku ini tanpa daya jika tanpa KehadiranMu. 

 Penuhilah Aku dengan RahmatMu, agar aku memiliki keberanian,untuk mencari Engkau dan memohon 

KerahimanMu. 

 Tolonglah aku, muridmu yang tersesat ini, yang mengasihi Engkau, namun tak lagi bisa merasakan kasih 

yang bergelora didalam hatiku, agar aku bisa melihat dan menerima Kebenaran. 

 Amin. 

  

Tidaklah mudah untuk bersatu denganKu. Kamu harus bertekun hingga kamu bisa merasakan KehadiranKu 

didalam jiwamu.  

 

Panggillah Aku maka Aku akan segera berlari dan memeluk jiwamu yang hina dan malang itu, dan 

mengajakmu, menuntunmu, dan membawamu menuju keselamatanmu yang kekal. Apapun juga yang telah 

kau lakukan, janganlah kamu takut memanggilKu. Aku menjawab setiap pendosa, bagaimanapun juga 

keadaan mereka. Tidak satupun dari kamu yang bebas dari noda dosa. Aku menantikan panggilanmu. 

  

Yesusmu 
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Aku membawa Karunia-karunia dalam berbagai tahapan, tergantung pada kemurnian jiwa 

  

Rabu, 4 September 2013, jam 18.00 

  

PuteriKu yang terkasih, Allah Yang Hidup, yang hadir didalam jiwa-jiwa yang rendah hati, akan menjadi 

semakin nyata ketika KaruniaKu Yang Baru dicurahkan kepada mereka yang hidup di dunia saat ini. 

Aku membawa Karunia-karunia dalam berbagai tahapan, tergantung pada kemurnian jiwa. Para pengikutKu 

di setiap Gereja di seluruh dunia, akan merasakan kobaran kembali kasih mereka kepada-Ku ketika Aku 

menyelimuti mereka dengan sebuah pengertian yang lebih besar lagi atas JanjiKu untuk datang kembali. 

KaruniaKu itu berarti bahwa mereka akan bisa melihat, menembus jaring kegelapan, betapa Kebenaran mulai 

bermakna. Mereka akan tahu bahwa saat ini Aku berbicara kepada mereka, karena mereka akan merasakan 

KehadiranKu didalam hati mereka. Mereka akan diberkati dengan pengetahuan, yang diberikan kepada 

mereka melalui Kuasa Roh Kudus, yang membuat mereka bisa bersiap-siap secara memadai bagi 

KedatanganKu Yang Kedua. 

Para pengikutKu akan dituntun oleh Roh Kudus dan mereka tidak akan mengkhianati Aku dan tidak 

menerima umpatan yang diarahkan pada mereka dalam NamaKu. Inilah sebabnya SabdaKu kini akan 

menyebar semakin cepat dan segera Roh Kudus akan menciptakan sebuah kerinduan didalam jiwa mereka 

akan Hari Yang Agung itu ketika sangkakala terakhir berkumandang mewartakan KedatanganKu. 

  

Janganlah takut, para pengikutKu yang terkasih. Aku ada bersamamu, meski kamu menderita. Segera kamu 

akan bertumbuh semakin banyak dan hal ini akan memberimu kepercayaan untuk tetap setia kepada-Ku. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Setiap Sakramen akan dirubah tanpa sepengetahuan 

  

Kamis, 5 September 2013, jam 09.35 

  

 Anakku, ketika mereka menaruh Mahkota Duri pada Kepala Yang Kudus dari Puteraku, hal itu bukan saja 

menimbulkan siksaan fisik yang amat mengerikan, tetapi ia juga bermaksud untuk membuat sebuah 

pernyataan. Ia dilakukan sebagai sebuah lambang isyarat. Merekamengatakan, sambil memperolokkan Dia, 

bahwa Manusia itu yang berkata bahwa DiriNya adalah Kepala Gereja, dan yang menyebut DiriNya sebagai 

Mesias, tak bisa diterima. Mereka menghinakan Kepala Gereja ketika mereka memahkotai Dia dan mereka 

akan menghinakan Dia lagi di saat-saat ini.  

  

Masih belum cukup jika mereka itu, para musuh Kristus, mengambil alih Gereja Puteraku dari dalam, tetapi 

mereka juga akan mencemarkan Dia dengan berbagai cara. Mereka akan mengganti hosti untuk Komuni 

Kudus dan merubah makna dari Ekaristi Kudus. Mereka akan mengatakan bahwa Ia, Ekaristi Kudus itu, 

melambangkan kemanusiaan, dan ia merupakan tanda dari sebuah persekutuan yang baru – yaitu sebuah 

kumpulan dari orang-orang menjadi satu kesatuan di Mata Allah. Kamu, anak-anakku, akan diberitahu bahwa 
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kamu semua ada didalam persekutuan dengan satu sama lain dan inilah yang menjadi alasan bagi 

diadakannya upacara itu. 

  

Komuni Kudus adalah Tubuh Kristus dan Ia adalah merupakan KehadiranNya Yang Sesungguhnya. Ia tak 

bisa menjadi dua hal yang berbeda. Namun mereka akan menyesatkan maknanya – dan akhirnya kamu semua 

hanya akan memperoleh sepotong roti saja, karena ketika mereka mencemarkan altar-altar serta Hosti Kudus, 

maka Kehadiran Puteraku tidak ada lagi disitu. 

Setiap Sakramen akan dirubah tanpa sepengetahuan. Begitu cerdiknya para musuh Puteraku itu hingga 

upacara-upacara suci nampak hanya berubah sedikit saja. Sakramen Pengakuan Dosa akan dihapuskan, 

karena binatang itu tidak ingin jika jiwa-jiwa ditebus, karena ini akan menjadi kemenangan bagi Puteraku. 

  

Anak-anak, hendaknya kamu meminta pengantaraan kepadaku, agar penderitaan dari peristiwa-peristiwa 

mendatang ini bisa diringankan dan waktunya dipersingkat. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

Tidak satupun hamba kudusKu yang boleh menyalahkan orang lain dalam NamaKu 

  

Kamis, 5 September 2013 

  

PuteriKu yang terkasih, betapa sedikitnya mereka yang percaya akan Allah atau yang menerima Aku sebagai 

Anak Manusia, yang sungguh mengasihi Aku. Mereka berkata mengasihi Aku, namun banyak yang hidupnya 

tidak sesuai dengan ajaran-ajaranKu. Kamu tak bisa berkata bahwa dirimu mengasihi Aku dan kemudian 

menyalahkan orang lain. Kamu tak bisa menyakiti orang lain melalui perkataan yang kasar dan kemudian 

kamu berkata mengasihi Aku, pada saat yang sama. 

  

Siapakah diantara kamu yang bebas dari dosa? Siapakah diantara kamu yang meninggikan dirimu 

dihadapanKu dan kemudian berbicara jahat tentang orang lain? Kamu tak bisa berkata bahwa dirimu 

berbicara dalam NamaKu ketika kamu mengumpat orang lain. Hal ini adalah merupakan penentangan 

terhadap Allah dan diantara kamu yang bertindak seperti ini, kamu telah menentang Aku. Diantara kamu 

yang berbicara tentang kejahatan orang lain, ketika kamu mengatakan bahwa dirimu membela Aku, kamu 

hanya memisahkan dirimu denganKu. Namun kamu mengira bahwa perbuatanmu itu bisa dibenarkan. 

Kapankah kamu mengira bahwa Aku mendukung tingkah laku seperti itu dan mengapa kamu percaya bahwa 

kamu memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu? 

  

Jika kamu bertekad untuk melayani Aku, dan kemudian kamu berbicara kasar tentang anak-anak Allah maka 

kamu melakukan dosa besar. Tidak satupun hamba kudusKu yang boleh menyalahkan orang lain dalam 

NamaKu. Mungkin kamu sudah mengenal Ajaran-ajaranKu, kamu memiliki pengetahuan tentang segala 

sesuatu yang ada didalam Kitab BapaKu, namun jika kamu mengumpat orang lain, dalam NamaKu, maka 

Aku akan mencampakkan kamu. Membutuhkan pertobatan yang besar dalam dirimu untuk memperoleh 

Karunia dari Bapaku lagi, dan kecuali kamu mau memohon pengampunanKu, agar Aku mengampuni kamu, 

maka membutuhkan waktu yang panjang sebelum kamu layak untuk datang di hadapanKu kembali.   

  

Yesusmu 
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Bunda Keselamatan : Sebuah perang dunia yang baru dan pahit akan dinyatakan 

  

Jumat, 6 September 2013, jam 18.46 

 

 

Anakku yang terkasih, atas perintah dari Puteraku, Yesus Kristus, aku harus menyampaikan bahwa 

peperangan yang kini akan dibuka, di Timur Tengah, akan menandakan perang besar, ketika sebuah perang 

dunia yang baru dan pahit akan dinyatakan. 

 Betapa hal ini menghancurkan Hati Kudus dari Puteraku yang malang. Kebencian yang merasuki hati para 

pemimpin itu yang diserahi tanggung jawab menuntun negeri-negeri mereka, oleh warganya, akan menyebar. 

Mereka akan mengkhianati bangsa mereka sendiri. Ada jutaan orang yang akan dibunuh dan banyak bangsa 

akan terlibat. Hendaknya kamu tahu bahwa jiwa-jiwa mereka yang akan dibunuh itu dan yang tak bersalah, 

akan diselamatkan oleh Puteraku. 

  

 Kecepatan dari perang ini akan semakin besar dan segera saja ke empat bagian dunia ini akan terlibat 

didalamnya dan Perang Besar akan segera diumumkan. Yang menyedihkan, senjata-senjata nuklir akan 

dipergunakan dan banyak orang akan menderita. Ia akan menjadi sebuah perang yang menakutkan namun ia 

tidak berlangsung lama.  

  

 Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi semua jiwa-jiwa yang tak berdosa dan teruslah mendaraskan doa 

Rosario Kudusku, tiga kali sehari, untuk meringankan penderitaan akibat Perang Dunia III ini. 

Terima kasih anakku, atas tanggapanmu terhadap panggilanku. Ketahuilah bahwa terdapat kesedihan yang 

besar di Surga saat ini dan sungguh dengan berat hati aku membawa berita yang menyedihkan ini kepadamu. 

  

Ibumu 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Satu-satunya jalan menuju Kehidupan Kekal adalah melalui Puteraku, Yesus 

Kristus 

  

Jumat, 6 September 2013, jam 20.15 

  

Anakku, jangan ada diantara kamu yang melupakan bahwa Puteraku mati untuk menyelamatkan umat 

manusia. Dia membebaskan semua jiwa dari ikatan dengan binatang itu. Dia memberikan Karunia 

Keselamatan kepada kamu semua dan untuk bisa menerima Kehidupan Kekal maka hendaknya kamu datang 

kepada Puteraku dan meminta Karunia Yang Besar ini kepadaNya. 

  

Satu-satunya jalan menuju Kehidupan Kekal adalah melalui Puteraku, Yesus Kristus. Karena Dia sangat 

bermurah hati maka Dia memberi kesempatan kepada setiap orang untuk datang kepadaNya, dengan 

kehendak bebas mereka sendiri. Dia memberikan Kebenaran kepada dunia, dan melalui Karunia 

KematianNya di kayu salib Dia membuka jalan bagi semua orang untuk hidup didalam damai abadi dan 

didalam FirdausNya.  
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Banyak orang yang tidak mau menerima Puteraku ataupun percaya kepada Allah. Jika kamu tidak percaya 

akan Allah atau menerima Karunia Keselamatan, maka kamu memisahkan dirimu dari Allah. Karena adanya 

Misi Terakhir ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, termasuk jiwa-jiwa dari para pendosa, dan mereka yang 

tidak mau mengakui Keberadaan Allah, maka Puteraku akan melakukan sebuah Keajaiban Yang Besar. 

Selama saat Peringatan itu semua orang akan melihat bukti bahwa dirinya memiliki suatu jiwa dan banyak 

orang akan dipertobatkan. Mereka yang tidak bertobat dan yang tetap menjadi atheis tak bisa diberi dengan 

Karunia Keselamatan, karena mereka akan menolak Tangan KerahimanNya. Jiwa-jiwa itu akan menolak Dia 

dengan cara yang paling menantang, dan tidak ada lagi yang lain kecuali doa-doamu yang bisa 

menyelamatkan mereka. 

  

Mereka yang menolak segala upaya, segala campur tangan dan segala macam Kerahiman, untuk membawa 

mereka menuju Firdaus Yang Baru, akan dicampakkan. Karena Kerajaan Puteraku bukanlah milik mereka, 

karena Bapaku yang memberikan Karunia kehendak bebas kepada umat manusia, tak akan memaksakan 

KehendakNya kepada anak-anakNya. 

  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar kaum atheis mau menerima Tangan Kerahiman yang diulurkan oleh 

Puteraku kepada masing-masing dari mereka. Ingatlah untuk mendaraskan doa-doa Perjuangan guna 

menyelamatkan jiwa-jiwa kecil dan malang ini. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

Sabda KudusKu tidak dapat diubah atau disesuaikan hingga menjadi sesuatu yang lain 

  

Sabtu, 7 September 2013, jam 18.25 

  

 PuteriKu yang terkasih, sementara Aku terus berusaha dengan segala cara untuk meraih dunia ini, melalui 

Pesan-pesan ini, tetapi masih banyak saja para pengikutKu yang setia yang tidak bersedia menerima uluran 

TanganKu.  

 

Jiwa-jiwa berharga milikKu ini sangat rentan karena banyak yang tak bisa melihat cara dimana iman mereka 

akan dipergunakan untuk mendorong sesuatu yang akan segera dianggap sebagai liturgi baru, yang tidak 

menghormati Aku, Yesus Kristus, Anak manusia. 

  

Banyak yang mengira secara keliru, bahwa liturgi baru itu serta misa yang baru itu, meski telah banyak 

dirubah, tidak menimbulkan masalah apapun. Banyak juga yang secara diam-diam mempertanyakan 

beberapa isi serta format yang terasa aneh disitu. Namun hanya sedikit sekali yang berani menentangnya 

karena mereka percaya bahwa hal itu diberkati oleh Gereja dan karena itu ia tak bisa salah. Apa yang tidak 

mereka mengerti adalah bahwa Sabda KudusKu tidak dapat diubah atau disesuaikan hingga menjadi sesuatu 

yang lain. GerejaKu adalah tak bisa salah, namun jika ada hamba ataupun pemimpin didalam GerejaKu yang 

memutar-balikkan Sabda Allah atau menuliskan ulang makna dari Ekaristi Kudus, maka mereka telah 

menghujat Allah. 
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Aku ditolak oleh umat manusia dan disalibkan manakala mereka itu, termasuk para pemimpin didalam 

Kenisah-kenisah Allah, menolak Kebenaran. Jika seseorang, betapapun tingginya kedudukan mereka diantara 

kamu, menyangkal Kebenaran, maka mereka melakukan kejahatan bidaah dan tidak berasal dariKu. Namun 

mereka akan berusaha membuatmu percaya bahwa Kebenaran ini adalah kebohongan. Mereka akan 

menyangkal semua yang diajarkan kepadamu olehKu agar menjalani kehidupan Kristiani secara penuh. 

Mereka akan meludahi Aku, dan menuntun kamu di jalan, yang mereka katakan akan menuntunmu kepada-

Ku, namun sebenarnya tidak. 

Semua ini, yang telah dinubuatkan, akan segera terjadi. Bersiaplah. Jika kamu melihat tanda-tandanya, maka  

ketahuilah bahwa nubuatan-nubuatan ini hanya bisa berasal dari Allah. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Inilah saatnya kelompok-kelompok Doa Perjuangan untuk dibentuk dan menyebar ke seluruh dunia 

  

Minggu, 8 September 2013, jam 21.10 

  

PuteriKu yang terkasih, inilah saatnya kelompok-kelompok Doa Perjuangan untuk dibentuk dan menyebar ke 

seluruh dunia. Doa-doa ini diberikan atas Kuasa Allah dan berbagai keajaiban-keajaiban besar muncul 

darinya. 

  

Doa-doa ini akan menyebarkan pertobatan, memberikan kesembuhan jasmani serta meringankan akibat-

akibat dari perang, kelaparan dan kemiskinan. Hari ini Aku memberikan kepadamu sebuah Doa yang baru 

yang membantu mengurangi penderitaan mengerikan yang diakibatkan oleh perang. 

  

 Doa Perjuangan (120) : untuk menghentikan perang 

  

 Oh Yesusku yang manis, jauhkanlah peperangan yang menghancurkan umat manusia. 

 Lindungilah orang-orang tak berdosa dari penderitaan. 

 Lindungilah jiwa-jiwa yang berusaha membawa damai sejati. 

 Bukalah hati mereka yang bersedih akibat penderitaan oleh perang. 

 Lindungilah kaum muda dan mereka yang lemah. 

 Selamatlah seluruh jiwa yang hidupnya dihancurkan oleh perang. 

 Kuatkanlah kami semua, Yesus yang terkasih, yang berdoa bagi jiwa semua anak Allah, dan berilah kami 

Rahmat untuk mampu bertahan menghadapi penderitaan, yang mungkin diberikan kepada kami selama saat 

kekacauan itu. 

 Kami mohon kepadaMu, hentikanlah penyebar-luasan perang dan bawalah jiwa-jiwa menuju Tempat 

Perlindungan yang kudus dari HatiMu. 

  

Amin. 

 

Pergilah, kamu semua yang mendengarkan Aku, dan mintalah kepada-Ku Rahmat yang kau perlukan untuk 

menanggung PenderitaanKu saat ini. 

  

Yesusmu 
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Semakin banyak kamu dibenci, para muridKu, semakin besar kamu dikasihi Allah 

  

Selasa, 10 September 2013, jam 23.45 

  

PuteriKu yang terkasih, tidakkah kamu tahu bahwa semakin besar kamu mengikuti Pesan-pesanKu, kamu 

akan disiksa oleh mereka yang ingin membungkam SuaraKu? 

  

Sementara Misi ini terus berjalan, atas Perintah dari BapaKu yang terkasih, maka segala upaya akan 

dilakukan oleh mereka, terutama didalam GerejaKu di dunia, yang menentang Pesan-pesan Kudus ini, untuk 

memaksamu berhenti mengikutinya. Berbagai alasan penolakan akan semakin meningkat dan segala macam 

logika sesat, penolakan yang arogan terhadap Kebenaran serta teologi yang dipalsukan, akan dimanfaatkan 

untuk menenggelamkan Suara Allah. 

  

Semakin banyak kamu dibenci, para muridKu, semakin besar kamu dikasihi Allah, karena hanya mereka 

yang mengasihi Aku dan menjalani hidup mereka seturut Ajaran-ajaranKu yang akan menderita seperti ini. 

Jika kamu ditinggikan, disukai dan dipilih oleh dunia ini sebagai seorang kudus yang hidup, dimana tak ada 

kesalahan yang ditemukan atau kesesatan jalanmu diketahui secara terbuka, maka kamu tidaklah dipilih oleh 

Allah, karena kamu menyimpang dari apa yang diharapkan dari para hamba Allah. Jika kamu tidak 

menyampaikan Kebenaran atau kamu menyesatkan KebenaranKu, untuk meninggikan dirimu di mata dunia, 

maka kamu akan dicampakkan sambil Aku mencari para hambaKu yang sejati.   

  

Para hambaKu yang sejati mengasihi Aku dan dia digerakkan oleh Roh KudusKu. Kesedihan mereka yang 

terpancar dari mata mereka, karena mereka menderita bersama Aku, bisa terlihat jelas oleh mereka yang 

diberi dengan Karunia Roh Kudus. Tak pernah jiwa-jiwa yang murni ini menyalahkan orang lain atau 

berusaha menghalangi Sabda Allah karena mereka tak akan mampu melakukan hal ini. 

  

Hendaknya kamu banyak berdoa saat ini, kamu semua, sebab para hamba kudusKu ini sedang diserang 

karena Aku. Aku berdiri bersama mereka, namun banyak yang akan terjatuh dan roboh dibawah tekanan 

untuk tetap bungkam ketika mereka dipaksa untuk menghadirkan doktrin kebohongan dihadapan kawanan 

mereka nanti. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Kamu akan diejek karena tidak bisa menerima penafsiran yang baru atas 

ajaran Katolik 

  

Rabu, 11 September 2013, jam 16.30 

  

Anakku, Hatiku bertaut erat dengan Hati Puteraku, Yesus Kristus, di saat kesedihan besar ini ketika 

penganiayaan atas semua anak-anak Allah semakin meningkat. 
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Setiap orang di dunia, terutama mereka yang tak memiliki uang, tak memiliki pengaruh atau harta, akan 

menderita karena keserakahan orang-orang yang mengendalikan banyak bangsa. Tugasku untuk membantu 

Puteraku melaksanakan bagian terakhir dari PerjanjianNya untuk menyelamatkan umat manusia telah mulai 

terlihat dalam berbagai cara.  

 

Dengan Kuasa Allah aku akan menuntun mereka yang putus asa oleh kesedihan karena penderitaan hidup 

mereka, menuju Tempat Perlindungan dari Puteraku. Mereka yang harus menanggung kemiskinan ini, seperti 

kelaparan, penderitaan, ketidak-adilan, apapun bentuknya, akan dihiburkan jika kamu memintaku untuk 

berdoa bagimu. 

  

 Diantara kamu yang terpaksa menderita karena kamu bersaksi atas Yesus Kristus, Juru Selamat umat 

manusia, akan diberi kekuatan yang berlebih saat ini jika kamu memintaku untuk menolongmu. Ketidak-

adilan yang paling besar didalam Gereja Puteraku akan segera disaksikan, dimana umat awan dan para hamba 

kudus akan dituduh tidak patuh kepada Ajaran-ajaran Yesus Kristus. 

  

Kamu akan diminta untuk bersumpah – yang diucapkan seperti halnya kamu mengucapkan Kredo Para Rasul 

– untuk menyatakan kesetiaanmu kepada sebuah bentuk penyembahan yang baru kepada Allah. Dengan 

mengucapkan sumpah ini, yang tidak diakui didalam Kitab Injil terkudus, maka kamu meletakkan jiwamu 

dalam bahaya besar. Liturgi akan dirubah dan penambahan-penambahan baru akan segera disampaikan, 

sementara bagian-bagian yang lain yang telah didaraskan selama bertahun-tahun, tidak lagi diperkenalkan. 

Rencana jahat ini akan disetujui karena semua itu akan membuang semua atribut yang berhubungan dengan 

Puteraku dan dikatakan bahwa hal itu menjadi alasan bagi berbagai perubahan itu. 

  

Inilah sebabnya maka kamu yang tetap setia kepada Puteraku akan merasa sangat terganggu dan jiwamu akan 

sangat menderita. Dan sementara kamu terus menghormati Puteraku kamu akan diejek karena tidak bisa 

menerima penafsiran baru atas ajaran Katolik dan Kristianitas. Janganlah kamu kehilangan rasa takutmu 

selama saat-saat cobaan ini, karena kamu, anak-anak yang terkasih, sangat dikasihi oleh Allah dan Dia akan 

tetap ada bersamamu hingga akhir. 

Janganlah berpaling dari Kebenaran. Janganlah percaya apapun juga yang tidak berasal dari Allah. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

Diantara kamu yang sangat menderita dan yang mungkin kehilangan semua pengharapan dalam 

kehidupan ini, ketahuilah bahwa kamu berada didalam HatiKu 

  

Jumat, 13 September 2013, jam 23.15 

  

PuteriKu yang terkasih, HatiKu sangat merindukan dunia ini serta semua orang yang tinggal didalamnya, dan 

Aku berjanji kepadamu bahwa Aku akan melakukan segalanya untuk mempersatukan kamu semua, anak-

anak Allah, didalam HatiKu. 

  

Aku mengasihi setiap orang, laki-laki, perempuan dan anak-anak, siapapun mereka itu – apakah mereka itu 

berkuasa, kaya, berpengaruh, sederhana, hina, atau hanya sebagai orang biasa yang menjalani kehidupan 
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yang sederhana. Kamu semua telah dipilih untuk dilahirkan, oleh BapaKu, yang menciptakan kamu. Setiap 

jiwa memiliki sebuah tujuan dan kamu masing-masing adalah merupakan anak Allah yang sangat disayangi. 

  

 Diantara kamu yang sangat menderita dan yang mungkin kehilangan semua pengharapan dalam kehidupan 

ini, ketahuilah bahwa kamu berada didalam HatiKu dan bahwa Aku sungguh merasakan penderitaanmu. Aku 

menderita dalam dirimu.  

 

Janganlah kamu kehilangan pengharapan, karena Aku memiliki sebuah tempat bagimu didalam FirdausKu. 

Jika kamu kehilangan pengharapan, kamu membelakangi masa depanmu, yang penuh dengan TerangKu. 

Masa depan ini adalah merupakan HadiahKu bagimu dan semuanya adalah milikKu. Aku akan 

menghapuskan kekhawatiranmu. Panggillah Aku dengan berkata ‗Yesus, ambillah sakit dan penderitaanku 

yang besar ini dan biarlah aku merasakan KasihMu‘, maka Aku akan mengangkat beban beratmu dalam 

sesaat. 

  

Jika kamu merasa kosong dan mengira bahwa tak seorangpun yang mengasihi kamu, maka ketahuilah bahwa 

Aku Ada disampingmu, karena Aku akan selalu mengasihi kamu, betapapun jauhnya kamu tersesat. Jika 

kamu mengira bahwa tak ada lagi tujuan dalam hidupmu, maka ketahuilah bahwa FirdausKu Yang Baru itu 

akan memberimu Kehidupan Kekal. Namun lebih dahulu kamu harus bertekun didalam penderitaanmu dalam 

kehidupan ini. Nan Aku akan meringankan  

penderitaanmu, dan apa yang perlu kau lakukan adalah meminta tolong kepada-Ku. 

  

Banyak dari kamu yang merasa tidak layak, tidak dikasihi, gagal, dan tidak bermanfaat. Kamu merasa seperti 

ini karena dunia ini dipenuhi dengan apa yang disebut sebagai keberhasilan dan ambisi. Hanya sedikit saja, 

kaum elit, yang nampaknya bisa meraih ketinggian ini. Tekanan yang dilakukan oleh media massa dunia 

yang menghormati kekayaan dan kecantikan hanya berakibat pada kehancuran rasa percaya diri dari orang 

kebanyakan. Tidaklah perlu untuk memberi kesan kepada orang lain. Tidaklah perlu atau ingin meyakinkan 

Aku dengan apa yang kau anggap sebagai keberhasilanmu. Bekerjalah dengan keras, dengan segala cara. 

Manfaatkanlah talenta yang diberikan Allah kepadamu, tetapi gunakanlah hal itu untuk melayani orang lain 

dan demi kebaikan semua orang. Tetapi ketahuilah hal ini.  

 

Adalah mereka yang lemah dan rendah hati didalam roh serta mereka yang memiliki kasih yang sederhana 

kepada-Ku, Yesus Kristus, yang akan Kuangkat menuju kemuliaan yang terbesar didalam KerajaanKu. 

Mereka yang kini menderita tak akan menderita lagi didalam FirdausKu Yang Baru itu. 

  

JanjiKu untuk datang kembali untuk mengumpulkan kamu semua akan digenapi selama KedatanganKu Yang 

Kedua nanti.  

 

Pandanglah kepada hari itu dengan rasa kerinduan dan sukacita, karena hari itu sudah tidak jauh lagi dan 

kemudian Aku akan membawa kepadamu Karunia kasih, sukacita, kebahagiaan, dan Kehidupan Kekal. 

Bertekunlah dan tetaplah dekat denganKu. Aku Ada bersamamu. Aku tak akan meninggalkan kamu, tetapi 

janganlah kamu memisahkan dirimu dariKu karena jika kamu melakukan hal itu, kamu akan terpisah dariKu. 

Kemarilah, sandarkanlah kepalamu pada BahuKu.  

 

Biarlah Aku menghiburmu. Biarlah Aku mengakhiri kesedihanmu. Biarlah Aku menghapus air matamu. 

Biarlah Aku memberikan DamaiKu kepadamu. 

  

 Kini Aku memberikan sebuah Berkat yang istimewa kepadamu. Terimalah. Terimalah uluran TanganKu 

maka semua akan berjalan dengan baik. Aku mengasihi kamu. 
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Yesusmu 

 

 

 

 

Doktrin mengenai kegelapan – yaitu kemurtadan besar yang akan muncul dari pusat GerejaKu – 

akan turun laksana sebuah kabut tebal 

  

Sabtu, 14 September 2013, jam 03.00 

  

 PuteriKu yang terkasih, Aku adalah Suara ditengah-tengahmu, yang berusaha untuk membuat DiriKu 

didengar diantara para pemimpin yang menyebar-luaskan kemurtadan dan yang memerintah di empat penjuru 

bumi. 

  

Doktrin mengenai kegelapan – yaitu kemurtadan besar yang akan muncul dari pusat GerejaKu – akan turun, 

dengan segera, laksana sebuah kabut tebal kepada semua umat Kristiani yang tidak curiga. Rencana untuk 

menindas Kebenaran telah dimulai dan segera saja, terjemahan-terjemahan yang sesat dari Ajaran KudusKu 

akan menjadi jelas bagi banyak orang dari antara kamu. Namun sementara mereka memperdagangkan 

Kebenaran untuk diganti dengan kebohongan, Roh Kudus akan bangkit melawan para musuhKu. TerangKu 

akan terus kelihatan ditengah segala kebingungan yang terjadi, yang ditimbulkan oleh para pemimpin dari 

zaman kemurtadan terbesar sepanjang masa ini, kepada dunia. Mereka tak akan beristirahat hingga seluruh 

dunia menjadi berhala, tanpa ada kasih kepada-Ku, Yesus Kristus. 

  

Dunia yang sekuler ini akan dianggap sebagai yang adil, dimana setiap orang akan didorong untuk mengikuti 

nafsu dan keinginan mereka sendiri. Segala upaya akan dilakukan untuk meredam Kehadiran Roh Kudus. 

Mereka akan menyangkal PenderitaanKu di salib beserta arti dari perlunya memperoleh keselamatan, meski 

ia diberikan kepada setiap orang yang mau memulihkan dirinya dihadapanKu, dan yang meminta 

KerahimanKu. Mereka bukan saja akan memberi makan secara paksa kepada anak-anak Allah dengan 

kebohongan mengenai DiriKu dan Ajaran-ajaranKu, tetapi mereka juga akan menganiaya orang-orang yang 

mempertanyakan berbagai kebohongan itu. 

  

Mereka yang menentang pemimpin GerejaKu, dari dalam, akan diperlakukan secara kejam dan tidak 

sedikitpun belas kasihan diperlihatkan. Diantara kamu yang mau menerima doktrin-doktrin palsu itu dari 

mereka yang berkata bahwa dirinya mewakili GerejaKu, dan kamu tahu didalam hatimu bahwa mereka 

bukanlah berasal dariKu, maka Aku akan menolongmu. Aku akan menghiburmu sementara Aku menuntun 

kamu. Janganlah kamu menyangkal Kebenaran atau memberi kesempatan kepada mereka yang haus akan 

kekuasaan untuk berbohong dalam NamaKu, karena mereka tetap ingin diterima oleh para musuhKu. 

Imanmu akan benar-benar diuji. 

  

Kini Aku datang kepadamu dengan membawa Kebenaran, hanya karena kamu akan menyangkal Kebenaran 

itu. Jika hal ini terjadi, kamu tak akan diijinkan untuk mewartakan Kebenaran kepada jiwa-jiwa yang lain 

yang tak bisa bertahan hidup jika tanpa Kebenaran itu. 

  

Berdoalah memohon belas kasihan bagi jiwamu sendiri dan bagi mereka yang akan dituntun menuju 

kesesatan besar oleh para musuhKu. 

  

Yesusmu 
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Bunda Keselamatan : Medali-medali ini akan mempertobatkan seluruh jiwa-jiwa yang bersikap 

terbuka terhadap Kerahiman Puteraku, Yesus Kristus 

  

Sabtu, 14 September 2013, jam 16.10 

  

Oh anakku, seperti halnya aku mengasihi Puteraku, di saat aku menyaksikan WajahNya yang indah, maka 

demikianlah juga aku mengasihi seluruh anak-anak Allah sebagai anakku sendiri. 

  

Aku adalah Bunda Allah, namun aku adalah juga Bunda dari seluruh anak-anak Allah, karena aku telah 

berjanji untuk menolong mereka di saat keselamatan terakhir mereka nanti. Puteraku, ketika Dia memahkotai 

aku pada saat  

Pemahkotaan diriku di Surga, memberiku kuasa untuk menjadi Bunda dari 12 suku --- 12 bangsa didalam 

Yerusalem Yang Baru nanti. Sebelum hari itu tiba, aku, sebagai Bunda Keselamatan, akan mencari jiwa-jiwa 

dimana saja dan menarik mereka menuju Puteraku. Aku menolongNya didalam tugas yang berat ini dan 

seperti halnya hatiku bertaut erat didalam HatiNya, maka hatiku juga bertaut didalam hati mereka yang 

sungguh mengasihi Puteraku. 

  

Sebagai Ibumu, aku mengasihi semua anak-anak Allah. Aku merasakan kasih yang sama kepada kamu 

masing-masing seperti para ibu lain merasakan pada anaknya. Aku melihat anak-anak Allah seolah mereka 

semua adalah anak-anak. Aku merasakan penderitaan mereka. Aku menderita bersama Puteraku ketika Dia 

memperhatikan para pendosa, yang menolak KasihNya kepada mereka. Betapa Dia sangat menderita atas diri 

mereka dan betapa deras air mataku kini mengalir ketika aku memperhatikan kejahatan manusia yang 

semakin bertambah karena penyebar-luasan dosa. Namun masih ada banyak kasih yang hidup di dunia. Kasih 

ini, karena ia bersifat murni, akan mampu bertahan menghadapi kegelapan, dan seperti mercu suar, ia akan 

menarik jiwa-jiwa kearahnya. Beginilah caranya Allah bekerja untuk menerangi umat manusia. Dia akan 

menggunakan kasih dari orang-orang yang mengasihi DiriNya untuk membawa jiwa-jiwa lainnya menuju 

kepadaNya. 

Tugasku adalah memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin pendosa untuk menyelamatkan jiwa 

mereka. Aku melakukan hal ini melalui berbagai penampakan, yang bisa disaksikan ketika aku 

menampakkan diri, untuk mengobarkan iman dari para pendosa dimana saja. Kini aku melakukan hal ini 

dengan memberikan Medali Keselamatan. Anakku, seperti yang telah kukatakan, Medali ini hendaknya 

disediakan bagi dunia melalui dirimu dan berdasarkan kepada perintah-perintahku kepadamu. Perintah-

perintah ini hanya diberikan kepadamu saja. Medali-medali ini akan  

mempertobatkan seluruh jiwa-jiwa yang bersikap terbuka terhadap Kerahiman Puteraku, Yesus Kristus. Hal 

ini kemudian akan membawa keselamatan bagi jutaan jiwa.   

  

Terima kasih, anak-anak, karena kamu telah membuka hatimu bagiku, sebagai Ibumu, dan karena kamu telah 

memperlihatkan kepatuhanmu kepada Puteraku yang terkasih, Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. 

  

Ibumu 

Bunda Keselamatan 
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Rencana-rencanaKu untuk menebus dunia ini sedang berbuah. Semuanya kini sudah berada pada 

tempatnya 

  

Minggu, 15 September 2013, jam 23.50 

  

PuteriKu yang terkasih, seluruh Rencana-rencanaKu untuk menebus dunia ini sedang berbuah. Semuanya 

kini sudah berada pada tempatnya. PasukanKu dibentuk. Kini mereka akan bertumbuh dan berkembang 

dimana-mana dengan membawa serta banyak jiwa-jiwa yang Kurindukan. Pasukan ini telah diberi dengan 

Rahmat yang besar olehKu, dan atas Kuasa Roh Kudus mereka akan mempertahankan semangat Kristianitas 

tetap membara dan mereka akan membawa suluh Kebenaran  

 

hingga kepada hari akhir itu. Mereka akan membawa Terang Allah menuju sudut yang paling gelap dan 

mereka akan membuka mata jutaan orang kepada Sabda Allah Yang Sejati, sementara kemurtadan 

menghancurkan GerejaKu di dunia.  

 

Aku memberi mereka dengan Doa Perjuangan ini untuk membantu mereka melakukan sumpah setia kepada-

Ku. 

  

  

Doa Perjuangan (121) : Kesetiaan kepada Pasukan Yesus Kristus 

  

Kami menyatu dengan Hati KudusMu, Yesus yang terkasih. 

Kami berbicara dengan kuasa, Sabda Allah yang sejati. 

Kami akan berjalan hingga ke ujung dunia untuk mewartakan Kebenaran. 

Kami tak akan pernah mau menerima ajaran palsu dalam NamaMu, selain yang Kau ajarkan sendiri kepada 

kami. 

Kami tetap setia, tulus dan berteguh didalam iman kami. 

Kami akan memperlakukan mereka yang mengkhianati Engkau dengan belas dan kasih dengan harapan agar 

mereka kembali kepadaMu. 

Kami akan tetap berteguh hati, dan sabar, terhadap mereka yang menganiaya kami dalam NamaMu. 

Kami akan berjalan dengan jaya di jalan menuju FirdausMu Yang Baru. 

Kami berjanji bahwa melalui penderitaan dan dukacita kami, kami akan membawa kepadaMu jiwa-jiwa yang 

tersesat, yang kelaparan akan KasihMu. 

  

Terimalah doa-doa kami bagi semua pendosa di dunia agar kami bisa menjadi satu keluarga, bersatu didalam 

kasih kepadaMu, didalam Zaman Damai Yang Baru itu. 

  

Amin. 

  

Pergilah sisa pasukanKu, dengan menyadari bahwa kamu akan diberi dengan segala pertolongan serta 

Rahmat agar berhasil didalam Tugas Suci yang terakhir di dunia ini, hingga Aku bisa mengumpulkan semua 

anak-anak Allah keluar dari muka bumi ini dan membawa mereka menuju FirdausKu Yang Baru. 

  

Yesusmu 
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Allah Bapa : Bagi mereka yang lahir dalam keluarga-keluarga berhala, dan tanpa kesalahanmu 

sendiri, Aku akan memberimu Kerahiman 

  

Senin, 16 September 2013, jam 16.20 

 

PuteriKu yang terkasih, sebagian besar umat manusia tidak bisa merasakan KehadiranKu. Banyak sekali 

orang yang sedikit sekali mengenal Aku, Bapa mereka, Pencipta mereka. Para hamba kudusKu, termasuk 

mereka yang percaya kepada-Ku, sebagai Pencipta segalanya, telah gagal mempersiapkan umat manusia 

dalam menghadapi hukuman jika mereka tidak mau mengakui kesalahan didalam jalan hidup mereka. 

  

Sebuah keinginan untuk percaya bahwa ‗semuanya akan berjalan dengan baik‘ berarti bahwa banyak dari 

anak-anakKu yang tidak percaya akan keberadaan neraka. Ini adalah sebuah tempat dimana orang yang 

menolak KerahimanKu, campur tanganKu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, akan menuju. Dosa berat, jika ia 

tidak dihapuskan melalui rekonsiliasi, akan bisa menuntun jiwa-jiwa menuju lembah neraka. Bagi mereka 

yang mungkin tidak berbuat dosa berat, tetapi tidak percaya kepada-Ku, dan mereka percaya akan sebuah 

keberadaan yang diciptakan dan dibuat didalam pikiran mereka sendiri oleh berhala-berhala palsu, hendaknya 

merasa takut. 

  

Tolaklah Aku, Penciptamu, maka kamu akan membelakangi Aku. Kamu akan memutuskan hubunganmu 

sendiri. Banyak dari kamu, ketika kebenaran atas KeilahianKu dinyatakan kepadamu, akan sangat menentang 

Aku, dan tidak ada lagi yang bisa Kulakukan untuk menyelamatkan kamu dari api neraka. Aku bisa 

menggunakan segala Kuasa Ilahi, tetapi Aku tak akan pernah memaksamu untuk menerima KerahimanKu. 

Tak ada lagi yang bisa menolongmu kecuali doa-doa dari jiwa-jiwa pilihan. Hal ini berarti bahwa kamu tak 

akan pernah memandang WajahKu. Seseorang yang berkata bahwa tidak masalah jika kamu tidak mau 

menerima KeberadaanKu, adalah bohong. Hanya mereka yang mau menerima Aku dan melalui Kerahiman 

dari Putera TunggalKu, yang bisa memasuki KerajaanKu. Jika kamu adalah suatu jiwa yang baik hati dan 

mengasihi, tetapi kamu masih menolak Aku, meski jika Kebenaran itu disampaikan kepadamu, maka 

kamupun akan dicampakkan dariKu. Tak ada kehidupan kekal yang menjadi milikmu. 

  

Aku memberikan Karunia pemurnian kepada kamu semua saat ini, namun secara khusus, kepada kaum atheis 

dan kaum berhala. Pemurnian ini memang menyakitkan, namun dalam banyak hal ia akan membuka mata 

mereka terhadap Kebenaran.  

 

Bagi mereka yang lahir dalam keluarga-keluarga berhala, dan tanpa kesalahanmu sendiri, Aku akan 

memberimu Kerahiman. Namun bagi kamu yang telah diberi dengan Kitab Injil, dan yang tahu tentang 

keberadaan Allah  

Tritunggal, namun sekarang kamu menolak Aku, maka hanya tersisa sedikit saja harapan bagimu, hingga 

kamu mau berbalik dan bersilih atas dosa-dosamu. Kemudian kamu harus memohon keselamatan atas 

jiwamu. 

  

Bapamu 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

 

 

Aku datang bagimu untuk membawamu kepada BapaKu. Aku datang untuk menggenapi Kehendak 

IlahiNya dan untuk melengkapi Perjanjian 
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Selasa, 17 September 2013, jam 22.45 

  

PuteriKu yang terkasih, jika kamu mendapati Karya ini amat sulit dan meragukan karena harus memberi 

kabar buruk kepada dunia, tetapi hendaklah kamu mengerti bahwa kamu hanyalah sebagai utusan. Kamu 

adalah sebuah sarana dari Allah Yang Kudus, Yang Maha Tinggi, dan menjadi tugasmu untuk menanggapi 

PanggilanNya. Kepatuhanmu sangatlah penting dan janganlah kamu takut akan akibatnya, yang mungkin 

akan mengenai dirimu sebagai nabi Allah. 

  

Segala peristiwa yang dinubuatkan telah diletakkan sejak awal dan membentuk bagian dari Rencana Allah 

untuk menggenapi Perjanjian untuk mengumpulkan anak-anakNya, pada akhirnya nanti, agar mereka bisa 

hidup harmonis didalam Kehendak IlahiNya. Pertempuran terakhir antara hirarki BapaKu dengan setan 

berarti bahwa ada banyak orang,  

 

yang membiarkan dirinya terpapar, akan dicemari oleh dosa dan mereka akan berbalik melawan saudara-

saudara mereka yang tetap setia kepada Allah. 

  

Ketika pertempuran itu berlangsung, banyak sekali kekejaman dilakukan, oleh para musuh Allah, melawan 

anak-anakNya yang terkasih. Namun, seperti telah Kukatakan kepadamu sebelumnya, mereka hanya bisa 

bertindak hingga tahap tertentu, karena mereka tak memiliki kuasa untuk menghancurkan umat manusia, 

meski mereka mengira dirinya bisa. 

  

Terhiburlah kamu semua, karena BapaKu akan campur tangan terhadap perbuatan jahat dari mereka yang 

ingin mengendalikan bangsa-bangsa dan Dia akan memukul mereka hingga mati – yaitu mereka yang berani 

menyakiti anak-anakNya. Banyak sekali jiwa-jiwa malang yang akan menderita penganiayaan seperti itu, 

namun BapaKu adalah maha belas kasih. KuasaNya tak bisa disentuh. TanganNya adalah Maha Kuasa. 

Setiap saat Dia bisa mencampakkan para musuhNya. Namun nubuatan-nubuatan yang diramalkan dan yang 

musti terjadi sebelum KedatanganKu Yang Kedua adalah sebuah realita. Semua itu akan dibuka dengan cara 

yang mungkin tidak begitu nyata bagi kamu semua, tetapi  

ketahuilah hal ini. Doa adalah senjatamu. Doa akan memberimu senjata yang kau perlukan untuk 

mengalahkan setan.  

 

Doa akan meringankan akibat dari perang, penderitaan dan segala macam penganiayaan yang dikenakan 

kepada bangsa manusia oleh para musuh Allah. Doa akan menyelamatkan kamu dan semua orang yang kau 

doakan. Doa-doamu akan menghancurkan kejahatan dan ketika Hari Yang Agung itu tiba, kamu akan 

menangis bahagia ketika kamu menyaksikan Angkatan Yang Baru, yaitu milyaran orang yang diselamatkan 

karena jawabanmu terhadap PanggilanKu. 

  

Sementara Pesan-pesan ini membawa campuran kesedihan, rasa takut, serta frustrasi, ia juga membawa 

pengharapan karena ia menimbulkan banyak pertobatan. Rencana BapaKu tidak diketahui oleh sebagian 

besar dari kamu. Apa yang perlu kau mengerti adalah ini. RencanaNya akan menghancurkan semua 

musuhNya. Dengan mengijinkan semua cobaan ini untuk terjadi Dia akan membebaskan umat manusia, 

akhirnya, dari ikatan dosa. Bersabarlah. Tenanglah. Karena segera, kebahagiaan, kasih dan damai akhirnya 

akan menjadi milikmu selamanya. 

  

Aku datang karena kita semua adalah satu – satu keluarga kudus didalam Kerajaan Allah. Aku datang bagimu 

untuk membawamu kepada BapaKu. Aku datang untuk menggenapi Kehendak IlahiNya dan untuk 

melengkapi Perjanjian. Aku datang untuk membawa Kebenaran kepadamu.  
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Juru Selamatmu yang mengasihi 

Yesus Kristus 

 

 

 

Pada saat KedatanganKu Yang Kedua Aku akan menghakimi setiap orang yang masih hidup di dunia 

saat itu, seturut dengan apa yang mereka lakukan demi Kemuliaan Allah 

  

Rabu, 18 September 2013, jam 17.09 
  

PuteriKu yang terkasih, ketika Aku berkata bahwa Aku akan datang kembali untuk menghakimi yang hidup 

dan yang mati, memang seperti itulah yang Kumaksudkan. Penghakiman yang pertama haruslah digenapi dan 

dengan hal ini yang Kumaksudkan adalah bahwa pada saat KedatanganKu Yang Kedua Aku akan 

menghakimi setiap orang yang masih hidup di dunia saat itu, seturut dengan apa yang mereka lakukan demi 

Kemuliaan Allah. PenghakimanKu adalah keras karena pada tahap itu KerahimanKu telah dicurahkan ke 

seluruh dunia. 

  

 Diantara kamu yang masih tetap menyimpang hingga saat terakhir, melalui penolakanmu terhadap Aku, 

meski Kebenaran telah dinyatakan kepadamu, akan dicampakkan dariKu. Kamu tak akan pernah menerima 

KerahimanKu betapapun besarnya Aku meminta keselamatan bagimu. Penolakan dan kebencianmu terhadap 

Aku akan membawa penderitaan kekal kepadamu dan Aku akan menangis pahit dan sedih sekali bagimu. Oh 

betapa kamu akan mendambakan penghiburan dunia ini, meski kamu telah menyia-nyiakan waktumu 

didalam perbuatan jahat untuk mencari kenikmatan yang berdosa serta kekuasaan dan dimana kamu telah 

menindas orang-orang lain. Bumi akan nampak laksana Firdaus yang telah lama hilang ketika kamu menjerit 

meminta PertolonganKu didalam kegelapan. 

  

Diantara kamu yang mengasihi Aku meski jiwanya telah dicemari oleh dosa, hendaknya tidak merasa takut 

karena Aku akan melumatkan kamu dengan KerahimanKu ketika kamu memintanya. Semua pendosa akan 

diselamatkan jika mereka bersedia menebus dirinya sendiri di hadapan MataKu, betapapun besarnya dosa-

dosa mereka. 

  

 Mereka yang masih hidup yang berada dalam KaruniaKu akan diangkat menuju FirdausKu Yang Mulia. 

Mereka itu termasuk para pendosa, dari segala kepercayaan, segala suku, yang telah memanggilKu, Juru 

Selamat mereka, Putera manusia, serta semua orang yang meminta kepada-Ku untuk menyelamatkan mereka. 

Aku akan membangkitkan yang mati, mereka yang telah dimurnikan di kedalaman Api Penyucian, serta 

mereka yang sedang menanti dengan sabar di Surga, bagi kedatangan Hari Yang Agung itu. Dan sisanya akan 

dibuang. 

  

 Waktumu di dunia telah ditetapkan oleh BapaKu dan hari itu masih tidak diketahui olehKu, namun Aku 

berkata ini kepadamu. Kamu, dari angkatan ini, akan dikumpulkan dan dibawa menuju FirdausKu Yang Baru 

ketika Surga dan Bumi menjadi satu. Kamu telah diberi waktu untuk bersiap-siap, maka manfaatkanlah 

waktu itu dengan baik, karena kamu bisa memiliki Kehidupan Kekal serta membagikannya kepada orang-

orang yang kau kasihi. Kini Aku memintamu untuk mempersembahkan semua orang yang kau kasihi, 

keluargamu, para sahabatmu dan bangsamu kepada-Ku, agar Aku bisa menyelimuti mereka dengan 

Perlindungan dari DarahKu Yang Berharga. 

  

Yesusmu 
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Daraskanlah Doa Perjuangan yang khusus ini untuk mempersembahkan orang-orang yang dekat 

denganmu agar Aku bisa menyelimuti mereka dengan DarahKu Yang Berharga 

Rabu, 18 September 2013, jam 23.30 

 

 

PuteriKu yang terkasih, Aku meminta agar kamu semua mendaraskan Doa Perjuangan yang khusus ini untuk  

mempersembahkan orang-orang yang dekat denganmu agar Aku bisa menyelimuti mereka dengan DarahKu 

Yang Berharga. 

Doa Perjuangan (122) : Konsekrasi kepada Darah Berharga dari Yesus Kristus 

  

 Yesus yang terkasih, aku mohon kepadaMu untuk mempersembahkan diriku, keluargaku, para sahabatku 

serta bangsaku kepada Perlindungan dari DarahMu Yang Berharga. 

 Engkau mati bagi kami dan Luka-lukaMu adalah luka-lukaku jika aku dengan rela menerima penderitaan 

yang akan kutanggung pada saat-saat mendatang menjelang KedatanganMu Yang Kedua nanti. 

 Aku menderita bersama Engkau, Yesus yang terkasih, ketika Engkau berusaha mengumpulkan semua anak-

anak Allah kedalam HatiMu, agar kami semua memiliki Kehidupan Kekal. 

 Selimutilah aku dan semua orang yang membutuhkan PerlindunganMu, dengan DarahMu Yang Berharga. 

  

Amin. 

  

Apa yang perlu kau lakukan adalah percaya kepada-Ku maka Aku akan melindungi mereka yang 

memanggilKu demi keselamatan jiwa mereka dan jiwa orang-orang lain. 

  

Pergilah dan bersiaplah bagi Hari Penghakiman itu. Aku memberkati kamu semua dan Aku memberimu 

kekuatan untuk melanjutkan devosimu kepada Doa-doa PerjuanganKu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Tak ada manusia, ataupun imam, atau uskup, atau kardinal, maupun paus, memiliki kewenangan 

untuk menafsirkan ulang Sabda Allah 

Kamis, 19 September 2013, jam 19.26 

 

PuteriKu yang terkasih, setelah Liturgi dirusak dan dicemarkan di hadapanKu, para hamba kudusKu yang 

malang, akan berlari datang kepada-Ku dengan kesedihan yang besar. Hanya ketika hal itu terjadi, mereka 

akan menyadari bahwa Sabda Allah sedang diperkenalkan melalui nabi Allah ini, dan hal itu adalah 

Kebenaran. Sabda Allah adalah  

Kebenaran. Ia bisa menjadi Kebenaran yang penuh atau tidak sama sekali, jika berbagai nubuatan yang 

diberikan kepada anak-anak Allah adalah berasal dariNya. 

  

Banyak yang akan berkumpul dan bersatu untuk mempersiapkan diri untuk menghormati Aku, dengan cara 

yang memuliakan Aku, karena tak ada yang akan bisa menghalangi jalan mereka untuk mempertahankan 

Sabda KudusKu; Sakramen-sakramen KudusKu; Misa KudusKu serta Ekaristi KudusKu. Namun meski 
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begitu, banyak pula yang tak bisa melihat adanya berbagai kesesatan yang terus dihadirkan kepada jiwa-jiwa 

yang tidak waspada. 

  

Hanya ketika Gereja Allah dinyatakan bersekutu dengan penyembahan berhala, serta berbagai praktek yang 

menggelikan dilakukan, maka para hamba kudusKu akan menyadari apa yang sedang terjadi. Hanya ketika 

lambang-lambang berhala serta tanda-tanda setan mulai diperlihatkan didalam, diatas dan di bagian luar 

pintu-pintu Gereja-gereja kristiani maka mereka akan berlari mencari keselamatan atas hidup mereka. Akan 

terjadi rasa ketakutan yang besar didalam hati mereka karena banyak dari mereka, pada tahap itu, tidak tahu 

harus pergi kemana karena mereka tidak siap menghadapi hari itu. Mereka akan menjadi orang-orang yang 

dikejar-kejar karena mereka tidak mau menanggapi PanggilanKu. Kesombongan dan egoisme menghalangi 

mereka untuk bisa mengenali SuaraKu. Banyak sekali para hamba kudusKu yang tidak waspada, dan banyak 

pula yang tak berdaya menghadapi pemerintahan nabi palsu beserta sekutunya, antikris. Kedua tokoh ini 

bersikap kejam dalam upaya mereka untuk mengendalikan segala bangsa dan siapa saja yang berusaha 

menghalangi mereka akan dihancurkan. 

Sementara para hamba kudus didalam GerejaKu akan dijebak, kecuali mereka telah bersiap-siap sebelumnya, 

maka jiwa-jiwa dari umat beriman, para pengikutKu yang setia, Yesus Kristus, yang akan disesatkan kepada 

kesalahan yang besar, dimana hal ini menimbulkan kesedihan yang besar bagiKu. Banyak yang takut 

memperlihatkan ketidak-setiaannya kepada Gereja saat itu, meski Ajaran-ajaranKu, Doktrin KudusKu, dan 

semua Sakramen telah dirubah. Biarlah mereka menjadi tahu bahwa tak ada manusia, ataupun imam, atau 

uskup, atau kardinal, maupun paus, memiliki kewenangan untuk menafsirkan ulang Sabda Allah. Jika mereka 

melakukan hal ini, mereka telah menghancurkan Hukum. Hanya Gereja Allah, yang tetap setia kepada 

Ajaran-ajaranKu, yang tak bisa salah. Sekali ikatan itu, ikatan dimana satu-satunya Kebenaran dinyatakan 

dalam NamaKu, sampai dihancurkan, maka mereka menjadi terpisah dariKu. Aku adalah Gereja.  

 

Kamu, para pengikutKu, para hamba kudusKu, adalah bagian dariKu, jika kamu masih setia kepada Doktrin 

KudusKu. 

Gereja, GerejaKu, akan tetap utuh karena Kebenaran tak pernah bisa berubah. Mereka yang terpisah dariKu 

tak bisa menjadi bagian dari GerejaKu di dunia.   

  

Yesusmu 

 

 

Empat buah kekaisaran yang kuat akan muncul sebagai sumber utama dari mana peperangan akan 

diatasi 

  

Sabtu, 21 September 2013, jam 12.22 
  

PuteriKu yang terkasih, banyak hal akan terjadi di dunia sementara kekuatan dari nabi palsu itu bangkit dan 

siapa saja yang berani menentangnya akan disisihkan, terutama di tempat-tempat tertinggi didalam GerejaKu. 

Pertentangan politik akan terjadi pada empat bagian dunia. Empat buah kekaisaran yang kuat akan muncul 

sebagai sumber utama dari mana peperangan akan diatasi. Sementara kekaisaran-kekaisaran ini semakin 

berkuasa, mereka akan mengendalikan berbagai bagian dunia ini, namun tidak semua, karena hal ini tidak 

diijinkan oleh BapaKu. 

  

Masing-masing bangsa ini akan bertengkar sendiri, meski mereka mengaku bekerja sama. Sementara rasa 

ketidak-percayaan semakin besar, mereka akan berusaha mengungguli yang lainnya dan kemudian 

pertempuran akan muncul.  

 



[ Pesan Peringatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Keselamatan  kepada umat manusia 2013 ]  www.jalanallah.com 

http://www.thewarningsecondcoming.com  |  http://jtm-indonesia.net 

 

 
251 

Menjangkau dan memulihkan jiwa 

Mereka akan menghancurkan berbagai bagian dari bangsa-bangsa mereka yang malang. Orang-orang yang 

menjadi warganya akan menjadi lemah, dimana demokrasi akan semakin diabaikan. Adalah orang-orang 

yang menderita dan tak berdosa inilah yang akan diberi dengan Perlindungan Allah jika mereka memiliki 

Meterai Allah Yang Hidup. 

  

 Janganlah mengabaikan Karunia cuma-cuma dari Allah ini. Meterai dari Allah Yang Hidup akan melindungi 

kamu dari kematian jasmani dan spirituil selama peperangan. Berikanlah meterai ini kepada sebanyak 

mungkin orang, yang kamu bisa, di setiap bangsa. 

  

Mesir dan Syria akan dilibatkan dalam perebutan kekuasaan, yang akan menimbulkan akibat bagi Israel. 

Musuh-musuh Yahudi memang banyak. Semua peperangan akan mengarah dan melibatkan kedua negara ini 

yang kemudian akan memunculkan sebuah pertempuran akhir, yang akan melibatkan Israel dan mereka akan 

menderita pembunuhan massal yang paling buruk sejak Perang Dunia II. 

  

Kehancuran dan kebangkitan Yerusalem telah diramalkan dan peperangan ini harus terjadi sebelum 

nubuatan-nubuatan itu digenapi. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Banyak yang akan mengkhianati Aku dengan menerima kepalsuan 

  

Sabtu, 21 September 2013, jam 13.45 

  

  

PuteriKu yang terkasih, KuasaKu akan merasuk didalam hati umat beriman saat ini sementara mereka, 

dengan melalui Kuasa Roh Kudus, akan merasakan sebuah ketenangan ditengah segala kemurtadan yang ada, 

yang mulai mereka saksikan terjadi didalam GerejaKu.  

  

Dengan melalui Kuasa dan Kemuliaan BapaKu yang terkasih, Aku akan memberimu, para muridKu yang 

terkasih, kekuatan dan keberanian yang besar selama saat-saat cobaan ini. Kamu sedang diberi dengan 

Karunia-karunia ini melalui Doa-doa Perjuangan, karena jika tanpa hal itu akan tidak mungkin bagimu untuk 

bisa bertahan menghadapi penganiayaan religius yang ada di hadapanmu. Kamu sedang diberi dengan 

Karunia-karunia ini agar kamu bisa menyelamatkan orang-orang lain, yang akan menolak PanggilanKu dari 

Surga ini dan yang akan berkelana, tanpa kesalahan mereka sendiri, menuju sarang harimau, dimana seluruh 

isi neraka dilepaskan. Sekali mereka berada didalam sarang kegelapan itu, mereka akan dibawa menuju 

upacara-upacara berhala. Jiwa-jiwa mereka akan terbuka terhadap roh kejahatan dan dalam waktu singkat, 

mereka akan menjadi buta terhadap Kebenaran – yaitu Sabda Kudus Allah yang diberikan sejak awal mula.  

  

  

Banyak yang akan mengkhianati Aku dengan menerima kepalsuan. Namun mereka diberi dengan Kebenaran 

melalui KematianKu di kayu salib. Banyak dari para muridKu dulu, ketika Aku berjalan diatas bumi, 

mengkhianati Aku pada -hari menjelang PenyalibanKu. Dengan meniru orang-orang Parisi mereka berseru-

seru :‖Pergilah dariku, Engkau berbicara mengenai bidaah. Engkau memperolokkan kaum Parisi yang 

berbicara dalam Nama Allah. Engkau adalah pembohong dan Engkau berbicara tentang kejahatan. Engkau 

adalah anak setan.‖  
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Kini ketika Aku mempersiapkan kamu semua bagi KedatanganKu Yang Kedua kamu akan melontarkan 

tuduhan yang sama lagi. Kini Aku datang, melalui Pesan-pesan Ilahi dari Surga ini, untuk membawa 

Kebenaran kepadamu, meski kamu tahu segala hal mengenai Aku. Aku melakukan hal ini karena Kebenaran 

akan dihapuskan dari dalam GerejaKu. Segera kamu akan menerima berbagai kebohongan dalam NamaKu 

dan Kebenaran itu tak bisa diketemukan lagi. 

  

Ingatlah akan perkataan ini. Aku datang hanya untuk menggenapi JanjiKu kepada BapaKu. Aku datang untuk 

membawa keselamatan terakhir kepadamu seperti yang dijanjikan. Setan tidak ingin hal ini terjadi, namun dia 

tak bisa menghentikan Aku. Namun apa yang akan dilakukannya adalah mencegah banyak sekali anak-anak 

Allah untuk menerima KerahimanKu yang terakhir. Dia akan melakukan hal ini melalui pertolongan para 

musuhKu, yang kini telah ditipunya didalam GerejaKu di dunia. 

  

Bangunlah kamu yang masih tertidur. Aku akan datang seperti seorang pencuri di malam hari. Hanya mereka 

yang siap yang akan diselamatkan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan bagi imam-imam : Agar tetap setia kepada Gereja Puteraku di dunia maka 

hendaknya kamu siap untuk memberi makan kepada kawananNya 

  

Senin, 23 September 2013, jam 13.30 

  

Anakku, berbagai tanda akan diperlihatkan dari Surga kepada atap-atap dari Gereja-gereja Puteraku, ketika  

perubahan terakhir itu dilakukan terhadap Liturgi dari Misa Kudus. Mereka yang tetap membuka matanya 

dan tajam pendengarannya akan menyaksikan Murka dari Puteraku dengan cara dimana mereka tak akan bisa 

mengabaikannya. 

  

Puteraku berjanji bahwa Dia akan menunjukkan MurkaNya ketika mereka, didalam GerejaNya di dunia, 

menyalibkan Dia kembali dengan cara mencemarkan Tubuh dan DarahNya selama Kurban Kudus didalam 

Misa. Kilat dan petir dengan diikuti oleh badai besar akan mengejutkan orang-orang. Lebih banyak lagi 

banjir akan disaksikan, ketika dosa-dosa manusia disapu bersih sementara mereka mulai menyaksikan 

hukuman dari Allah, yang akan tertumpah kepada umat manusia. 

  

 Karena menjadi budak dari dosa, terutama mereka yang mengasihi Puteraku dan yang tetap setia kepada 

Misa Kudus, hingga mereka tidak tahu bedanya ketika kekejian itu dihadirkan. Ingatlah bahwa Misa Kudus 

itu diadakan untuk mengenang Puteraku dan dimana Kehadiran Yang Sebenarnya dari Puteraku 

diperlihatkan. Segera mereka tidak akan lagi mengakui Kebenaran dan misa yang baru itu akan menjadi 

sebuah upacara berhala. Hari itu masih akan tiba dan ia akan terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga, karena 

begitu cepatnya nabi palsu itu bergerak. Kini adalah saat bagi persiapan itu. Semua hamba kudus yang tetap 

setia kepada Ekaristi Kudus dan yang tetap menganut Sabda Kudus Allah hendaknya membuat persiapan 

sekarang. 

  

Untuk tetap setia kepada Gereja Puteraku di dunia, hendaknya kamu siap untuk memberi makan kepada 

kawananNya dengan Makanan Kehidupan, yaitu Ekaristi KudusNya. Inilah janji yang kau lakukan terhadap 

Yesus Kristus ketika kamu berkata berkata bahwa kamu akan melayani Dia dan menyediakan Tubuh dan 
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DarahNya, melalui Misa Kudus, kepada semua orang yang mencari keselamatan. Sumpah ini hendaknya 

dihormati hingga saat terakhir. 

  

Janganlah takut akan saat-saat mendatang, ketika para musuh Allah berusaha menggunakan NamaNya untuk 

mendukung perbuatan dosa dan berusaha untuk membuatnya diterima oleh semua orang; ketika mereka akan 

membuat orang banyak merasa kekurangan akan Tubuh dan DarahNya. Hal ini tidaklah masalah asalkan 

kamu terus bersedia melayani Puteraku dengan cara apapun yang kamu bisa. 

 Pergilah dalam damai dengan pengharapan bahwa kamu semua yang mengasihi Puteraku akan diberkati 

dengan Karunia Roh Kudus, sehingga kamu akan bisa mengenali Kebenaran. 

  

Ibumu yang terberkati 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

 

Empat bagian dunia yang Kumaksud itu adalah empat buah kekaisaran besar – Amerika, Rusia, 

Eropa dan Cina 

  

Selasa, 24 September 2013, jam 11.18 

  

PuteriKu yang terkasih, empat bagian dunia yang Kumaksud itu adalah empat buah kekaisaran besar – 

Amerika, Rusia, Eropa dan Cina. Seluruh nubuatan yang disampaikan akan melibatkan kekuatan-kekuatan 

ini, dimana di sekitarnya akan terjadilah segala kekacauan di bidang agama serta struktur politik. 

  

Syria dan Mesir, melalui berbagai kekacauan didalam negeri mereka, akan menjadi katalis bagi sebuah 

perang besar yang akan melibatkan empat kekuatan itu. Masing-masing kekuatan ini akan saling terhubung 

untuk menciptakan sebuah rejim persekutuan, yang akan digunakan untuk mengendalikan kekayaan serta 

penduduk dunia. 

  

 Perang agama akan menjadi isu utama bagi pengendalian ini dan para pemimpin yang ditunjuk didalam 

Gereja-gerejaKu Kristiani akan dikalahkan dan dihancurkan sebagai persiapan bagi kedatangan binatang itu, 

yang akan mengendalikan empat kekaisaran itu. Tidak satupun penguasa yang menyimpang dari Sabda 

Allah, atau yang berusaha untuk menghancurkan anak-anakNya, yang akan diberi kewenangan oleh Allah 

untuk menguasai dengan paksa mereka-mereka yang nama-namanya ada didalam Kitab Kehidupan. Dan 

sementara Aku berbicara mengenai umat Kristiani, dan perlunya mereka agar tetap setia kepada-Ku, Aku 

juga mengacu kepada umat Yahudi, karena pelindung mereka, Malaikat Agung Michael, akan mengawasi 

mereka dan menolong mereka untuk bertahan menghadapi penganiayaan, dimana mereka sebagai umat 

pilihan Allah, akan harus mengalaminya. 

  

Rencana Allah telah dibuat dan semua malaikat dan para kudus di Surga kini telah siap, untuk menolong Aku 

didalam TugasKu ini, untuk mempersatukan semuanya dan melindungi mereka yang mengasihi Aku dari 

tipuan besar, yang diciptakan untuk menipu dunia ini. Belum pernah terjadi sebelumnya dimana kejahatan 

terhadap Allah dilakukan secara terorganisir seperti ini, yang dilakukan oleh bangsa manusia. Belum pernah 

terjadi dalam sejarah  

sebelumnya, dimana manusia yang dapat mati ini bisa memberikan penderitaan yang begitu besar seperti ini, 

melalui perebutan kekuasaan agar bisa mengendalikan segala sesuatu, seperti yang terjadi saat ini. 
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Penganiayaan yang besar terhadap anak-anak Allah, yang diciptakan oleh setan dengan dukungan dari para 

pria dan wanita jahat dan haus akan kekuasaan, yang memiliki posisi kekuasaan yang besar, sedang dibuka di 

hadapan matamu. Namun banyak dari kamu yang tak bisa melihat karena kamu telah ditipu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Begitu banyak yang telah melupakan Aku dan dalam berbagai kesempatan mereka hanya asal 

menerima begitu saja 

  

Selasa, 24 September 2013, jam 18.00 

  

PuteriKu yang terkasih, betapa Aku merasa sangat kesepian ketika ada banyak orang, termasuk mereka yang 

setia kepada Sabda KudusKu, hanya meluangkan waktu sedikit sekali untuk menemani Aku. Betapa Aku 

merindukan perhatian mereka, meski hanya sebentar saja dalam sehari. Begitu banyak yang telah melupakan 

Aku dan dalam berbagai kesempatan mereka hanya asal menerima begitu saja. Tidakkah kamu tahu bahwa 

hanya dengan berbicara kepada-Ku saja, hanya dalam waktu yang singkat saja, maka Aku akan mencurahkan 

RahmatKu kepadamu? Mereka yang menghibur Aku, dengan cara berbicara denganKu, dengan cara apapun 

yang paling mudah bagi mereka, akan memperoleh damai didalam hati mereka yang tak bisa ditemukan 

dimana saja di dunia ini. 

  

Didalam pengejaranmu akan kenikmatan, penghiburan dan rangsangan, maka luapan kepuasanmu hanya 

berlangsung singkat saja. Tak ada yang bisa memuaskan dirimu, meski harta duniawi yang paling besar 

sekalipun. Hal itu karena Aku, Kerahiman Yang Besar, hingga kamu diberi dengan harta yang terbesar, yaitu 

Karunia kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, dengan lingkungan yang menakjubkan, sebuah tubuh 

yang sempurna dan kemampuan untuk merasakan kasih yang menentap, yang akan menguasai dirimu, yang 

memberimu kebahagiaan melimpah. Ini adalah Kehidupan Kekal dan saat bagiKu untuk membawamu 

menuju KerajaanKu Yang Baru di dunia sudah dekat. 

  

  

Jika kamu berbicara denganKu dan meminta kepada-Ku untuk mempersiapkan dirimu bagi hari yang besar 

ini, maka kamu akan menjadi siap, namun membutuhkan waktu untuk melakukan berbagai perubahan yang 

diperlukan darimu bagi Hari Yang Agung dari Allah itu. 

  

Seperti seorang mempelai pria dan wanita, kamu harus bersiap-siap sebelum Hari Penuh Berkat yang besar 

itu. Kamu harus mempersiapkan dengan baik keluargamu, para sahabatmu, saudara-saudaramu, lebih dahulu. 

Kemudian pada Hari itu, ketika Aku datang untuk menyaksikan Transisi Yang Mulia itu, kamu harus siap 

didalam tubuh dan jiwamu, agar kamu layak memasuki Firdaus Yang Baru itu. 

  

Setiap hari yang kau habiskan dengan cara yang sibuk melayani kebutuhan orang lain, maka paling tidak 

kamu juga menyiapkan waktu sepuluh menit hari itu untuk melakukan pertobatan atas dosa-dosamu. Hal ini 

sangat penting, karena Aku mengasihi kamu dan menyambutmu. Untuk bisa berkomunikasi denganKu secara 

layak, lebih dahulu kamu harus datang kepada-Ku sebagai hamba yang hina. Ketika kamu berlutut di 

hadapanKu, atau hanya berbicara saja denganKu didalam hatimu, maka mulailah dengan berkata : 

  



[ Pesan Peringatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Keselamatan  kepada umat manusia 2013 ]  www.jalanallah.com 

http://www.thewarningsecondcoming.com  |  http://jtm-indonesia.net 

 

 
255 

Menjangkau dan memulihkan jiwa 

―Yesus ampunilah aku, karena aku telah berdosa.‖ 

  

Setelah itu, kamu akan merasakan KehadiranKu dan Aku akan tinggal didalam jiwamu. Semakin sering kamu 

datang kepada-Ku, semakin dekat kamu denganKu. Segera Aku akan menjadi sahabat yang tak terpisahkan 

darimu. Kemudian kamu akan datang kepada-Ku bagi hal-hal yang kecil sekalipun dan Aku akan datang 

kepadamu. Aku selalu meyakinkan bahwa mereka yang meluangkan waktu untuk menemani Aku, akan 

diberi dengan karunia-karunia yang besar serta berkatKu akan mendatangkan ketenangan didalam jiwa dan 

kedamaian didalam pikiran. Ingatlah bahwa Aku segera menanggapi mereka yang mencari Aku.   

  

Yesusmu 

 

 

Celakalah orang-orang Kristiani yang telah meninggalkan Aku dan mendukung paganisme new age 

 Selasa, 24 September 2013, jam 22.44 

  

  

PuteriKu yang terkasih, setiap jiwa yang hidup memiliki instink yang kuat untuk mencari Allah dalam hidup 

mereka.  

Mereka yang bisa menemukan Kasih Allah dalam wujudnya yang paling murni diberi dengan Karunia ini 

karena kerendahan hati mereka serta penerimaan mereka terhadap kenyataan bahwa segala Kemuliaan adalah 

bagi Allah. 

 Di lain pihak, kaum pagan, didalam upaya pencarian mereka akan kedamaian, mereka mencari Penciptaan 

Allah Yang Benar, bukannya Pencipta mereka. Bukannya mereka bersujud di hadapan Allah, BapaKu, Yang 

Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu, tetapi mereka bersujud di hadapan berhala-berhala palsu, termasuk 

keajaiban-keajaiban yang  

diciptakan oleh Allah, yaitu bumi ini, matahari, bulan dan bintang-bintang. Mereka mengidolakan keajaiban- 

keajaiban besar ini dan percaya bahwa dengan melakukan hal itu bisa mendatangkan kekuatan yang besar 

bagi mereka.  

 

Apa yang mereka cari adalah sebuah bentuk pencerahan spirituil, yang mereka harapkan bisa membawa 

kesenangan dan kedamaian bagi mereka. Maka banyak orang, melalui kegiatan meditasi serta yoga membuka 

pikiran dan jiwa mereka dan mengijinkan roh-roh jahat membusukkan diri mereka. Mereka percaya secara 

salah bahwa ada kekuatan lain, selain yang berasal dari Allah Yang Maha Tinggi, yang bisa membawa damai 

seperti yang mereka rindukan. 

  

Ketahuialah kini bahwa hanya ada satu Allah. Segala bentuk pemujaan lainnya adalah paganisme. Apapun 

yang mereka katakan atau bagaimanapun mereka membenarkan tindakannya, tetap saja mereka mengundang 

setan untuk memasuki jiwa mereka, dan sekali setan memiliki jalan masuk, maka dia dan iblis yang 

diutusnya tak akan membiarkan jiwa itu berada sendirian. Mereka itu akan menyiksa jiwa-jiwa ini, 

memenuhinya dengan berbagai kebohongan dan membuat mereka percaya bahwa mereka memiliki sebuah 

karunia. Beberapa ada yang percaya bahwa dirinya bisa menyembuhkan orang lain, melalui praktek-praktek 

misalnya Reiki, padahal sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah merasuki orang lain termasuk orang-

orang yang tak berdosa. Ketika kaum berhala itu bernyanyi, untuk mendatangkan karunia-karunia spirituil, 

mereka mengatakan bahwa hal itu membawa damai bagi mereka. Sementara ada banyak orang yang percaya 

akan hal itu, ketahuilah bahwa dalam waktu singkat, sekali roh jahat itu memasuki pikiran mereka, mereka 

akan menjadi gelisah dan mereka tak bisa menemukan istirahat. Segala kenikmatan inderawi selalu dicari-

cari oleh mereka dan apa yang mereka terima adalah kegelapan jiwa. 
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Paganisme membawa sebuah kegelisahan yang besar, dan di tempat-tempat dimana kaum berhala berseru-

seru kepada allah-allah palsu, mereka mengundang Murka BapaKu. Banyak dari jiwa-jiwa seperti ini yang 

tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan, namun mereka mengenalinya dengan cara seperti mereka 

memuja tubuh-tubuh mereka, karena mereka menganggap bahwa dirinya merupakan bejana-bejana suci di 

mata berhala-berhala palsu yang mereka sembah itu.  

 

Kasih, kerendahan hati, pengurbanan demi kebaikan orang-orang lain tidak akan ada lagi, karena mereka 

hanya memuja indera saja. Mereka tidak mengerti bahwa jiwa mereka adalah merupakan Karunia dari Allah 

dan mereka melepaskannya demi mengejar kesempurnaan, yang tak pernah bisa menjadi milik mereka. 

Selama saat Peringatan itu nanti, Aku akan membangunkan Kebenaran didalam jiwa-jiwa ini mengenai milik 

Siapa mereka itu sebenarnya. Berdoalah agar mereka mau menerima Tangan KerahimanKu. Celakalah orang-

orang Kristiani yang telah meninggalkan Aku dan mendukung paganisme new age. Mereka adalah orang-

orang yang tidak menginginkan KerahimanKu dan mereka lebih menyukai omong kosong, karena hal itu bisa 

menyuapi ego mereka ketika mereka percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan hal-hal 

yang spirituil. Sementara mereka mencari kesempurnaan pribadi dengan cara seperti ini, mereka telah 

memutuskan hubungannya dengan Allah. Dengan begitu mereka membuka pintu bagi setan yang akan 

membujuk dan menghipnotis mereka melalui tawaran janji-janji takhayul, yang akan mendorong jiwa mereka 

menjadi gersang dan Kasih Allah tak bisa tumbuh disitu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

Hanya sedikit saja yang cukup berani secara terbuka mewartakan Sabda Allah selama Penyaliban 

Gereja Puteraku di dunia 

  

Rabu, 25 September 2013, jam 12.15 

  

  

Puteraku, Penyaliban Gereja Puteraku di dunia kini telah sungguh dimulai dan menyebar dan kini semua 

tanda-tanda telah terlihat. Seperti halnya ketika Puteraku dipaku pada kayu Salib, hanya ada satu saja 

rasulNya yang tetap ada bersamaNya hingga akhir, maka demikian pula, hanya ada sedikit saja para 

muridNya di dunia, yang berani kelihatan membela Tubuh MistikNya di dunia, ketika ia disiksa, dianiaya 

dan dimusnahkan. 

  

Hanya sedikit sekali mereka yang telah bersumpah setia kepada Puteraku mau menyaksikan penyiksaanNya 

ataupun berjalan bersamaNya di jalan mendaki menuju Gunung Kalvari. Aku hanya memiliki empat orang 

yang setia, sepupuku Maria; Martha; Maria Magdalena dan Yohanes – yang memegangi aku dan menolongku 

didalam kesedihanku ketika aku harus menyaksikan penyiksaan yang mengerikan atas Puteraku. Banyak 

orang yang akan mengikuti perintah-perintah Puteraku melalui Pesan-pesan Kudus bagi dunia ini, namun 

hanya ada sedikit saja yang cukup berani untuk secara terbuka mewartakan Sabda Allah selam Penyaliban 

Gereja Puteraku di dunia. 

  

Kesedihanku saat ini sangatlah besar sementara semua yang dinubuatkan olehku selama penampakan-

penampakan di La Salette dan Fatima kini sedang dibuka di hadapanmu semua, namun banyak dari kamu 
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yang buta. Diantara kamu yang membaktikan banyak dari waktumu bagiku di tempat-tempat kudusku, 

hendaknya datang dan meminta kepadaku, Ibumu, untuk membuka matamu terhadap Kebenaran. Hendaknya 

kamu meminta kepadaku untuk mempersembahkan hati dan jiwamu kepada Puteraku, sebab jika tidak, 

kamupun akan menyangkal Dia. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

 

Allah Bapa : Jika Aku harus menghancurkan kota-kota untuk menghentikan kejahatan agar tidak 

menyebar luas, maka Aku akan melakukannya 

  

Kamis, 26 September 2013, jam 17.55 

  

PuteriKu yang terkasih, Tangan PengadilanKu telah jatuh ke dunia dan Aku akan menghukum mereka yang 

menyakiti anak-anakKu, didalam tubuh dan jiwa. Hendaknya kamu takut akan MurkaKu serta menerima 

KerahimanKu. 

  

Aku akan campur tangan didalam bangsa-bangsamu untuk menghentikan peperangan agar tidak meluas dan 

jika Aku harus menghancurkan kota-kota untuk menghentikan kejahatan agar tidak menyebar luas, maka Aku 

akan melakukannya.  

 

Sementara kejahatan manusia semakin menyebar seperti virus, Aku akan memotong jiwa-jiwa itu menjadi 

dua bagian dan merobohkan mereka. Betapa dosa-dosa aborsi, perang, pembunuhan dan penipuan dari 

mereka yang membantu menyebarkan dosa itu telah menyakitkan Aku. Mereka akan membayar ongkosnya 

sekarang. 

  

Mereka yang memegang kekuasaan politik, yang menyediakan kemudahan bagi tindakan aborsi, akan 

menjadi yang pertama untuk dihukum. Nantikanlah sekarang sementara kamu akan melihat betapa mereka 

akan menderita atas berbagai kekejaman yang mereka lakukan di hadapanKu. Kelompok-kelompok itu, yang 

merencanakan kematian bagi penduduk dunia melalui aborsi, akan mati secara menyedihkan oleh TanganKu. 

Akhirnya keadilan akan dikenakan pada mereka, karena Aku tidak akan lagi membiarkan mereka melakukan 

kejahatan itu atas anak-anakKu. Arogansi mereka yang mengaku bertindak demi kepentingan kemanusiaan, 

akan dibungkam, karena mereka telah memutuskan hubungan denganKu dan kini mereka hanya memiliki 

waktu sedikit untuk menebus jiwa-jiwa mereka. 

  

Mereka yang berkewajiban untuk mengajarkan Kebenaran Injil kepada anak-anakKu hendaknya 

memperhatikan Janji ini.  

 

Aku akan mengangkatmu jika kamu mengatakan Kebenaran, namun Aku akan melemparkan kamu kedalam 

lembah jika dan ketika kamu mencemarkan Ekaristi Kudus. Dan sementara para pembohong berusaha 

meyakinkan kamu akan perlunya merubah Kebenaran dan mendesak kamu, maka ia akan menjadi tak berarti 

seperti kegelapan, yang akan Kubentangkan di seluruh bumi. Kemudian akan terjadilah tangis dan kertak gigi 

tetapi tak ada yang mendengarkan kamu. Kamu tak akan lagi melihat, ataupun mendengar sesuatu, namun 



[ Pesan Peringatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Keselamatan  kepada umat manusia 2013 ]  www.jalanallah.com 

http://www.thewarningsecondcoming.com  |  http://jtm-indonesia.net 

 

 
258 

Menjangkau dan memulihkan jiwa 

kamu akan merasakan sakitnya jiwa-jiwa yang kau hancurkan karena kemurtadan, yang kau sebarkan hingga 

ia menyelimuti jiwa-jiwa para hamba kudus yang kau perintah itu. 

  

 Takutlah akan MurkaKu, karena ia akan turun kepadamu secara tiba-tiba, dan saat itu sudah terlambat 

bagimu. Kamu tak akan pernah melhat WajahKu. Aku sedang memberi kepada para pemimpin yang 

mengendalikan GerejaKu di dunia dengan peringatan terakhir ini. 

  

Kegagalan dalam membela Sabda Allah atau mempertahankan Ekaristi Kudus, akan berakibat pada kematian 

dan putus asa. Aku tak akan memberimu waktu untuk menghancurkan jiwa-jiwa yang telah diberi tanda oleh 

para musuhKu. 

  

Bapamu 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

GerejaKu yang benar akan dicampakkan keluar dari Roma dan harus menanggung kesedihan selama 

beberapa tahun 

  

Sabtu, 28 September 2013, jam 15.23 
  

 PuteriKu yang terkasih, ingatlah selalu akan mereka yang percaya kepada-Ku, namun yang tidak tahu bahwa  

KedatanganKu Yang Kedua sudah dekat, agar mereka selalu waspada terhadap tanda-tanda yang dinubuatkan 

didalam Kitab BapaKu, bagi saat yang mendahului Hari Yang Agung itu. 

Kemurtadan besar adalah tanda yang pertama. Hal ini terjadi ketika kepercayaan akan Kebenaran – Sabda 

Allah – menghilang dan ketika dosa dimuliakan di setiap bagian dunia ini. Tanda bahwa KedatanganKu Yang 

Kedua sudah dekat adalah ketika kemurtadan besar itu mencengkeram GerejaKu di dunia dari dalam. Jika 

kamu melihat mereka yang mengatakan bahwa dirinya ditunjuk olehKu untuk menuntun GerejaKu di dunia 

terlibat didalam dunia sekuler untuk mendapatkan dukungan, maka kamu akan tahu bahwa perubahan-

perubahan itu telah dimulai. Ketika kamu melihat Kurban Besar, yaitu PenyalibanKu, sedang diperdebatkan 

dan makna yang baru diterapkan kepada EkaristiKu, maka kamu akan tahu bahwa GerejaKu akan 

dicampakkan menuju padang gurun. 

  

 Dengan kata GerejaKu, yang Kumaksudkan adalah mereka yang tidak menyimpang dari Kebenaran dan 

yang terus, seperti sebelumnya, bersedia menerima Sabda Allah. GerejaKu yang benar akan dicampakkan 

keluar dari Roma dan harus menanggung kesedihan selama beberapa tahun. Ia akan diinjak-injak oleh kaum 

berhala dan akan menderita, namun dengan RahmatKu, ia akan tetap utuh dan jiwa-jiwa yang berani menolak 

untuk mencampakkan Aku, akan diberi dengan Karunia-karunia yang luar biasa olehKu. Jika sesuatu yang 

menjijikkan, yang disebut sebagai ‗keajaiban-keajaiban‘, penyembuhan-penyembuhan serta berbagai isyarat 

kerendahan hati yang palsu serta kasih kepada kemanusiaan, dimana semua ini bisa disaksikan di bagian luar 

dari GerejaKu, maka campur tanganKu yang ajaib akan terlihat. Melalui kelompok-kelompok Doa 

PerjuanganKu yang diperkenalkan kepada mereka yang memperolokkan dan mengejeknya, Aku akan 

menunjukkan Kehadiran dari Roh Kudus. Berbagai keajaiban akan dilimpahkan kepada kelompok-kelompok 
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doaKu ini dan mereka yang mendaraskan doa-doanya, sebagai hadiah untuk menolong para muridKu yang 

terkasih menghadapi penganiayaan religius nanti. 

  

Penganiayaan yang Kumaksudkan itu adalah terutama bersifat spirituil. Para muridKu yang sejati, dan 

seluruh umat Kristiani, dari segala kepercayaan, dimana saja, akan melihat dengan sedih ketika mereka 

terpaksa menyaksikan penipuan besar itu, yang akan turun mengenai Gereja Katolik. Gereja Katolik akan 

memeluk dunia yang sekuler ini dan akan menyatakan bahwa dosa berat itu tidak ada. Dosa tidak akan diakui 

lagi dan untuk menipu orang-orang yang tak bersalah, mereka akan diberitahu bahwa tidaklah sulit untuk 

memasuki KerajaanKu. Pengakuan Dosa seperti bentuk yang ada saat ini akan dihentikan. Orang-orang akan 

diberitahu untuk meminta penebusan dengan cara mereka sendiri, dan dengan begitu banyak orang yang tidak 

usah bersusah payah meminta PengampunanKu. Mereka tak akan melakukan hal ini karena mereka tak lagi 

menerima bahwa dosa adalah sebuah perbuatan yang disengaja dan karena itu Allah akan mengampuni 

semuanya. Inilah kesesatan yang telah dinubuatkan dan yang akan menuntun jutaan orang menuju api neraka 

dan mereka akan dituntun kesana oleh nabi palsu itu serta antikris.  

  

Segera pesta-pesta dan perayaan-perayaan berhala akan disatukan didalam Gereja-gereja Katolik dimana-

mana. Kaum berhala serta mereka yang membenci Allah akan diundang untuk menaiki altar-altar didepan 

tabernakel-taberkanel.  

 

Pesta ini akan dikatakan sebagai bentuk baru dari Komuni – dimana semua anak-anak Allah bersatu padu 

untuk saling menghormati kepercayaan masing-masing serta hak asasi manusia. Kamu, para pengikutKu, 

akan diminta untuk menunjukkan penghormatan kepada mereka yang ingin menghancurkan KehadiranKu 

didalam Ekaristi Kudus. Kamu akan dituduh sebagai anti-kristiani jika kamu tidak mau menerima ajaran dan 

penyembahan berhala itu. Beginilah kamu semua akan dibodohi. Beginilah Aku, Yesus Kristus, akan 

dicemarkan. Mereka akan melakukan hal yang sama di sekolah-sekolah, untuk menghapuskan semua ajaran 

Kristianitas. Mereka juga akan melakukan hal yang sama di lingkungan-lingkungan politik, dan segala 

sesuatu yang dilakukan demi Aku akan dihapuskan. Tak ada agama lain yang dikejar-kejar dengan kebencian 

sebesar ini. Kristianitas, karena disitu ada Kebenaran, ia akan dihancurkan. 

  

Apa yang tidak kau sadari adalah bahwa dengan ikut serta secara sukarela didalam pencemaran yang jahat 

ini, maka jiwamu akan digelapkan dan pada saatnya nanti kamu akan menolak keselamatanmu sendiri. 

  

Jika kamu mengkhianati Aku, Aku akan mengampuni kamu. Jika kamu menyangkal Aku, Aku akan 

mengampuni kamu. Namun jika kamu mencemarkan Aku, dan bersumpah setia kepada binatang itu, kamu 

terpisah sepenuhnya dariKu, dan kamu akan mendapati bahwa tidak mungkin lagi untuk menerima 

KerahimanKu. 

  

Yesusmu 

 

 

Masoneria eklesiastik kini telah menjangkau tingkatan tertinggi dari kekuasaan didalam GerejaKu 

Yang Terkudus di dunia 

 

Senin, 30 September 2013, jam 15.45 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku harus meminta kepada semua hamba kudusKu agar mewaspadai adanya 

perintah untuk mengikuti berbagai retret, yang akan digunakan untuk meyakinkan mereka agar menyetujui 
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sebuah sumpah kesetiaan yang baru yang akhirnya akan menjadikan sia-sia belaka, seandainya mereka 

melakukan hal ini, sumpah suci mereka yang dilakukan terhadap Aku, Yesus Kristus. 

 

 Masoneria eklesiastik kini telah menjangkau tingkatan tertinggi dari kekuasaan didalam GerejaKu Yang 

Terkudus di dunia dan segera ia akan mendiktekan sebuah liturgi baru yang menyimpang dari KehendakKu 

Yang Terkudus. Diciptakan oleh para musuh Allah, dan dikaburkan sebagai sebuah adaptasi yang baru agar 

sesuai dengan kekuatan-kekuatan politik, yang ingin mencegah Kristianitas, ia akan dihadirkan dengan begitu 

cepatnya hingga banyak orang didalam GerejaKu akan merasa terkejut. Akan sangat menyakitkan jika 

menyaksikan sebuah kekejian seperti itu, namun suara-suara para hamba kudusKu yang setia tak akan bisa 

didengarkan secara terbuka, karena mereka, kaum Mason itu, mengendalikan bagaimana liturgi ini akan 

dicerna dengan segala cara. Setiap alasan yang muncul dari dalam diosis-diosis di seluruh dunia akan ditolak 

dan dicampakkan. Alasannya adalah bahwa Gereja perlu memulihkan jiwa-jiwa baru yang muda yang telah 

terjatuh darinya. Dengan menarik kepada dunia sekuler mereka mengatakan bahwa hal itu akan bisa 

mempertobatkan lebih banyak lagi orang melalui sebuah liturgi yang baru. 

 

 Oh betapa sangat menipu kekejian itu dan betapa banyak orang akan terjatuh karena kebohongan itu, yang 

akan menuntun banyak sekali jiwa menjauhi Kebenaran. Kitab Kebenaran telah dinubuatkan kepada nabi 

Daniel agar anak-anak Allah tidak melupakan Kebenaran ketika mereka tenggelam didalam berbagai 

kebohongan yang akan menghancurkan GerejaKu di dunia. 

 

 Terimalah Kebenaran yang diletakkan oleh GerejaKu di dunia. Janganlah menerima hukum-hukum yang 

baru yang akan dipaksakan untuk kau terima dalam Nama KudusKu, yang akan berujung kepada tindakan 

pencemaran. 

 

  

Yesusmu 
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Oktober 2013 

 

Terdapat kesalahan pengertian yang besar mengenai apa yang membuat seorang pria atau wanita 

nampak kudus di MataKu 

Rabu, 2 Oktober 2013, jam 22.15 

  

PuteriKu yang terkasih, terdapat kesalahan pengertian yang besar mengenai apa yang membuat seorang pria 

atau wanita nampak kudus di MataKu. 

  

Banyak orang di dunia mengalami kesulitan dalam menjalankan Iman Kristiani ketika mereka harus berdoa. 

Banyak sekali orang-orang yang baik dan tekun mengalami kesulitan untuk bisa duduk diam dan tenang 

didalam kontemplasi yang hening, merenungkan Ajaran-ajaranKu yang besar yang diberikan kepada dunia 

untuk membuat mereka mengerti apa yang diharapkan dari mereka. Aku tidak meminta sesuatu yang besar. 

Aku tidak memaksa jiwa-jiwa untuk menghabiskan waktu berjam-jam lamanya di hadapanKu namun Aku 

sangat bahagia jika ada jiwa-jiwa yang rendah hati melakukan hal ini, meski hal itu cukup jarang. 

  

Inilah sebabnya Aku ingin membangun sebuah relasi yang akrab dengan semua anak-anak Allah. Aku hanya 

ingin mendengar suaramu perlahan yang memanggilKu ketika kamu ingin membagikan isi pikiranmu; 

kesedihan-kesedihanmu; kebahagiaanmu; kekhawatiranmu; kegagalanmu serta kerinduanmu kepada-Ku, agar 

Aku bisa menghadirkan DiriKu dan bisa disaksikan olehmu. 

  

Belum pernah terjadi dalam sejarah dunia ini Allah mengijinkan DiriNya untuk dirasakan didalam jiwa-jiwa 

yang mencariNya saat ini, melalui Aku, Putera TunggalNya. Dengan Kuasa Allah, Bapa, Yang Maha Tinggi, 

Aku datang dihadapan mereka yang rohnya paling hina, paling tidak layak, paling kebingungan, paling 

tersiksa, dan memberimu Karunia untuk bisa menyaksikan KehadiranKu. Bagaimana Aku melakukan hal ini? 

Bagaimana kamu tahu bahwa Aku berkomunikasi denganmu? Lebih dahulu Aku akan memenuhi kamu 

dengan air mata pertobatan. Kamu akan mulai merasakan kesedihan yang besar ketika kamu merenungkan 

PenyalibanKu. Kamu akan mulai melihat kehidupan ini, terutama dalam situasi sehari-hari, melalui MataKu. 

Kamu akan ditarik menuju orang-orang lain yang telah lebih dahulu dipenuhi dengan Karunia Roh Kudus. 

  

Aku tidak memilih mereka yang mengira dirinya lebih layak, lebih kudus, lebih diberkati, lebih disiplin, dari 

pada dirimu. Aku hanya memilih mereka yang datang kepada-Ku didalam kerendahan hati yang penuh, 
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dimana kehendak bebas mereka dengan sukarela mereka lepaskan, hingga ia bisa menjadi KehendakKu 

sendiri.  

  

Jika kamu sungguh mengasihi Aku, kamu akan memiliki damai sejati. Jika kamu sungguh mengasihi Aku, 

kamu akan berkata kepada-Ku : 

  

―Yesus, KehendakMulah yang paling utama. Kehendak bebasku adalah milikMu. Lakukanlah hal itu seperti 

Engkau menghendakinya.‖ 

  

Jika suatu jiwa berkata demikian kepada-Ku, maka mereka adalah hambaKu yang sejati dan mereka itulah 

yang menjadi alasan mengapa Aku bisa menyelamatkan jiwa-jiwa lainnya yang terlalu keras kepala untuk 

memahami makna dari persekutuan denganKu. 

  

Aku bisa melakukan banyak hal dan melakukan banyak keajaiban, ketika kehendak bebas, yang diberikan 

kepada setiap orang oleh BapaKu, dipersembahkan kembali kepada-Ku, sebagai PuteraNya. Inilah kekuatan 

terbesar, yang akan menghapuskan kuasa dari binatang itu ketika dia datang untuk merebut kekuasaan. 

Datanglah kepada-Ku dan  

serahkanlah kehendak bebasmu kepada BapaKu, untuk membawa kebebasan kepada bangsa manusia. 

Daraskanlah doa  

 

Perjuangan yang istimewa ini : 

  

Doa Perjuangan (123) : Hadiah kehendak bebas kita kepada Allah 

  

Yesusku yang terkasih, dengarkanlah doaku ini, sebagai jiwa yang paling hina, dan tolonglah aku untuk lebih  

mengasihiMu. Dengan kehendak bebasku, aku persembahkan kembali Karunia ini, Yesus yang terkasih, agar 

aku bisa menjadi hambaMu yang rendah hati dan tetap patuh kepada Kehendak Allah. 

Keinginanku adalah KehendakMu. PerintahMu berarti bahwa aku patuh kepada segala keinginanMu. 

Kehendak bebasku adalah milikMu untuk Kau pergunakan guna menyelamatkan semua orang, di seluruh 

dunia, yang terpisah dariMu. 

Aku menyerahkan Hadiah ini, yang diberikan kepadaku pada saat kelahiranku, demi PelayananMu Yang 

Terkudus. 

Amin. 

  

Semakin kuat kamu mulai mengenal Aku, semakin besar kamu mengerti dua hal. Ajaran-ajaranKu tak pernah 

berubah. Aku mengasihi seluruh jiwa-jiwa. 

 

Yesusmu 

 

 

 

Sementara penyaliban GerejaKu di dunia dimulai, hendaklah kamu memperhatikan semua tanda-

tanda yang dinubuatkan 

Kamis, 3 Oktober 2013, jam 22.35 

  

PuteriKu yang terkasih, sementara penyaliban GerejaKu di dunia dimulai, hendaklah kamu memperhatikan 

semua tanda-tanda yang dinubuatkan. 
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Para musuh Allah akan meniru segala aspek dari PenyalibanKu, dimulai dengan pencemaran terhadap 

TubuhKu. Ketika Aku diseret di hadapan para algojoKu, mereka menelanjangi Aku, untuk memperolokkan 

dan mempermalukan Aku. Kemudian mereka memberiKu pakaian merah, warna yang dikaitkan dengan 

binatang. Kemudian mereka berunding menentukan siapa yang akan memukulkan paku pertama kedalam 

TubuhKu. Kemudian seperti binatang liar, mereka mengoyakkan anggota TubuhKu dan merentangkan 

LenganKu kuat-kuat hingga melepaskannya dari persendianKu, dan hal ini menimbulkan rasa sakit yang luar 

biasa bagiKu. Untuk membuatKu lebih menderita lagi, mereka menusukkan paku kedalam telapak tanganKu 

dengan sudut sedemikian rupa hingga meremukkan pergelangan tanganKu. Kedua LenganKu ditarik dengan 

sudut yang sedemikian menyakitkan sehingga Aku tergantung kesakitan, dengan membentuk arah yang tidak 

alami dimana hal ini dirancang untuk membuatKu menderita sakit dan penghinaan yang paling besar. 

  

Mereka membuang undi hingga delapan orang terakhir itu bisa menguasai penyiksaan berdarah yang 

dikenakan pada TubuhKu. Lalu mereka meneriakkan caci maki, menampar dan memukul Aku, menendang 

perutKu sambil menjerit seperti binatang buas. Mereka mencemarkan Aku dengan segala cara untuk 

menunjukkan kepada semua orang yang menyaksikan kematianKu di kayu salib bahwa Aku dihukum karena 

kebohongan-kebohonganKu. Aku dibunuh untuk membuatKu tetap diam dan mencegah Sabda Allah agar 

tidak bisa meraih jiwa-jiwa. 

  

Hal yang sama itu akan segera terjadi. Tidaklah cukup bagi para musuhKu dengan merubah Penampilan 

Ekaristi KudusKu, mereka akan menghinakan TubuhKu sekali lagi. Mereka akan mencemarkan Aku dengan 

cara yang sama. Warna merah akan dipergunakan; mereka akan melakukan berbagai isyarat di hadapan 

SalibKu dan menghinakan Aku dengan melalui ritual-ritual mereka yang baru. Hanya mereka yang bisa 

mengenali tanda-tanda akan bisa mengetahui betapa pencemaran ini akan diperkenalkan dengan penuh 

semangat kepada dunia ditengah segala kemegahan dan hingar bingar. 

  

Kotbah-kotbah yang baru hanyalah sebuah omong kosong belaka dan banyak dari liturgi yang diadakan tidak 

memiliki arti lagi. Bagi mereka yang mengenal ajaran-ajaranKu, berhati-hatilah terhadap berbagai pernyataan 

yang  

 

membingungkan, tidak logis serta kompleks, yang akan menyertai perkenalan akan ajaran-ajaran serta credo 

lama yang diperbaharui. Semua itu bukan saja akan membingungkan dan menimbulkan ketidak-nyamanan 

yang besar didalam jiwamu, tetapi ia juga penuh dengan berbagai kontradiksi serta kebohongan, yang tak 

mungkin berasal dariKu, Yesus Kristus. 

  

Kamu telah diberi dengan Kebenaran sejak saat Aku berjalan di dunia dulu. Kini kamu akan diberi dengan 

berbagai kebohongan, yang dirancang untuk menjauhkan kamu dari Allah. Yakinkanlah bahwa dirimu tetap 

waspada, karena kamu akan ditelan dan dibawa menuju ajaran palsu. Ajaran kegelapan, yang dirancang 

dengan sangat cermat selama bertahun-tahun, akan segera turun ke atasmu. Janganlah kamu menerima janji-

janji yang bertentangan dengan SabdaKu.  

 

Jika kamu melihat semua ini terjadi, kamu akan tahu bahwa hal itu telah dibawa kepadamu oleh roh jahat, 

untuk menghancurkan kesempatanmu memperoleh keselamatan kekal. 

  

Yesusmu 

 

 

Jika kamu menyangkal keberadaan dosa maka kamu menyangkal Aku 

Jumat, 4 Oktober 2013, jam 23.44 
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PuteriKu yang terkasih, tak ada orang yang bisa melawan Aku sambil mengharapan keselamatan kekal, 

kecuali jika dia mau menyerahkan diri sepenuhnya kepadaKu. Semua anak-anak Allah hendaknya 

mengetahui bahwa waktunya sudah semakin dekat ketika dunia harus menyadari bahwa PanggilanKu Yang 

Terakhir sudah hampir sampai pada mereka. 

  

Janganlah takut akan PanggilanKu. Sambutlah ia, karena Aku membawa kepadamu Kasih, Damai dan 

Keselamatan. Jika kamu mengabaikan Aku maka kamu menerima resiko, karena Aku telah memberimu 

banyak waktu untuk menanggapi PanggilanKu dari Surga. 

  

Kamu, para pengikutKu yang terkasih, siapapun kamu, akan segera mendapati dirimu terkucil dan terputus 

hubunganmu dengan KehadiranKu yang sesungguhnya. KehadiranKu, SabdaKu dan Ajaran-ajaran yang 

benar dari Allah akan dihilangkan dan kamu akan mendapati dirimu dalam keadaan sangat kesepian. Diantara 

kamu yang menghinakan dan memperolokkan ini, Pesan-pesan Kudus dari KasihKu kepada dunia, akan 

berkelana kesana kemari, dimana hal ini terjadi jika kamu mengikuti jalan penipuan itu. Semakin jauh kamu 

melewati jalan ini, semakin besar jarak antara jiwamu dengan KerahimanKu. 

  

Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan percaya akan Ajaran-ajaranKu. Jika kamu mengenal Aku, kamu akan 

mengenali Sabda KudusKu didalam Kitab Suci. Jika kamu mengenal Aku dan menerima bahwa Aku akan 

membiarkan Roh KudusKu diputar-balikkan menjadi sesuatu yang bukan semestinya, tanpa campur tangan 

dariKu, maka kamu tak bisa berkata bahwa dirimu mengenal Aku. Jika kamu percaya bahwa Aku, Anak 

Manusia, yang mengalami kematian yang brutal demi kamu, untuk menyelamatkan kamu dari dosa, bisa 

berkompromi dan mendorong kepada sebuah keadaan seperti itu, maka kamu telah menyangkal Sabda Allah. 

  

Jika kamu menyangkal keberadaan dosa kamu menyangkal Aku. Terimalah dosa sebagai sesuatu yang baik, 

atau kamu percaya, selama satu menit saja, bahwa Aku akan memaafkannya, tanpa proses perdamaian, maka 

kamu tak bisa lagi memiliki tempat didalam KerajaanKu. Aku memperingatkan kamu bahwa masa 

mendatang ini akan menuntun kamu di jalan kehancuran yang paling berbahaya, kecuali kamu tetap setia 

kepada Sabda KudusKu. 

  

SabdaKu adalah Kekal, KerajaanKu adalah milikmu jika kamu mau menerima SabdaKu seperti ketika ia 

diberikan kepadamu. Jika kamu berani mencampakkannya ataupun menerima segala bentuk adaptasi yang 

baru maka kamu akan menderita karenanya. Kini MurkaKu sedang meningkat, ketika Aku melihat betapa 

kecilnya rasa hormat banyak orang kepada Kebenaran seperti halnya ia ditulis didalam Kitab BapaKu. Tak 

ada Kebenaran yang lainnya. Segala bentuk penyimpangan tak bisa diterima oleh Allah. Tak ada perdebatan. 

Tak ada penalaran manusiawi. Tak ada kecuali.  

 

Kebenaran akan hidup selamanya. Kebohongan akan mendorongmu menuju tangan binatang itu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Segera kamu akan diberitahu untuk menggunakan imanmu untuk menciptakan sebuah kampanye 

politik guna menyelamatkan kaum miskin 

Minggu, 6 Oktober 2013, jam 23.20 
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PuteriKu yang terkasih, suara dari nabi palsu itu mengaum keras mengenai segala hal yang kudus didalam 

GerejaKu.  

 

Namun hanya sedikit sekali yang dikatakannya mengenai upaya mempertahankan Ajaran-ajaran Allah, 

Sakramen-sakramen serta Pernyataan mengenai Kebenaran. Sebaliknya kamu akan menyaksikan berbagai 

pengalihan perhatian, misalnya saja untuk memelihara kaum miskin dan lapar di dunia, dan hal ini akan 

dianggap sebagai tugas utamamu sebagai hamba-hamba Allah. 

  

Sebagai para hamba dan pengikut Allah didalam Gereja, kesetiaanmu yang pertama hendaknya kepada 

Kebenaran dari apa yang Kukatakan kepadamu. Mengasihi kaum miskin dan lapar serta menolong mereka 

adalah sesuatu yang baik, namun GerejaKu di dunia memiliki peranan yang lebih besar lagi, yang merupakan 

sumpah kepada-Ku. Hal ini termasuk mengajarkan Kebenaran dalam segala sesuatu yang Kuajarkan 

kepadamu dan kamu akan melakukan hal ini jika kamu sungguh mengasihi Aku. 

  

Gereja memiliki Misi untuk mengajarkan Kebenaran dari Ajaran-ajaranKu. Dengan mengambil satu aspek 

saja dari SabdaKu, misalnya menolong kaum miskin, memang patut dipuji, namun jika hanya itu saja bisa 

menyesatkan, karena Ajaran-ajaranKu secara jelas menyatakan bahwa kamu harus menolong kaum miskin 

didalam jiwa mereka. Tolonglah mereka untuk menyembuhkan jiwa mereka, sebelum kamu menolong 

mereka untuk bebas dari penderitaan kehidupan ini.  

 

Jika Aku memberimu seorang yang miskin, dan memintamu untuk menolongnya, bagaimana kamu akan 

melakukannya? Memberi dia pakaian? Memberi dia uang untuk mencukupi keluarganya? Atau kamu 

memintaKu untuk menyelamatkan jiwanya terlebih dahulu? 

  

Segera kamu akan diberitahu untuk memusatkan perhatianmu pada kaum miskin di dunia. Kamu akan 

dimintai uang – dan hal ini akan diambil dari berbagai sumber untuk menolong kaum miskin di dunia, kaum 

pengangguran dan yang tak memiliki rumah. Kamu akan diberitahu bahwa Aku, Yesus Kristus, selalu 

mengasihi kaum miskin. Masalahnya ada disini. Aku lebih dahulu mencari orang yang miskin didalam roh – 

untuk membebaskan mereka dari kehidupan mereka yang telah hilang. Jiwa yang miskin, yaitu mereka yang 

memiliki sedikit sekali perasaan spirituil akan Allah,  

adalah orang-orang yang Kurindukan. Terberkatilah mereka yang miskin didalam kehidupan ini, dengan 

sedikit sekali yang bisa diperlihatkan, namun yang mengasihi Aku, karena sesungguhnya orang-orang ini 

tidaklah miskin sama sekali. Orang kaya yang tak mengasihi Aku, adalah lebih membutuhkan KasihKu, 

KerahimanKu, Belas KasihKu, lebih dari pada mereka yang dipaksa untuk mencari makanan, pakaian serta 

tempat bernaung. Bagaimana kamu mengasihi Aku dan bagaimana kamu meminta kepada-Ku untuk 

menyelamatkan kamu adalah hal yang perlu kau perhatikan. Sakramen-sakramen akan menjadi kekuatan 

yang menyelamatkan bagi mereka yang kaya maupun miskin, namun yang tak memiliki kasih kepada-Ku. 

  

Segera kamu akan diberitahu untuk menggunakan imanmu untuk menciptakan sebuah kampanye politik guna 

menyelamatkan kaum miskin oleh para pemimpin GerejaKu dimana saja. Tak ada yang dikatakannya untuk 

mendorongmu mempersiapkan diri bagi KedatanganKu Yang Kedua karena mereka tidak akan berani 

mempersiapkan kamu bagi Hari Yang Agung ini.  

 

Mereka lebih memilih untuk menjauhkan pikiranmu dariKu dengan memintamu untuk menghabiskan lebih 

banyak waktu untuk menghormati segala upaya nabi palsu itu.  

  

Segera berbagai patung, relikwi, poster, piala serta lukisan-lukisan besar tentang nabi palsu itu akan dibuat 

dan ditempatkan di Gereja-gereja dimana-mana. Gambarnya, bersama-sama dengan gambar antikris itu, pada 
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saatnya nanti, akan disembah oleh orang banyak di berbagai tempat, di gereja-gereja, di pusat-pusat politik, 

di negara-negara dimana parlemen mereka nampak menerima Gereja Katolik dengan sebuah ‗terang yang 

baru‘. Hal ini akan menciptakan sebuah evangelisasi baru yang palsu, dan karena ia akan menarik hati bagi 

masyarakat sekuler yang modern, maka ia akan mendapatkan penghormatan dari seluruh dunia. 

  

Tidak satu katapun yang diucapkan untuk mendukung pentingnya Sakramen-sakramen Kudus, seperti ketika 

ia diberikan kepada dunia, atau akan pentingnya Rahmat, yang bisa didapatkan melalui Sakramen-sakramen 

itu. Sebaliknya, masing-masing Sakramen akan direndahkan peranannya, ditambah dengan berbagai macam 

makna, agar menarik bagi orang-orang yang menyangkal Sakramen-sakramen itu. Hal ini dilakukan dengan 

harapan agar kekejian didalam pencemaran atas Sakramen-sakramenKu bisa diberikan kepada sebanyak 

mungkin orang, untuk menjauhkan mereka dari Allah, sehingga para musuh Allah bisa menggenapi 

perjanjian mereka dengan setan. 

  

Setan akan menipu banyak orang yang menjadi milik GerejaKu di saat yang bersejarah ini. Dia akan 

melakukan hal ini dengan cara yang paling mempesona dan meyakinkan dan dia akan membenarkan berbagai 

kebohongan ketika para hambanya akan berkata bahwa Aku akan menyetujui perubahan-perubahan yang 

baru ini. Aku, Yesus Kristus, disalah-tafsirkan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ajaran-ajaranKu akan diputar-

balikkan dengan tujuan untuk menghancurkan GerejaKu dan mencuri jiwa yang berada paling dekat 

denganKu. Ada jutaan orang yang akan mau menerima berbagai kebohongan itu, yang tak memiliki perhatian 

di dunia ini. Hendaknya kamu berdoa bagi mereka dengan harapan agar mereka menyadari pada saatnya 

nanti, bahwa ada sesuatu yang salah. 

  

Ketika Aku menunjuk para pemimpin dan suatu jiwa pilihan telah ditunjuk untuk mewartakan Sabda 

KudusKu, didalam GerejaKu di dunia, maka Kebenaran selalu mudah dimengerti, jelas, singkat, dan 

langsung pada tujuannya. Jika kamu sedang dibohongi, melalui pengaruh dari roh jahat, maka kamu akan 

menjadi bingung. Berbagai kalimat tak berarti.  

 

Apa yang dikatakan sebagai perbaikan, yang dihadirkan oleh para musuh didalam GerejaKu, berarti bahwa 

Kebenaran tidaklah ‗cukup baik.‘ 

 SabdaKu, Sakramen-sakramenKu, Ajaran-ajaranKu, tidaklah perlu untuk diperbaiki, karena semua itu 

berasal dariKu.  

 

Aku adalah Allah. aku adalah Sempurna. SabdaKu adalah tetap selamanya. Seseorang yang menghinakan 

Sabda KudusKu adalah musuh Allah. MurkaKu adalah besar saat ini dan seseorang yang memperlakukan 

TubuhKu, Ekaristi KudusKu, dengan tidak hormat, dan mengatakan bahwa dirinya menuntun umatKu, 

ketahuilah bahwa hal ini tidak benar. Aku tak akan pernah meminta seorang pemimpin didalam GerejaKu 

untuk merubah Sabda Allah, dengan memberikan pengertian yang baru atau berbagai interpretasi yang baru. 

Hal ini tak boleh terjadi. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Allah Bapa : Setan dan pasukan iblisnya telah merekrut sejumlah besar pasukan 

Selasa, 8 Oktober 2013, jam 15.40 
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PuteriKu yang terkasih, Kuasa-kuasa IlahiKu diberikan kepada semua anak-anakKu yang datang kepada-Ku 

dan meminta kepada-Ku, melalui PuteraKu, untuk mempertahankan mereka selama saat-saat cobaan yang 

besar di dunia ini. 

Dosa begitu banyak dilakukan sehingga PuteraKu kini mengalami penderitaan yang sama seperti yang 

ditanggungNya di kayu salib bagi kamu masing-masing. Dosa telah menyebar luas hingga kamu menjadi 

terbiasa dengannya beserta segala  

 

akibat buruk yang diakibatkannya. Anak-anakKu, hendaknya kamu datang kepada-Ku dan tak pernah 

berhenti memohon bagi perdamaian dan kasih. Janganlah mengira bahwa Aku tidak mendengar suaramu, 

ketika mereka berseru kepada-Ku, betapapun hina dirimu. 

  

Kedatangan Yang Kedua dari PuteraKu akan menimbulkan kekacauan, perpecahan, ketidak-percayaan, 

kebencian dan kesedihan, sementara Kebenaran dari Sabda KudusKu, akan dicampakkan. Setan dan pasukan 

iblisnya telah merekrut sejumlah besar pasukan, sebuah pasukan yang sangat besar dan kuat sehingga sulit 

dipercaya jika kamu bisa  

melihatnya telah dibentuk. Pasukan ini mengendalikan apa yang disampaikan secara terbuka kepadamu, 

anak-anakKu.  

 

Sejak saat ini dan seterusnya, jarang sekali kamu diberitahu mengenai Kebenaran. Yang Kumaksud dengan 

Kebenaran disini adalah yang sesuai dengan Perjanjian KudusKu. 

  

Segala sesuatu yang terjadi di dunia dimana kamu tinggal ini tidak akan disampaikan kepadamu apa adanya, 

sementara itu peperangan yang sengaja dibuat untuk menghancurkan umatKu, akan segera disaksikan. Tidak 

satupun dari peperangan ini yang bertujuan untuk kebaikan manusia ataupun dilakukan secara adil. SabdaKu 

yang diberikan kepada dunia, sejak nabi pertama menyampaikan Keinginan-keinginanKu, tak akan 

diperdulikan lagi. Sabda itu yang seturut dengan PuteraKu, Yesus Kristus, akan disalah-gunakan untuk 

membenarkan berbagai kebohongan.    

  

Inilah saatnya bagi mereka yang melayani PuteraKu untuk waspada. Kamu tak boleh mengabaikan hal ini, 

PanggilanKu kepada umat manusia. Aku, melalui PuteraKu, memintamu untuk tetap bersama-sama, bersatu 

padu denganNya setiap saat. Kamu, anak-anakKu, menjadi sasaran pertama dari setan, karena dia tak akan 

berhenti hingga dia bisa  

 

mengalahkan Gereja PuteraKu di dunia lebih dahulu. Tanpa Gereja PuteraKu maka dia akan gagal menarik 

jiwa-jiwa yang paling dia inginkan. Kamu, anak-anakKu, akan dilukai dan disiksa oleh binatang itu, antikris, 

jika kamu jatuh dalam tekanan yang memaksamu untuk memeluk doktrin baru yang palsu itu, yang kini 

sedang dipersiapkan dengan sangat hati-hati dan halus sekali. 

  

Aku, Bapa dari kamu semua, Allah Yang Maha Tinggi, ingin agar diberitahukan bahwa antikris akan dipeluk 

oleh para musuhKu didalam upacara-upacara rahasia. Dia sedang dihormati dibalik dinding-dinding 

tersembunyi, di tempat-tempat yang semula dimaksudkan bagi Adorasi kepada PuteraKu. Masoneria 

eklesiastik yang kini akan disaksikan, memainkan peranan penting didalam tindak kekejian yang 

dilakukannya. Yang menyedihkan, semua ini harus terjadi lebih dahulu sebelum PerjanjianKu untuk 

mengumpulkan semua anak-anakKu kembali kedalam Firdaus yang Kuciptakan bagi mereka, digenapi.  

  

Kini tergantung pada mereka, yang dipilih olehKu, untuk selalu mengakui Kebenaran, agar kamu bisa 

membantu PuteraKu menyelamatkan jiwa-jiwa lainnya yang akan bersumpah setia mengikuti binatang itu. 
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Gambar-gambar PuteraKu yang selama ini ada di seluruh dunia, akan segera diganti dengan gambar-gambar 

nabi palsu itu. Gambarnya akan lebih dahulu dihormati, bukannya gambar PuteraKu. Kemudian hal ini akan 

diikuti dengan gambar-gambar yang besar dari binatang itu dengan berbagai macam bentuknya, dimana tanda 

666 akan menempel pada setiap tanda yang dibuatnya pada dunia yang kurang waspada ini. Kamu akan 

melihat tanda ini tersembunyi dibalik benda-benda kotor yang akan digunakan sebagaimana orang membawa 

benda-benda kudus. Sebuah bentuk manik-manik rosario akan dibuat untuk mengidolakan persatuan gereja-

gereja yang baru di dunia yang akan segera diumumkan.  

 

Agama dunia yang baru itu akan dirayakan dengan mengambil kutipan-kutipan dari buku-buku doa suci, 

medali-medali, skapulir, manik-manik rosario, salib-salib, dan mencemarkannya menjadi jimat-jimat yang 

membawa keberuntungan. 

  

Setiap orang akan mengasihi antikris sementara dia akan mewakili dunia diluar agama, di satu sisi, namun 

karena dia akan dipeluk oleh nabi palsu didalam Gereja PuteraKu di dunia, maka dia akan nampak seolah 

mewakili segala sesuatu yang suci di dunia. 

  

Anak-anakKu, jangan biarkan berita-berita mengenai peristiwa-peristiwa ini mengoyakkan hatimu, karena 

jika kamu mendengarkan Aku dan mengikuti Jalan PuteraKu, maka Aku akan meluputkan kamu dari 

berbagai penganiayaan didalam roh, yang akan terjadi nanti. Kedekatanmu dengan Pesan-pesan ini akan 

semakin dilemahkan dari saat ke saat melalui berbagai serangan yang ditanamkan oleh setan. Beberapa dari 

kamu akan ada yang menjauh. Beberapa dari kamu ada yang menjadi ragu. Sebagian besar dari kamu akan 

tetap setia kepada-Ku dan Aku akan memberimu Karunia-karunia dan Rahmat yang besar demi 

kepatuhanmu. 

  

Aku mengasihi kamu, anak-anak. Aku akan bermurah hati dan jika kamu meminta kepada-Ku, melalui 

PuteraKu, untuk menghibur hatimu dan menolongmu tetap dalam keadaan damai dan berjalan dengan penuh 

percaya menuju Gerbang-gerbang FirdausKu yang baru, maka Aku akan menjawab panggilanmu.  

  

Bapamu yang mengasihi 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

 

Tenanglah kamu semua, dan ketahuilah bahwa Allah adalah Maha Kuasa dan bahwa tak ada 

perbuatan, betapapun jahatnya, yang tak bisa dikalahkanNya 

Jumat, 11 Oktober 2013, jam 22.30 

  

PuteriKu yang terkasih, ketahuilah bahwa Aku berjalan bersamamu setiap hari, setiap menit, menantikan 

tanggapanmu.  

 

Ada saat-saat ketika kamu harus berbuat cukup banyak bagi Tugas ini, namun kamu harus menyediakan 

waktu cukup bagiKu, Yesusmu. ingatlah bahwa Aku selalu Hadir dan selalu menanggapi mereka yang 

berseru kepada-Ku. Tak ada yang boleh memisahkan kamu dari PenyertaanKu karena waktu yang kau 

habiskan bersamaKu mendatangkan Rahmat yang besar bagimu. 

  

Hari ini Aku meminta agar mereka yang mau menerima kenyataan bahwa Aku sekarang berbicara kepada 

seluruh dunia, melalui Kitab Kebenaran ini, untuk mempersiapkan dirimu. Jangan biarkan Pesan-pesanKu ini 

membuatmu merasa khawatir, takut ataupun bingung. Jangan percaya bahwa Aku akan memintamu untuk 
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meninggalkan rumahmu menuju tempat-tempat pengungsian, karena perintah seperti ini bukanlah berasal 

dariKu. Tempat-tempat pengungsian yang Kukatakan itu adalah tempat-tempat yang perlu kau datangi untuk 

menerima Misa Kudus serta Sakramen-sakramen lainnya. 

  

Para hambaKu yang setia di seluruh dunia kini sedang mempersiapkan bagi hari mendatang ini ketika kurban 

Misa Kudus sehari-hari tidak ada lagi. 

  

Hendaknya kamu menyimpan Meterai Allah Yang Hidup yang telah diberkati di rumahmu dalam bentuk 

apapun yang kamu bisa, untuk bisa kau bawa serta bersamamu. Hal ini akan melindungi kamu dari segala 

macam penganiayaan dan kamu akan memperoleh kekuatan yang diperlukan untuk tetap setia kepada Allah 

dan segala sesuatu yang dijelaskan didalam Kitab Injil yang kudus. 

  

Tenanglah kamu semua, dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kuasa dan bahwa tak ada perbuatan, 

betapapun jahatnya, yang tak bisa dikalahkanNya. 

  

Diantara kamu yang menanggapi PanggilanKu adalah diberkati. Dan kamu sendiri, melalui perbuatan 

kasihmu kepada sesama, akan menyebarkan Meterai Allah Yang Hidup kemana saja kamu pergi. Kini kamu 

musti melakukan hal ini.  

 

Percayalah kepada-Ku. Jangan pernah merasa kacau, karena Aku tidak pernah menyebarkan ketakutan. Aku 

menyebarkan Kebenaran yang bagi sementara orang bisa sangat berlimpah ruah. Aku adalah Pelindungmu, 

Juru Selamatmu, dan Aku akan datang segera untuk membawa keselamatan terakhir kepadamu serta bagi 

dunia yang akan datang, dimana tak ada lagi kejahatan disitu. Damailah. Aku akan menuntun dan melindungi 

kamu semua dan memberimu keteguhan hati didalam menghadapi segala cobaan mendatang. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Sekali langit dan bumi itu menyatu, maka tak ada lagi Api Penyucian 

Sabtu, 12 Oktober 2013, jam 17.10 

  

PuteriKu yang terkasih, TahtaKu akan ditempatkan diatas Bumi yang telah diperbaharui nanti dan segera 

semua orang akan hidup didalam damai dan keharmonisan seturut dengan Kehendak BapaKu. 

  

Dunia akan menjadi seperti keadaannya semula dan tak ada lagi ketidak-harmonisan yang dirasakan. Semua 

anak-anak Allah, yang dipilih untuk bergabung bersama para malaikat dan para kudus, akan hidup didalam 

sebuah keberadaan yang sempurna. Namun ketahuilah hal ini. Mereka yang tidak mau menerima realitas dari 

Firdaus Yang Baru itu ketika mereka telah diberi setiap kesempatan untuk memutuskan jalan mana yang 

ingin mereka pilih, tak akan diberi dengan kesempatan yang kedua. Sekali langit dan bumi itu menyatu, maka 

tak ada lagi Api Penyucian. Satu-satunya jalan yang dipilih oleh jiwa-jiwa yang menolak menerima 

KerahimanKu, ketika ia ditawarkan secara cuma-cuma kepada mereka, adalah jalan yang menuju neraka. 

Banyak orang akan begitu keras kepala, karena mereka hampir bergantung sepenuhnya kepada penalaran 

kecerdasan, hingga mereka dengan sengaja memilih untuk menghabiskan keabadian didalam api neraka. 
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Mereka yang tidak percaya akan Allah, atau yang tidak mau menerima Kebenaran, tidak percaya akan 

keberadaan setan.  

 

Maka dia, si penipu itu, akan menutupi pikiran mereka dengan berbagai kebohongan, untuk membujuk 

mereka masuk kedalam bejana penyiksaan. Sekali mereka berada disana, karena kebenciannya, setan akan 

membuatnya menderita terus menerus selamanya. Aku tak bisa menolong jiwa-jiwa ini. Betapa Aku 

menangis sedih atas jiwa-jiwa yang congkak itu, mereka yang acuh dan mereka yang berhati beku. Mereka 

dipenuhi dengan kesombongan, hingga mereka tak pernah lagi melihat Aku karena mereka memang tidak 

bisa. Tidaklah mungkin bagi seseorang untuk melihat Aku atau dipenuhi dengan SabdaKu yang sejati, jika 

mereka terikat dengan dosa kesombongan. Di sisi lain, kamu yang mengenal Aku, namun yang menerima 

Aku seturut keinginanmu sendiri, kamu telah menjauhkan dirimu dariKu. 

  

Mengapa kamu berkata bahwa dirimu mengenal Aku dan kemudian kamu memutar-balikkan apa yang 

Kukatakan kepadamu mengenai cara untuk mengikuti Aku? Bagaimana Aku bisa menyebut dirimu sebagai 

umat Kristiani dan dipersiapkan untuk menerima teologi palsu serta berbagai kebohongan, yang disesuaikan 

dengan gaya hidupmu sendiri? Siapakah dirimu hingga kamu tidak mau mengikuti Aku dan menerima 

Kebenaran dari Ajaran-ajaranKu secara penuh? Kamu adalah seorang pengkhianat. Kamu mengkhianati Aku. 

Jika sekali kamu mengkhianati Aku, kamu akan tergoda untuk melakukannya lagi dan lagi hingga akhirnya 

kamu kamu tidak lagi menjadi seorang Kristiani di MataKu. 

  

Aku harus memanggil semua orang yang percaya akan SabdaKu dan bertanya kepadamu, kapankah Aku 

menganjurkan perbuatan dosa? Aku mengampuni dosa, tetapi Aku tak pernah menganjurkannya. Jika kamu 

percaya bahwa Aku menganjurkan perbuatan dosa, maka kamu telah membenarkan dosa. Kamu akan 

menderita karena kesesatan di jalanmu, dan kamu tidak lebih baik dari pada mereka yang mengkhianati Aku, 

memperolokkan Aku, menertawakan Aku serta menyalibkan Aku. 

  

Ingatlah, Aku mengajari kamu Kebenaran. Tak ada yang lain, kecuali Kebenaran yang akan membawamu 

menerima keselamatan yang kini sedang Kubawa kepada dunia, pada tahap terakhir dari PerjanjianKu untuk 

menyelamatkan umat manusia saat ini. 

  

Janganlah lupa bahwa Aku adalah Kebenaran. Hanya Kebenaran yang berasal dariKu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Kamu tidak tahu Aku karena kamu tidak kenal Aku 

Minggu, 13 Oktober 2013, jam 18.00 

  

PuteriKu yang terkasih, jika ada diantara kamu yang merasa diabaikan dan tidak pasti akan KasihKu kepada 

dunia, janganlah kamu menyerah dan berhenti berseru kepadaKu untuk menolong kamu. Dari saat ke saat 

kamu akan merasakan sebuah keadaan yang tak berpengharapan lagi, sebuah rasa takut dan rasa kesepian jika 

kamu mengikuti Sabda KudusKu, yang diberikan kepada dunia melalui Kitab Injil. Terutama saat ini, ketika 

Kitab Injil KudusKu masih dihadirkan kepadamu, kamu akan merasa sangat kesepian, karena hanya sedikit 

saja orang yang mau melaksanakan apa yang Kuajarkan kepada mereka melalui Sabda KudusKu itu. 

  

Jika kamu berkata bahwa kamu mengasihi sesamamu, dan kemudian kamu mengumpat dia, kamu masih 

menjadi milikKu. Jika kamu berkata bahwa kamu percaya akan Sepuluh Perintah Allah, namun kamu 
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menyesuaikannya dengan gaya hidupmu sendiri, maka kamu menjadi buta terhadap Kebenaran. Jika kamu 

menerima Sakramen-sakramen yang diberikan kepadamu melalui Aku, namun kamu melanggarnya, maka 

kamu menghina Aku. Jika kamu mewartakan Sabda KudusKu kepada orang-orang lain dan kemudian kamu 

menempatkan dirimu lebih tinggi dari pada mereka, dengan berkata bahwa dirimu lebih layak dari pada 

mereka, di Mata Allah, maka kamu menentang Aku. Jika kamu menyatakan bahwa Sabda Allah tidak lagi 

sesuai dengan dunia modern saat ini dan ia harus disesuaikan, sesuai dengan tuntutan dunia sekuler, maka 

kamu meludahi Wajah Allah. Jika kamu mengira bahwa pengetahuanmu akan DiriKu adalah lebih tinggi dari 

pada Sabda KudusKu, seperti yang Kuberikan kepadamu saat ini melalui Pesan-pesan ini dan bahwa ada 

kesalahan didalamnya, maka kamu adalah bodoh terhadap Kebenaran. Kamu tidak tahu Aku karena kamu 

tidak kenal Aku. 

  

Maka diantara kamu yang merasa puas dengan pemahamanmu akan Sabda KudusKu tetapi kamu menolak 

Aku saat ini didalam Tugas ini – maka kamu telah mengabaikan Aku. Kamu, terutama, harus meminta 

PertolonganKu karena kamu bukanlah apa-apa jika tanpa Aku. 

 

Yesusmu 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Bagi imam-imam didalam Gereja Katolik, aku memintamu untuk membawa 

manik-manik Rosario Kudusku 

Senin, 14 Oktober 2013, jam 15.30 

  

Anakku yang terkasih, janganlah percaya sesaatpun juga, bahwa dirimu itu cukup kuat, untuk bertahan 

menghadapi berbagai godaan yang berusaha untuk menjauhkan dirimu dari Kebenaran – Sabda Allah yang 

sejati. Tanpa doa yang terus menerus, kamu akan mendapati dirimu tak mampu bertahan dan mewartakan 

Kebenaran ketika kamu dihadapkan dengan berbagai kebohongan. 

  

Kamu semua hendaknya mendaraskan doa-doa Perjuangan sementara kegelapan telah mulai turun atas Gereja 

Puteraku di dunia dan kamu harus siap setiap detik menghadapi hal ini. 

  

Bagi imam-imam didalam Gereja Katolik, aku memintamu untuk membawa manik-manik Rosario Kudusku 

dan sebuah salib Benediktus bersamamu setiap saat. Hendaknya kamu mendaraskan doa Rosario Kudusku 

setiap hari dan memperhatikan mereka yang berada pada posisi tinggi didalam Gereja untuk melihat siapakah 

yang mendaraskan Rosario Kudusku secara terbuka. Ketika aku dihormati, Rosario Kudusku hendaknya 

didaraskan oleh semua orang yang hadir di hadapanku. Jika mereka yang berkata bahwa dirinya menuntun 

umat beriman untuk mencari pertolongan di hadapan Tahta Allah, tetapi tak bisa mendaraskan Rosarioku, 

maka mereka itu membutuhkan doa-doamu. Untuk datang ke hadapanku, dan mencari pertolonganku, namun 

tanpa mendaraskan doa Rosario, adalah tanpa arti, seperti halnya seorang serdadu yang berangkat menuu 

pertempuran tanpa membawa persenjataan apa-apa. 

  

Rosarioku adalah doa yang paling kuat, dan jika ia didaraskan setiap hari, ia akan bisa menghancurkan kuasa 

jahat. Mereka yang jiwanya telah dikuasai oleh setan, akan mendapatkan kesulitan untuk mendaraskan doa 

ini. Melalui perbuatan mereka kamu akan tahu siapa mereka sebenarnya dan hendaknya kamu memohon 

kepada Allah, melalui Kerahiman dari Puteraku, Yesus Kristus, untuk menolong mereka dengan menariknya 

menuju Terang Allah.   
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Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

 

 

Rencana-rencana telah dibuat oleh tritunggal tercemar dimana segala sesuatu yang Benar akan 

dihapuskan 

Selasa, 15 Oktober 2013, jam 15.45 

  

PuteriKu yang terkasih, adalah menjadi keinginanKu agar semua imam-imamKu, didalam setiap agama 

Kristiani, untuk mulai mempertahankan Sakramen-sakramen Yang Maha Kudus. Mereka yang menjadi 

anggota dari Gereja Katolik akan lebih dahulu menyaksikan penghancuran dan pencemaran terhadap 

Sakramen-sakramen. Mereka yang setia kepada-Ku, Yesus Kristus, akan mempersiapkan dengan hati-hati 

sekali bagi saat-saat didalam belantara yang mengerikan ini ke tempat mana GerejaKu akan diceburkan. 

Hendaknya kamu bersiap-siap sekarang, karena melalui kesetiaanmu maka semua anak-anak Allah akan bisa 

menerima Sakramen-sakramen dalam keadaannya yang kudus. 

  

Bagi semua Gereja-gereja Kristiani lainnya, Aku berkata ini. Ingatkanlah dirimu akan JanjiKu untuk datang 

kembali pada Hari Yang Besar dan Mulia itu dari KedatanganKu Yang Kedua. Ketahuilah juga, bahwa pada 

tahun-tahun mendatang menjelang peristiwa itu, maka semua orang yang mengikuti Aku akan menghadapi 

cobaan-cobaan yang mengerikan. Mereka yang berhasil menempati posisi kekuasaan yang baru, didalam 

semua agama-agamamu, akan dituntun oleh nabi palsu itu dan semuanya akan menelan seluruh perkataannya 

dan meniru perbuatannya. 

  

Celakalah mereka yang berpihak kepada nabi palsu itu karena dia adalah merupakan kebalikan dari Yohanes 

Pembaptis dan akan menjadi pendahulu dari antikris yang akan memerintah atas dirimu semua. 

  

Kamu akan dilindungi olehKu, karena segera Aku akan menuntun kamu semua. Hanya Aku yang bisa 

dipercaya untuk mengatakan Kebenaran kepadamu ketika kamu akan dikacaukan oleh berbagai bidaah, yang 

akan dihadirkan kepadamu sebagai bentuk baru dari teologi Kristiani modern. Betapa cerdiknya setan, karena 

dia tak akan pernah mengejutkan, sebaliknya, melalui orang-orang yang melayani dia, dia akan menarikmu 

menuju sebuah pengertian yang baru atas Sabda KudusKu yang telah disesatkan dan bertolak belakang. 

  

Rencana-rencana telah dibuat oleh tritunggal tercemar, dimana segala sesuatu yang Benar akan dihapuskan. 

Apa yang menarik bagi dunia sekuler, ketika keserakahan dan keinginan manusia untuk mengabaikan dosa, 

akan dihadirkan melalui semua Gereja-gereja Kristiani kepada seluruh umat beriman. Hari itu telah dituliskan 

didalam batu dan akan menjadi penghinaan yang terakhir, yang diijinkan oleh Allah, sebelum Dia mengutus 

Aku, Putera TunggalNya, untuk mengumpulkan semua orang yang masih setia kepada Sabda Allah. Ketika 

kebohongan-kebohongan itu dihadirkan kepadamu, ia akan nampak sebagai hal yang baik. Lencana-lencana 

lambang kerendahan hati akan banyak dipajang didalam gereja-gerejamu, karena ia diterapkan oleh mereka 

yang akan menipu kamu. 

  

Semua ciri-ciri yang berhubungan denganKu – KasihKu kepada kaum miskin; KasihKu kepada orang yang 

lemah dan sederhana; penolakanKu terhadap keserakahan, tamak dan nafsu, akan digunakan sebagai bagian 

dari alasan mereka untuk memaksamu menerima ajaran yang baru ini – sebuah agama dunia tunggal yang 

baru, untuk mempersiapkan dunia bagi pemerintahan antikris. 
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Sebagai Allah yang penuh kasih, Aku memberimu dengan peringatan-peringatan ini untuk menyelamatkan 

dirimu.  

Ikutilah Aku sekarang. Apa yang Kuminta hanyalah satu. Tetaplah setia kepada Sabda KudsKu. Sabda 

KudusKu diberikan kepadamu didalam Kitab Injil. Ia tak pernah berubah. Namun para musuh Allah akan 

menyesatkan maknanya. Ketika hal ini terjadi, tolaklah mereka yang mengatakan kepadamu bahwa Allah 

akan menyetujui perubahan-perubahan itu. Tidak boleh ada yang menjauhi Kebenaran. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Si ular memberi antikris dengan pesan-pesan khusus, yang dia catat dengan hati-hati 

Rabu, 16 Oktober 2013, jam 23.27 

  

PuteriKu yang terkasih, tritunggal yang paling tercemar, terdiri atas tiga musuhKu, nabi palsu, antikris, dan si  

naga, yaitu setan, kini akan bangkit menentang Tritunggal Yang Maha Kudus. Ketahuilah bahwa mereka 

memiliki ribuan pengikut yang setia dan sementara waktunya semakin dekat, berbagai upacara rahasia dan 

keji dilakukan untuk menghormati si ular itu. 

  

Begitu berhati-hatinya si ular itu untuk tidak memperlihatkan jati dirinya, hingga niat jahatnya yang 

sebenarnya untuk melawan semua anak-anak Allah disamarkan, dan dia menghadirkan dirinya kepada sedikit 

jiwa pilihannya sebagai pangeran yang tampan dan ramah, dimana dia muncul di hadapan mereka dengan 

cara yang amat penuh dengan tipuan. Sama seperti para nabi pilihanKu yang Kuajak berkomunikasi, maka si 

ular juga memberikan kepada antikris pesan-pesan khusus, yang dia catat dengan hati-hati dan kemudian 

dibagikan kepada hirarkinya di dunia. Pesan-pesan ini berisi perintah-perintah untuk mencemarkan 

GerejaKu, sebagai persiapan bagi antikris untuk merebut tahtanya, dan membodohi dunia ini agar percaya 

bahwa dia adalah Kristus, Juru Selamat dunia. 

  

Perhatikanlah sekarang, kamu semua yang mengabaikan peringatan ini. Karena segera banyak dari para 

muridKu yang semula mengasihi Aku, namun yang tidak percaya akan Pesan-pesan ini, akan menghadapi 

bahaya yang besar. Rencana untuk merebut dirimu dariKu telah dimulai, dan jika kamu tidak selalu waspada 

serta berhati-hati, maka kamu akan terbujuk kedalam sangkar kegelapan. Dia, antikris, akan meniru segala 

aspek dari KeilahianKu, yang disampaikan kepadanya oleh setan. Dia, si ular itu, mengamati PenyalibanKu, 

dan hanya dia yang memiliki pengetahuan akan detil-detil yang menyelimuti peristiwa mengerikan ini. Dia 

akan memperolokkan Aku dengan memerintahkan kepada para hambanya yang setia untuk membangun 

kembali ritual-ritual, secara bertolak belakang, di dalam GerejaKu. SabdaKu akan dihilangkan dan bagian-

bagian baru yang tak senonoh akan ditambahkan kepadanya, untuk menghormati binatang itu, dan banyak 

orang yang tidak mengerti maknanya. 

  

Jika kamu bermain-main dengan setan dan menempatkan dirimu di bawah pengaruhnya, maka hal itu akan 

mendatangkan cobaan-cobaan yang besar. Ulangilah kata-kata keji yang dia tanamkan diantara kamu maka 

kamu akan membuka jiwamu terhadap dia. Sembahlah dia dengan mengasihi antikris ketika dia berjalan 

dengan angkuh di hadapanmu, maka kamu telah menempatkan dia didalam hatimu, bukannya Aku. Segala 

hal yang Kuajarkan kepadamu akan diputar balikkan dari atas ke bawah dan dari dalam keluar. Karena ada 

banyak sekali orang yang tidak mengerti Ajaran-ajaranKu dan karena hanya sedikit sekali dari kamu yang 

mau mendengarkan dengan hati-hati terhadap bacaan-bacaan Injil, mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi 

menjelang KedatanganKu Yang Kedua, maka kamu tak akan menjadi cukup bijaksana. 
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Oh betapa HatiKu hancur jika harus mengungkapkan berita-berita ini. Betapa Aku berharap agar kamu tidak 

harus menderita seperti ini. Namun Aku berjanji, Aku akan meringankan penderitaanmu dan 

pemerintahannya, ketika ia terjadi, akan berlangsung singkat. 

  

Jiwa-jiwa yang secara tak sengaja terperangkap didalam cemoohan atas KeilahianKu ini akan diperlihatkan 

kepada KerahimanKu. Yang menyedihkan, mereka yang mengira bahwa dirinya akan memerintah didalam 

sebuah firdaus, yang dijanjikan pada mereka oleh si penipu itu, akan mendapati dirinya terlempar kedalam 

danau api dimana mereka akan menderita selamanya. Tak akan ada seorangpun yang bisa menolong mereka, 

karena mereka itu menelan berbagai kebohongan, yang dirancang untuk mereka percayai, yang berakibat 

pada hilangnya banyak jiwa-jiwa yang akan mengikuti ajaran palsu mereka secara buta.   

  

Berdoalah memohon Kerahiman bagi mereka yang akan tertipu oleh raja kegelapan itu. 

  

Yesusmu 

 

 

Setiap aturan baru, yang akan segera diperkenalkan oleh para musuh didalam GerejaKu, akan 

memperolokkan Kebenaran yang diberikan oleh BapaKu 

Kamis, 17 Oktober 2013, jam 20.38 

  

PuteriKu yang terkasih, seandainya saja ada lebih banyak lagi orang yang mau percaya sungguh kepada-Ku, 

Yesus mereka, maka mereka akan menemukan damai didalam hati mereka. Dimana tidak ada rasa percaya, 

maka disitu ada rasa takut. Rasa takut menghalangi Kasih Allah memasuki jiwamu dan kamu akan menjadi 

seorang tawanan. Tak ada satupun, kecuali TerangKu, yang akan mengangkat beban itu. 

  

Jika Aku mengatakan Kebenaran kepadamu, Aku melakukannya karena Aku mengasihi kamu dan Aku rindu 

akan hari dimana kita akan dipersatukan pada akhirnya nanti. Janganlah takut akan Kebenaran. KasihKu akan 

memenuhi kamu dengan keberanian serta kekuatan untuk tegak berdiri dan tetap setia kepada-Ku dalam 

segala hal. Aku melindungi kamu yang meminta kepada-Ku, namun hanya jiwa-jiwa yang mau mengabaikan 

dirinya sepenuhnya demi Aku, yang tak memiliki rasa takut. 

  

Kejahatan binatang itu akan disamarkan sebagai sesuatu yang modern dan menawan dan ia akan dinyatakan 

kepada semua orang dibalik kedok sopan santun kemanusiaan, kemurahan hati, dan ‗kepedulian terhadap 

kaum miskin‘. Janganlah percaya, sedikitpun juga, bahwa para murid setan akan menunjukkan jati dirinya 

kepadamu. Setiap kebohongan yang dihadirkan, untuk menggantikan Kebenaran, akan nampak logis dan 

demi kebaikan bersama. Setiap aturan baru, yang akan segera diperkenalkan oleh para musuh didalam 

GerejaKu, akan memperolokkan Kebenaran yang diberikan oleh BapaKu didalam Sepuluh Perintah Allah 

yang diberikan kepada Musa. Setiap isyarat, meski nampak halus sekali, dirancang untuk menghinakan Aku, 

Yesus Kristus, Anak Manusia. Si penipu itu, melalui para hambanya, tak bisa menahan diri untuk tidak 

memperolokkan Aku, karena dia membenci Aku. Dia akan memperolokkan setiap bejana didalam GerejaKu 

melalui berbagai perbuatan, perkataan dan penambahan lambang-lambang setan. Hanya mereka yang 

mengenal Kebenaran yang bisa melihat kekejian ini dan memahami sepenuhnya apa arti dari isyarat-isyarat 

semacam itu. 

  

Kuasa setan bisa membingungkan, menyesatkan, dan menyiksa para muridKu. Dia, setan, tak akan pernah 

meninggalkan kamu sendirian, terutama ketika kamu bersaksi atas Kebenaran. Tetapi ketahuilah hal ini, dia 

bisa dikalahkan jika kamu percaya sungguh kepada-Ku. Jika kamu mengabaikan dirimu sendiri di 
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hadapanKu, dia tak akan diberi kuasa untuk mempengaruhi imanmu kepada-Ku. Dia, setan, telah dihentikan. 

Pemerintahannya, meski hal itu amat menyakitkan bagi umat manusia, sudah sampai pada akhirnya. 

Penghinaannya yang terakhir di hadapanKu, akan dilaksanakan melalui antikris, yang akan meniru Aku dan 

membodohi dunia agar percaya bahwa dia adalah Aku, Yesus Kristus, dan bahwa dia datang untuk 

menyelamatkan dunia. 

  

Jika kamu mengenal Kebenaran, kamu akan bisa bertahan menghadapi godaan ini. Jika kamu tetap teguh 

terhadap Kebenaran, yang ada didalam Kitab Injil yang terkudus, maka kamu akan diselamatkan. 

  

Serangan yang terakhir akan berlangsung dengan cepat, dan kemudian Aku akan menunjukkan Kebenaran 

kepada dunia dan hanya mereka yang penuh dengan kebencian kepada-Ku yang akan menolaknya. Janganlah 

takut, karena Aku adalah satu-satunya Juru Selamat umat manusia. Hanya KasihKu yang akan 

mempertahankan kamu. Takutlah kepada jiwa-jiwa malang yang akan meludahi Aku ketika pada akhirnya 

Aku akan meraih mereka dan membawanya menuju Firdaus Yang Baru. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Mungkin Aku menjadi satu-satunya sahabat sejati mereka, satu-satunya keselamatan mereka, namun 

banyak dari mereka yang mengabaikan Peringatan-peringatanKu 

Jumat, 18 Oktober 2013, jam 12.38  

  

PuteriKu yang terkasih, kesedihanKu yang terbesar adalah karena mereka yang paling mengasihi Aku 

didalam misa-misa, akan menolak SuaraKu saat ini ketika Aku memanggil mereka. 

  

Mungkin Aku menjadi satu-satunya sahabat sejati mereka, satu-satunya keselamatan mereka, namun banyak 

dari mereka yang mengabaikan Peringatan-peringatanKu. Terutama mereka yang mendengar SuaraKu akan 

mengabaikan Aku dan menganggap SabdaKu sebagai bidaah. Mereka tidak mengenali saat-saat dimana 

mereka hidup sekarang ini, dan mereka baru menyadari Kebenaran di saat Peringatan itu. Saat itu banyak dari 

mereka yang mengutuki Aku dan menjauhkan dirinya dariKu hingga Aku tak bisa menjangkau hati mereka 

atau menyelamatkan jiwa mereka. 

  

Janganlah menyepelekan kebencian yang dimiliki setan terhadap Aku. Dia mengkhianati BapaKu dengan 

kerasnya, dan dia dengki terhadap Aku. Hal ini berarti bahwa dia membenci GerejaKu, dan antara GerejaKu 

di dunia serta iblis yang dikirim oleh setan itulah pertempuran terakhir akan terjadi. Pertempuran ini telah 

dimulai dan telah berhasil mencuri jiwa-jiwa milikKu yang terkasih, dimana banyak diantaranya yang tak 

bisa melihat betapa mereka telah menentang Allah. 

  

Ketika KehadiranKu segera bisa dirasakan, diantara orang-orang yang mengasihi Aku, apakah mereka 

percaya akan Pesan-pesan ini ataupun tidak, Aku akan melimpahi jiwa mereka dengan pengetahuan melalui 

Kuasa dari Roh Kudus.  

 

Itulah JanjiKu kepada dunia. Aku tak akan meninggalkan kamu kepada kuasa dari si jahat, karena Aku sangat  

mengasihi kamu. Kamu adalah seperti anggota TubuhKu sendiri. Kamu adalah bagian dari TubuhKu. Kamu 

adalah Bagian dariKu. 
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Apakah kamu menginginkan Aku atau tidak, Aku akan mengikuti kamu hingga Hari Yang Agung itu dan 

Aku akan berjuang untuk menyelamatkan jiwamu. Mungkin kamu akan membelakangi Aku, namun Aku tak 

akan meninggalkan kamu, karena Aku ini sabar. KeteguhanKu dan KeilahianKu melebihi pengertianmu. 

Janganlah kamu melupakan Aku, Yesusmu, karena Aku selalu ada bersamamu, menantimu untuk datang 

kepada-Ku. 

  

Juru Selamatmu yang mengasihi 

Penebus umat manusia 

Yesus Kristus 

 

 

 

 

Antikris akan mengadakan dana-dana subsidi untuk membujuk berbagai perusahaan, organisasi, 

serta lembaga-lembaga amal, untuk bekerja demi kepentingan pusat perdagangan dunia tunggal 

miliknya 

Sabtu, 19 Oktober 2013, jam 20.00 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku memanggil semua muridKu yang telah mendengar Aku dan yang mengenali 

Aku, melalui Pesan-pesan ini, untuk mendengarkan Aku sekarang. 

  

Karya ini, yang diberikan kepadamu, adalah Kudus. Apapun siksaan, penyalah-gunaan, penderitaan serta 

cemoohan yang kau tanggung karena Tugas ini, ingatlah bahwa Karya ini adalah milikKu. Tugas terakhirKu 

yang diberikan kepada dunia, melalui nabi Allah, adalah sebuah Karunia besar bagi umat manusia. 

Bangkitlah diatas segala cemoohan yang akan kau saksikan, dan ketahuilah bahwa ia didiciptakan oleh setan 

dalam upayanya untuk menghentikan Kebenaran.  

 

Kebenaran, Sabda KudusKu, akan diinjak-injak, dan setiap iblis yang dilepaskan dari kedalaman neraka akan  

melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk membungkam SuaraKu. 

  

Dengan bekerja melalui jiwa-jiwa yang mau membuka dirinya terhadap pengaruh buruk, maka karya-karya 

jahat dari setan akan segera disamarkan dan dihadirkan kepada dunia seperti Kitab Suci. Doktrin yang baru 

itu, mereka katakan demikian, adalah diilhami olehKu, Yesus Kristus. Seluruh dunia akan dibuat tertarik, 

sementara ia akan terbuka lapis demi lapis, dan disoraki, terutama oleh dunia yang sekuler ini. Diantara kamu 

yang tidak bersedia  

menghormati Allah adalah yang pertama dalam deretan untuk memeluk berbagai bidaah, yaitu berbagai 

kebohongan mengenai Aku, ketika semuanya itu dinyatakan. 

  

Belum pernah sebelumnya Gereja Katolik menerima penghormatan sedemikian besarnya dari media massa 

dan elit politik dunia. Belum pernah terjadi sebelumnya dimana kaum atheis dan semua agama termasuk 

mereka yang tidak menghormati Aku, mau membuka tangan mereka dan berlutut menghormati orang-orang 

yang berkata bahwa dirinya berasal dari Allah. 

  

Ketika gambar-gambarKu menjadi hilang dan tidak kelihatan lagi, dan ketika Salib-salibKu, Kitab Injil, 

buku-buku misa bagi keperluan Misa Kudus, rosario, medali, skapulir, serta salib Benediktus, tidak lagi bisa 

ditemukan, ketahuilah bahwa itulah saatnya pemerintahan binatang itu telah dimulai. 
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Dunia akan menyanyikan lagu-lagu pujian bagi antikris. Belumlah sempat dia menciptakan damai, sebuah 

damai yang palsu, yang diciptakannya ditengah berbagai peperangan yang disulutnya sendiri, maka dia akan 

membuat banyak sekali pernyataan-pernyataan yang mengejutkan. Dia, antikris, akan menyatakan bahwa 

dirinya menerima pesan-pesan dari Allah Bapa, dan hal itu nampaknya saja otentik. Kemudian dengan 

menggunakan kekuatan gaib dia akan nampak menyembuhkan berbagai penyakit dan muncul seolah dia 

memiliki karunia-karunia spirituil yang besar. Banyak orang akan merasa kagum dengan apa yang disebut 

sebagai ‗keajaiban-keajaiban‘ yang dilakukannya itu dan dunia akan memuji dia dan bersujud di kakinya. 

Kemudian dia, antikris, akan menyatakan dirinya sebagai Yesus Kristus, Anak manusia, dan berkata bahwa 

saatnya telah tiba baginya untuk menguasai dunia dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Seseorang yang 

berani menentang kebusukan dan percabulan yang akan mengalir keluar dari mulut binatang itu, akan 

dihukum dengan kejam. 

  

Saat itu karena banyaknya campur tangan setan di dunia, maka dosa akan sangat menyebar luas hingga harkat 

manusia berada pada titik yang paling rendah, dimana ketidak-murnian, nafsu, keserakahan dan segala 

macam dosa kekejian, di Mata Allah, akan bisa disaksikan di tempat-tempat umum. Karena dosa akan 

dinyatakan sebagai sebuah kelemahan alami manusia, maka banyak orang akan berbuat dosa dan tidak ada 

lagi rasa malu didalam jiwa mereka. 

  

Para selebritis dunia, para pelaku dunia hiburan, media massa, bintang-bintang film, semuanya akan nampak 

riuh rendah bersama antikris itu, dan gambar antikris akan nampak pada orang-orang yang datang kepadanya. 

Dia pandai berbicara dalam berbagai bahasa; dia sangat tampan; memiliki selera humor yang tinggi dan 

kemampuan berkomunikasi yang luar biasa. Dia sangat berhati-hati sekali dalam berbicara mengenai Allah 

dan dia tak pernah menyinggung Bunda Allah sama sekali, karena Bunda Allah dianggap tak memiliki 

peranan apa-apa. 

  

Wawancara dengan antikris di berbagai televisi akan sering dilakukan dan orang-orang akan bergantung 

kepada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dia akan mempengaruhi para politisi di setiap bangsa dan 

orang-orang yang ada bersamanya akan diperlakukan sebagai raja. Hal itu tidak berhenti disitu. Pernyataan-

pernyataannya akan disampaikan di atas mimbar-mimbar dari semua gereja. Dia akan sangat dihormati dan 

ditempatkan pada posisi yang tinggi di semua gereja, hingga akhirnya dia akan duduk pada sebuah tahta yang 

baru didalam bait Babylon yang baru.  

 

Pengaruhnya akan menyebar sampai dunia perbankan, hukum-hukum perdagangan, serta ekonomi dunia. 

Antikris akan mengadakan dana-dana subsidi untuk membujuk berbagai perusahaan, organisasi, serta 

lembaga-lembaga amal, untuk bekerja demi kepentingan pusat perdagangan dunia tunggal miliknya. 

Kekayaan yang besar akan dibuat oleh mereka yang ingin menjadi bagian dari kekaisaran antikris. Siapa saja 

yang bersumpah setia kepadanya, baik melalui upacara-upacara keagamaan, bisnis ataupun perjanjian 

perdagangan, diharuskan menerima sebuah tanda. Mereka yang menerima tanda itu, dalam bentuk sebuah 

kartu bank atau chip khusus, yang akan ditanamkan didalam tanganmu, akan kehilangan jiwamu baginya. 

Namun mereka yang mengenakan Meterai Allah Yang Hidup akan lolos dari cengkeraman antikris dan 

menjadi tahan terhadap kengerian itu. Janganlah kamu mengabaikan peringatan ini. Janganlah takut, karena 

jika kamu mengikuti perintah-perintahKu maka kamu akan dilindungi. 

  

Aku meneteskan banyak air mata ketika memberimu Pesan ini dan inilah sebabnya penderitaanKu dalam 

dirimu, puteriKu, saat ini, sangat besar sekali. Hiburlah Aku dengan memohon KerahimanKu dan 

PerlindunganKu. 

  

Yesusmu 
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Hendaknya kamu tetap tenang, damai, namun dengan niatan yang teguh untuk terus mewartakan 

Sabda Kudus yang ada didalam Kitab Injil 

Minggu, 20 Oktober 2013, jam 12.07 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku ingin mengungkapkan kepada kamu semua, para rasulKu yang terkasih, mereka 

yang berjalan di atas bumi dan yang mewartakan Sabda KudusKu, bahwa hendaknya kamu bergantung 

kepada-Ku, Yesusmu, lebih erat lagi dari pada sebelumnya. Saat-saat ini, yang berada di hadapanmu ini, akan 

terasa sulit, dan bagi mereka yang tetap tinggal dalam DiriKu, bersamaKu, dan bagiKu, kamu akan 

bertanggung-jawab untuk mempertahankan Kobaran TerangKu tetap bersinar di kegelapan dari hari-hari 

mendatang. 

  

Anak-anakKu yang berharga, hendaknya kamu tetap tenang, damai, namun dengan niatan yang teguh untuk 

terus mewartakan Sabda Kudus yang ada didalam Kitab Injil di setiap penjuru dunia. Kamu, Sisa PasukanKu, 

akan membawa semua anak-anak Allah kepada-Ku dan menolong menyelamatkan mereka dari asap setan 

yang akan menyelimuti jutaan jiwa-jiwa. Kamu adalah milikKu dan kamu berjalan didalam Terang Allah, 

meratakan jalan bagi dunia untuk  

diselamatkan. 

  

RahmatKu dicurahkan kepadamu, para rasulKu yang terkasih, dan sekali kamu tahu bahwa dirimu sedang 

dituntun olehKu dan percaya sepenuhnya kepada-Ku, maka tak ada gangguan yang akan datang kepadamu. 

Namun jika kamu membiarkan dirimu menjadi para hamba yang setia dari penipuan, maka PerlindunganKu 

tidak akan menyelimuti kamu. Diantara kamu yang berpihak kepada nabi palsu itu serta antikris, akan dijerat 

oleh setan dan dia tak akan mau membebaskan kamu.  

Diantara kamu yang berjalan bersama para musuhKu dan menelan dari piala ular itu akan dihancurkan 

olehnya jika kamu berani menentangnya. 

  

Ikutilah peringatanKu sekarang, jika kamu berpihak kepada binatang itu dan bersumpah setia untuk 

menghormati bidaah, maka kamu akan mengalami kesulitan untuk melepaskan dirimu dari cengkeramannya 

yang keji itu. Berdoalah agar kamu memiliki kebijaksanaan untuk melihat Kebenaran. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Perpecahan didalam GerejaKu akan terbagi dalam beberapa tahap yang berbeda 

Minggu, 20 Oktober 2013, jam 17.48 

  

PuteriKu yang terkasih, pergilah kamu semua ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil, karena kamu harus 

melakukan hal ini sebelum penganiayaan terhadap GerejaKu dimulai dengan sungguh-sungguh. 

  

Hendaknya kamu menaruh seluruh kepercayaanmu kepada-Ku dan merasa terhibur oleh pengetahuan bahwa 

ketika Hari Yang Agung itu tiba, kamu akan diangkat, didalam tubuh dan jiwamu, menuju PasukanKu, dalam 

sekejap mata saja. Inilah sebabnya, dengan kasih dan kesabaran, hendaknya kamu mengingatkan dunia ini 

akan Ajaran-ajaranKu. Ingatkanlah mereka bahwa dosa itu ada dan akan diampuni, namun lebih dahulu 
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mereka harus meminta pengampunanKu. Betapapun mereka diberitahu bahwa dosa itu adalah sifat alami 

kedua bagi manusia, tetapi mereka harus sadar bahwa sebagai anak-anak Allah, mereka harus meminta 

rekonsiliasi setiap saat, betapapun nampak kecilnya dosa mereka. Dosa adalah yang memisahkan kamu dari 

Tuhan. Semakin banyak kamu berdosa, semakin gelap dirimu menjadi; semakin besar pula kesedihan yang 

kau rasakan dan kamu akan berada dalam keadaan kacau hingga tak ada yang lainnya, kecuali RahmatKu, 

yang bisa meredakan penderitaanmu dan membawa damai sejati kepadamu. 

Ketahuilah bahwa ketika pemerintahan bidaah itu dimulai, bahwa mereka yang terlibat didalamnya akan 

merasakan kesepian dan kemalangan yang sangat menakutkan. Namun bagi dunia diluar, semuanya akan 

nampak bisa diterima oleh Gereja. Sementara kamu berjuang keras didalam batinmu, maka semua upacara-

upacara, yang dilakukan dalam nama sebuah persekutuan gereja global, akan membuatmu merasa tidak 

nyaman. Dalam waktu 6 bulan sejak bidaah itu diperkenalkan didalam GerejaKu, maka banyak orang yang 

semula mengabaikan PanggilanKu, akan berlari dan mencari mereka yang masih setia kepada Sabda 

KudusKu. Kemudian PasukanKu akan semakin besar, bertumbuh dan mengumpulkan sisa-sisa dari seluruh 

Gereja Kristiani guna memerangi roh jahat itu.  

  

Perpecahan didalam GerejaKu akan terbagi dalam beberapa tahap yang berbeda. Tahap pertama adalah ketika 

hanya mereka yang benar-benar mengenal Aku dan mengerti Kebenaran dari Kitab Injil, akan memutuskan 

bahwa mereka tak bisa menerima berbagai kebohongan dalam namaKu. Tahap kedua akan terjadi ketika 

orang-orang menolak Sakramen-sakramen Kudus, seperti yang dimaksudkannya semula. Tahap ketiga adalah 

ketika Gereja-gerejaKu telah dicemarkan dan hal itu terjadi ketika para hamba kudusKu akhirnya akan 

memahami Kebenaran yang ada didalam Kitab Wahyu. 

  

Para nabiKu tidaklah berbohong. Mereka itu tidak suka dengan apa yang diminta untuk mereka lakukan. 

Mereka hanya mewartakan Sabda KudusKu dan apa yang diperintahkan pada mereka untuk dilakukan 

dengan Kehendak Kudus dari BapaKu.  

 

Tanda-tanda bahwa nabi terakhir, satu-satunya nabi yang diberi ijin dari Surga saat ini untuk mempersiapkan 

dunia bagi Kedatangan Yang Kedua, telah tiba dan ada disini sekarang. Jika kamu mengerti bahwa berbagai 

nubuatan yang diberikan kepada dunia dari Surga, berpuncak disini, untuk meningkatkan imanmu dan 

memastikan bahwa kamu tetap setia kepada Sabda KudusKu, maka kamu akan menerima hal itu. Ketika hal 

itu terjadi maka kamu akan sadar dengan Kebenaran itu. 

  

Bersiaplah. Damailah kamu, karena Aku akan berjalan bersamamu yang kini berkumpul untuk membentuk 

Sisa PasukanKu di dunia. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Seperti anak domba yang dibawa menuju tempat pembantaian, mereka akan mengikuti jalan menuju 

kehancuran 

Senin, 21 Oktober 2013, jam 10.56 

  

PuteriKu yang terkasih, pengkhianatan terbesar dari orang yang Kukasihi, para muridKu yang setia, yaitu 

mereka yang selalu berpegang teguh kepada Kebenaran, akan dilakukan oleh mereka yang ada didalam 

GerejaKu yang menjadi mangsa dari penipuan besar itu.  
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Karena kesetiaan yang salah arah, banyak dari mereka itu yang akan ditipu oleh si pembohong yang akan 

memegang tampuk pemerintahan GerejaKu dimana-mana. Meski kadang-kadang mereka merasa tidak 

nyaman, ketika mereka mendengar cara membawakan Sabda KudusKu yang aneh, yang tidak dilakukan 

dalam konteks yang benar, tetapi, seperti anak domba yang dibawa menuju tempat pembantaian, mereka akan 

tetap mengikuti jalan menuju kehancuran. Mereka akan memuji-muji nabi palsu itu serta menyalami dia 

seperti seorang diktator besar dan mereka akan menjadi orang yang membentuk sebuah pasukan yang besar. 

Pasukan ini akan melakukan penganiayaan yang terbesar terhadap sesama umat Kristiani mereka. Saudara 

akan melawan saudara, didalam pertempuran mengerikan bagi Kebenaran ini. Jumlah orang yang akan 

mengikuti tritunggal tercemar itu, yang terdiri atas nabi palsu, antikris dan setan, akan jauh lebih banyak dari 

pada mereka yang tetap setia kepada Sabda Kudus Allah seperti yang diberikan sejak semula. 

  

Kamu, umat pilihanKu, yang tidak menyimpang dari Kebenaran, akan mendapati bahwa perjalanan ini cukup 

sulit. Belum pernah untuk sesaatpun juga dalam hidupmu, kamu membayangkan tipuan yang mengerikan itu 

yang akan segera kau saksikan. Para musuhKu telah dipersiapkan dengan baik, memiliki banyak pengaruh, 

dan memiliki dana yang besar.  

 

Mereka memiliki berbagai keunggulan, namun di sisi yang lain, mereka tak memiliki Kuasa Allah. Bukan 

saja mereka tak memiliki Kuasa Allah, BapaKu, Yang Maha Kuasa, namun mereka juga bisa dipukul jatuh 

setiap saat atas KehendakNya. Yang menyedihkan, mereka akan menarik banyak sekali jiwa-jiwa menjauhi 

Aku, dan Aku mengijinkan hal ini sebagai bagian dari pemurnian terakhir atas umat manusia. Masa seperti 

ini di dunia adalah untuk memisahkan yang baik dari yang jahat. 

  

Apa yang Kumaksudkan dengan hal ini? Tentu saja, kamu akan berkata ini, orang yang baik akan ditipu dan 

ini bukanlah kesalahan mereka. Memang hal ini benar. Namun mereka yang berkata bahwa dirinya adalah 

umat Kristiani yang sejati, kemudian mereka mau menerima bidaah, bukannya Sabda KudusKu, maka 

mereka telah menghina Aku. Mereka itu tahu betul akan Kebenaran, maka mereka harus waspada akan 

SabdaKu setiap detik. Banyak dari kamu yang tertidur. Banyak sekali yang tidak mengenal Aku dengan 

sungguh, karena tidak ada kerendahan hati didalam jiwamu, begitu congkaknya kamu dengan 

pengetahuanmu akan Kitab Suci. Banyak dari kamu yang gagal dalam membaca Kitab Injil atau bisa 

mengerti apa yang akan terjadi sebelum KedatanganKu Yang Kedua. Dan kamu masih belum tahu bahwa 

Kebenaran diberikan kepadamu didalam Kitab Injil Terkudus. Mengapa kamu terus membantah Sabda Allah, 

mempertanyakan, menolak, dan memerangi Tangan yang menciptakan kamu? Kamu tidak tahu lagi siapa 

yang menyalibkan Aku. Kamu tak memiliki pengetahuan yang lebih besar dari pada orang Parisi yang 

percaya bahwa pengertian mereka terhadap Sabda Kudus Allah adalah lebih tinggi dari pada Anak manusia. 

Karena penolakanmu untuk menerima nubuatan-nubuatan terakhir ini maka kamu telah menolak Aku. Semua 

pelayananmu kepada-Ku tak ada artinya apa-apa, karena kamu akan mengikuti dia yang disuruh oleh setan 

untuk membuang harta warisanmu didalam FirdausKu. 

  

Betapa kamu telah membuatKu menangis. Betapa kamu mengkhianati Aku yang akan tercermin didalam 

penganiayaan yang akan kau lakukan terhadap mereka yang kau sebut sebagai saudara-saudarimu, dalam 

NamaKu. Kamu akan diberi indoktrinasi dengan berbagai kebohongan seperti halnya orang-orang lain 

sebelum kamu, oleh para pemimpin dan diktator jahat pada masa lalu. Karena tidak adanya kasihmu yang 

sejati kepada-Ku, yang membutuhkan kurban yang besar, maka kamu memberiKu kesedihan dan penderitaan 

yang sangat besar. Sementara para musuh GerejaKu akan menarikmu menuju jaring penipuan, kamu akan 

bernyanyi memuji mereka, menyembah dan mengasihi mereka yang membenci Aku dan kemudian Aku akan 

dilupakan. 
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Ingatlah akan Sabda ini. Jika kamu menaruh allah-allah palsu di hadapanKu, maka kamu akan mendatangkan 

Murka Allah. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Semua orang yang mengenakan segitiga, tanda dari tritunggal yang paling tercemar, akan dilibatkan 

dalam mendukung tindakan-tindakan amal itu 

Selasa, 22 Oktober 2013, jam 00.20 

 

PuteriKu yang terkasih, setiap sudut dari GerejaKu sedang dipersiapkan bagi upacara-upacara yang baru itu.  

 

Berbagai pernyataan di depan umum mengenai perlunya sikap kerendahan hati serta kepedulian akan dibuat 

untuk menata dimulainya tindakan kedermawanan sekuler, yang akan diperkenalkan oleh antikris. Semua 

hamba setan ini sedang bersatu padu, merayakan secara sendiri maupun didalam jaringan global mereka, 

untuk melakukan tindakan-tindakan amal secara global, yang diciptakan untuk meyakinkan kamu bahwa hal 

itu memang diilhami secara ilahiah. 

  

Semua orang yang mengenakan segitiga, tanda dari tritunggal yang paling tercemar, akan dilibatkan dalam 

mendukung tindakan-tindakan amal itu, hingga hal itu akan bisa meninggikan mereka di mata dunia ini. 

Secara tiba-tiba,  

sebuah gerakan evangelis yang baru dan amat kuat, akan dibicarakan dan orang-orang akan bersedia 

menyerahkan uang mereka untuk membantu usaha itu dalam mengentas kemiskinan dunia. Setiap orang akan 

percaya bahwa kebaikan yang lebih besar sedang dilakukan dan para pemimpin tertentu didalam Gereja-

gerejaKu akan dipuji-puji di seluruh penjuru dunia. Hanya sedikit saja orang yang mempertanyakan niatan 

mereka itu, namun ketika kamu menyaksikan bank-bank terbesar di dunia bersatu didalam usaha mereka, 

maka ketahuilah bahwa ini adalah sebuah tindakan yang dirancang untuk menipu kamu. Betapa cerdiknya 

binatang itu. Betapa nampak cerdas perbuatan mereka, karena semua itu akan dibungkus oleh pemanis yang 

tidak lain adalah sebuah bentuk penipuan, dimana hanya mereka yang diberkati dengan Karunia Roh Kudus 

saja yang bisa mengenalinya. Dan selama segala pembicaraan dilakukan mengenai kebaikan bersama dari 

umat manusia, dan keinginan untuk membawa semua agama agar bersatu membentuk sebuah komunitas 

besar dari orang-orang, maka tidak ada satu katapun diucapkan mengenai AjaranKu agar anak-anak Allah 

harus tetap setia kepada Sabda KudusKu. 

  

Waktu sedang bergerak dengan cepatnya dan di tengah semua propaganda ini, yang nampaknya serba teratur 

dan dirancang dengan sangat baik, keretakan itu mulai nampak. Ketika setan bekerja, kebingungan menyebar; 

perpecahan diciptakan; pertentangan semakin marak dan tak ada lagi yang teratur. Penghormatan-

penghormatan khusus yang diarahkan kepada-Ku di depan Tabernakel-tabernakelKu, akan menghilang. Jam-

jam Adorasi Abadi akan dihentikan dan segera mereka akan membuang semua patung para kudus dari dalam 

Gereja-gereja. Semua perbuatan mereka ini dilakukan dengan alasan untuk membuang kebiasaan lama 

didalam Gereja dan akan membuatnya menjadi lebih relevan, lebih menarik dan lebih menyenangkan bagi 

orang-orang yang tidak percaya. 

  

Mereka yang mengenal Aku, hendaknya melakukan apa saja yang mereka bisa, melalui pewartaan Injil, 

karena, yakinlah, bahwa kamu akan tidak bisa lagi mendengar pembicaraan mengenai Kitab Injil. Satu-

satunya kutipan yang akan kau dengar adalah yang telah diputar-bailkkan untuk mendukung berbagai 

tindakan kebohongan. Sementara mereka membersihkan Gereja dari segala kemuliaannya, maka hukuman-
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hukuman dari Surga akan mulai tercurah kepada mereka.  

 

Pada saatnya, mereka akan dihentikan, namun semua cobaan ini harus terjadi lebih dahulu seperti yang 

dinubuatkan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Kamu adalah angkatan yang akan harus menyaksikan Penyaliban terakhir atas GerejaKu 

Rabu, 23 Oktober 2013, jam 13.30 

  

PuteriKu yang terkasih, para hamba kudusKu akan bersatu denganKu, tidak sampai separuh dari mereka, 

namun kesetiaan mereka kepada-Ku akan membantu PasukanKu untuk bisa tetap hidup dan bertumbuh untuk 

mewartakan Injil selama saat kegelapan global itu yang akan dirasakan selama saat kemurtadan yang terbesar 

sepanjang masa ini. 

Tidak adanya rasa hormat kepada-Ku, Yesus Kristus, menjadi semakin nyata pada semua bangsa, di tempat-

tempat umum dan didalam Gereja-gerejaKu. KeinginanKu saat ini adalah untuk mempersiapkan PasukanKu 

secara memadai. Para pengikutKu yang terkasih, jangan biarkan semua ini mengganggu dirimu, karena 

semua itu akan mengalihkan perhatianmu ketika Aku membutuhkan kamu agar tetap kuat didalam imanmu. 

Seperti halnya pintu-pintu ditutup dengan kerasnya di hadapan wajah IbuKu, ketika dia berusaha mencari 

tempat penginapan, sesaat sebelum KelahiranKu, maka demikian juga pintu-pintu akan ditutup di depan 

wajahmu. Ketahuilah bahwa ketika pintu-pintu ini ditutup dengan kerasnya di hadapan wajahmu, oleh para 

hamba kudus yang salah arah didalam GerejaKu, maka hendaknya kamu hanya berpaling kepada-Ku saja. 

Ketahuilah juga bahwa mereka yang mengaku sebagai orang yang suci, memiliki pengetahuan akan Kitab 

Suci dan Ajaran-ajaran GerejaKu, akan mengantri dan menjadi yang pertama yang menyalahkan kamu, 

karena kamu mengikuti Kebenaran. Aku mengacu kepada semua jiwa di dunia yang mengasihi Aku dan yang 

mengetahui Kebenaran dan, tentu saja, bukan mereka yang mengikuti Pesan-pesanKu bagi dunia ini. 

  

Karunia Roh Kudus hanya melimpahi mereka yang layak untuk menerima Karunia berharga dari Allah ini. 

Mereka yang tak memiliki Roh Kudus akan meneriakkan kata umpatan dan berusaha meyakinkan kamu agar 

mengikuti berbagai bidaah, yang akan segera menjadi marak didalam semua Gereja-gereja Kristiani. Semakin 

besar mereka memperlihatkan rasa takut kepada Pesan-pesan ini, semakin keras mereka menyerang kamu. 

Hendaknya kamu mengabaikan racun kebencian mereka dan tetap diam. Hari-hari itu sudah akan sampai 

kepadamu. Beberapa dari kamu ada yang telah menerima penentangan yang keras, yang harus kau tanggung 

demi Aku. 

  

Kamu adalah angkatan yang akan harus menyaksikan Penyaliban terakhir atas GerejaKu, namun ketahuilah 

hal ini. Dari debu ini akan bangkitlah TubuhKu Yang Mulia, Yerusalem Yang Baru dan kamu akan dipilih 

untuk memerintah diantara dua belas bangsa-bangsa. Jika kamu tetap setia kepada-Ku, Aku akan 

membangkitkan kamu dalam kemuliaan, dan Surga dan Bumi akan menjadi milikmu, di dunia yang akan 

datang. Hendaknya kamu tetap berpegang kepada-Ku saja selama saat kekejian yang membinasakan itu, 

karena hal itu akan berlangsung singkat. Dan kemudian tak ada yang bisa memisahkan kamu dariKu lagi. 

  

Yesusmu 
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Bunda Keselamatan : Puteraku sedang merencanakan sebuah pembaharuan yang besar atas bumi ini, 

saat ini, dan ia akan menimbulkan banyak kesengsaraan 

Rabu, 23 Oktober 2013, jam 15.34 

  

Anakku, aku menyelimuti semua anak-anakku, saat ini, dengan perlindunganku, agar mereka tetap tenang, 

damai dan kuat di saat-saat cobaan besar ini. 

  

Anak-anak yang terkasih, hendaknya kamu menerima kenyataan bahwa kamu akan selalu merasakan 

penderitaan yang disebabkan oleh isolasi, penolakan, pengucilan dari mereka yang menghina Sabda Allah. 

Terang menarik perhatian mereka yang berada didalam gelap dan mereka akan selalu menyerang dan 

mencaci kamu, ketika kamu berada didalam persekutuan yang penuh dengan Puteraku, Yesus Kristus. 

  

Puteraku sedang merencanakan sebuah pembaharuan yang besar atas bumi ini, saat ini, dan ia akan 

menimbulkan banyak kesengsaraan, karena ia berbentuk sebuah pemurnian. Hal ini berarti bahwa banyak 

orang akan menderita atas dosa-dosa mereka saat ini dan bahwa bumi ini sedang dipersiapkan bagi 

kedatangan Yesus Kristus, sehingga ketika pemurnian itu telah lengkap, maka pengumuman akan 

dilaksanakan. Sementara itu para musuh Allah menyebar-luaskan berbagai kebohongan serta bidaah untuk 

bisa merebut para pendosa dan mereka yang mengasihi Puteraku, agar bisa mengendalikan mereka. Semua 

peristiwa menyedihkan ini haruslah terjadi sebelum Kedatangan Yang Kedua dari Puteraku, Yesus Kristus. 

  

Aku memintamu, anak-anak yang terkasih, untuk bersabar, dan menanggung semua kesulitan ini, demi 

Puteraku, yang sangat kau kasihi. Janganlah merasa cemas, karena segera kamu akan menyaksikan 

FirdausNya Yang Baru dimana tak ada kesedihan, penderitaan, atau kejahatan disitu. Hanyalah sesuatu yang 

kecil saja jika kamu menderita demi Puteraku dan hal itu tidaklah berarti jika dibandingkan dengan apa yang 

ditanggungNya bagi kamu masing-masing ketika Dia mati di Kayu Salib untuk menyelamatkan kamu.  

  

Karena itu serahkanlah semua kepercayaanmu kepada Puteraku dan bersyukurlah karena kamu diberi dengan 

tuntunan dari Surga ini. Berbahagialah karena kamu diberi dengan waktu yang cukup untuk mempersiapkan 

diri, secara memadai, bagi Hari Yang Agung dari Allah itu. 

  

Damailah 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

Allah Bapa : Ini adalah sebuah Panggilan demi keselamatan mereka yang tidak mau mempertanyakan 

segala bidaah yang akan segera disampaikan 

Kamis, 24 Oktober 2013, jam 19.45 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku datang untuk mengatakan kepada dunia bahwa para musuh yang berkelana di 

dunia ini, dalam wujud orang-orang yang berkata bahwa dirinya membawa Sabda PuteraKu didalam misa-

misa, kini telah bersatu padu. Sebagai satu kesatuan, mereka akan menyatukan kekuatan mereka bersama-

sama dan akan merubah muka bumi ini dengan tipuan jahat mereka. 
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Aku telah siap. Menunggu. Segera setelah mereka memperkenalkan hukum-hukum yang busuk mereka, Aku 

akan memukulnya dan dunia akan menyaksikan hukuman-hukumanKu. Peringatan-peringatanKu telah 

mengenai telinga yang tuli dan mereka yang congkak untuk menerima tangan Kerahiman, yang diberikan 

kepadamu melalui Pesan-pesanKu ini. Para pemimpin mereka yang akan menganiaya kamu, demi hak-hak 

asasi manusia, akan menderita oleh TanganKu. Mereka mengira bahwa kekuatan mereka tak terbatas dan hal 

itu tak bisa dikalahkan, namun mereka akan segera sadar bahwa mereka tak ada artinya apa-apa tanpa Kuasa 

dari Pencipta mereka. 

  

Aku adalah Pencipta Kehidupan ini, dan jika mereka yang memutuskan untuk menggunakan kekuatan 

mereka untuk merebut kehidupan anak-anakKu, didalam tubuh dan jiwanya, maka mereka akan kehilangan 

segalanya. Jika kamu memerangi anak-anakKu dan mengkhianati Putera Ku, Yesus Kristus, maka hanya ada 

sedikit saja harapan bagimu. Aku tak akan dengan mudah melimpahkan KerahimanKu kepadamu, karena 

kamu telah membuatKu amat murka. Namun Aku merindukan kesetiaanmu dan memperingatkan kamu akan 

bahayanya jika kamu bermain-main dengan setan. Aku akan memberimu segala kesempatan untuk menjauhi 

belenggu itu, yang telah mengikatkan kamu dengan tritunggal yang tercemar. Hendaknya kamu menjauhkan 

dirimu dari rantai setan. Waktumu tinggal sebentar. 

  

Aku memintamu untuk melihat kepada Kitab SuciKu, Kitab Injil, dan mencari tanda-tanda yang diberikan 

kepadamu mengenai kemurtadan besar yang dinubuatkan itu, karena ia telah menyelimuti dunia ini dan 

menyebar luas laksana virus mematikan ke dalam setiap bagian yang bisa dirasakan didalam masyarakatmu. 

Kamu telah dirasuki dan kini Aku, Bapamu, datang untuk membersihkan kamu dari penderitaan yang 

mengerikan ini. Kamu harus meminta tolong kepada-Ku, sebelum terlambat bagimu. 

  

Kini hendaknya kamu mendaraskan doa Perjuangan (124) ini. Mintalah pertolonganKu. 

  

Doa Perjuangan (124) : Dengarkanlah permohonanku akan kebebasan 

  

Oh Allah, Bapa yang Maha Rahim, Pencipta segala sesuatu, dengarkanlah permohonanku akan kebebasan. 

Lepaskanlah aku dari rantai perbudakan dan lindungilah aku dari penganiayaan jahat ini. 

Tolonglah aku untuk mengenali Kebenaran dan datanglah segera menolongku, 

terutama ketika aku kebingungan dan meragukan SabdaMu. 

Ampunilah aku jika aku menentang Engkau 

dan bawalah aku menuju tempat perlindunganMu didalam FirdausMu Yang Baru diatas bumi. 

Amin. 

  

WaktuKu untuk mengumumkan Kedatangan Kedua dari PuteraKu sudah dekat. Waktu akan bergerak dengan 

cepat dan pemerintahan musuh-musuhKu, meski berlangsung singkat, namun ia terasa sangat panjang, karena 

besarnya kekejaman yang mereka lakukan kepada anak-anakKu. Mereka tak akan memperlihatkan kesetiaan, 

apapun juga bentuknya, kepada orang-orang bodoh, yang bersumpah setia kepada binatang itu. Sama seperti 

setan membenci Aku, maka dia juga membenci semua anak-anakKu, yang benar maupun yang tidak benar. 

Ini adalah sebuah panggilan demi keselamatan mereka yang tidak mau mempertanyakan segala bidaah yang 

akan segera disampaikan. Hendaknya kamu selalu bertanya dan bertanya tentang segala keraguan yang 

muncul, yang merasuki jiwamu, pada saat kamu merasa tidak bahagia dengan sebuah doktrin yang baru, yang 

terasa tidak benar didalam hatimu. 

  

Aku tidak memberi kewenangan untuk membuat hukum atau sakramen yang baru untuk diperkenalkan dalam 

Nama KudusKu. 
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Bapamu yang mengasihi 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

 

Sedikit sekali orang di dunia saat ini yang memiliki iman atau kepercayaan akan Allah 

Jumat, 25 Oktober 2013, jam 23.55 

 

PuteriKu yang terkasih, jika ada orang yang menuduhmu menyebarkan rasa takut melalui Pesan-pesan ini, 

maka hendaknya mereka mengerti niatanKu yang sesungguhnya. Rasa takut berasal dari kejahatan mereka 

yang telah dirasuki oleh kegelapan jiwa, yang ada diantara kamu. Musuhmu adalah musuhKu. Mereka 

menciptakan spiritualitas palsu di setiap bangsa dan hal itu bukan berasal dariKu. Hal itu sangat menarik 

sekali dan ia disebarkan diantara mereka yang memiliki kedudukan tinggi untuk menyebar-luaskan ajaran-

ajaran ‗new age‘ yang berasal dari setan. Banyak orang yang menganggap perbuatan mengerikan ini sebagai 

kesenangan yang tidak berbahaya, namun dibalik apa yang nampaknya tidak bersalah ini tersembunyi sebuah 

rencana cerdik untuk menghapuskan kepercayaan dunia kepada Tritunggal Kudus. 

  

Sedikit sekali orang di dunia saat ini yang memiliki iman atau kepercayaan akan Allah hingga ketika para 

hamba setan menyodori mereka dengan nilai-nilai palsu, spiritualitas palsu serta kekafiran, maka banyak 

orang yang akan tertipu. Mereka akan ditarik menuju anjuran-anjuran perbuatan amal, namun palsu, demi 

hak-hak mereka yang ingin diterima cara hidup mereka, yang menyimpang dari Hukum yang diberikan oleh 

BapaKu. Karena iman mereka yang lemah akan Allah, maka mereka akan bersikap terbuka terhadap 

kebohongan ini. Mereka akan memuji sebuah allah yang palsu, antikris. Aku mengatakan hal ini kepadamu 

karena ini adalah Kebenaran. Bagaimana mungkin Aku tidak memperingatkan kamu akan semua ini? Aku 

adalah Juru Selamatmu dan Aku sedang bersiap-siap untuk menyelamatkan kamu semua, pada akhirnya 

nanti, setelah saat menyedihkan yang berkepanjangan ini. Manusia telah menderita banyak sekali kesulitan 

karena setan. Banyak sekali orang yang tidak mengerti betapa setan menghancurkan kehidupan. Dia 

mengoyakkan relasimu dengan orang lain, menarikmu menuju kejahatan, yang menghancurkan kamu, 

merubahmu dan menjerat kamu. Apapun yang diberikannya kepadamu, kamu akan selalu merasa kosong. 

Kamu akan tetap merasa terjatuh dan terjatuh hingga kamu terlibat kedalam berbagai tindakan yang bejat dan 

tidak wajar, dan kamu tak akan menemukan kepuasan disitu. Hanya Aku, Yesus Kristus, yang bisa membawa 

damai, kasih dan keselamatan sejati bagimu. Sementara kehidupanmu di dunia akan dirubah diluar 

kesadaranmu, oleh antikris, maka Aku harus memperingatkan kamu. Aku melakukan hal ini bukan untuk 

membawa rasa takut kepadamu, tetapi untuk mempersiapkan kamu bagi Kebenaran. Hanya Kebenaran yang 

bisa membebaskan kamu dari kejahatan orang-orang yang hidup, bernapas dan yang akan mati karena 

kesetiaan mereka kepada setan dan pasukan iblisnya. 

  

Hanya Aku saja, Yesus, yang menjadi Jalanmu untuk mencari keringanan dari penganiayaan yang dilakukan 

oleh orang-orang jahat, cerdik dan penipu ini kepada dunia. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Hari Yang Agung itu akan tiba dan segera dunia yang tanpa akhir akan dimulai 

Sabtu, 26 Oktober 2013, jam 11.15 
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PuteriKu yang terkasih, iman dari semua anak-anak Allah, apapun agama mereka, adalah sangat lemah 

hingga banyak dari mereka yang mengenal Kebenaran akan mengalami kesulitan dalam menjalankan agama 

mereka secara terbuka, tanpa ada kritikan. 

  

Banyak sekali orang di dunia yang menolak Aku, Yesus Kristus, di saat yang bersejarah ini, hingga pada 

sebagian besar bangsa tidak lagi bisa diterima untuk berbicara tentang Aku secara terbuka. Jarang sekali 

kamu mendengar NamaKu dibicarakan didalam media massa, kecuali hal itu untuk mempertanyakan 

KeberadaanKu. Kamu jarang mendengar orang-orang mengakui kasih mereka kepada-Ku secara terbuka, 

karena mereka akan menganggap hal ini terlalu memalukan. Bahkan para hamba kudusKu tidak lagi bersedia 

menyampaikan Kebenaran karena mereka takut akan cemoohan.  

 

Mereka yang sungguh mengikuti Aku akan semakin sulit mewartakan Sabda KudusKu. Banyak sekali orang 

yang dulu mengasihi Aku, kini tidak lagi melakukannya, hingga kesepian dan kesedihanKu seolah mengiris 

HatiKu, seperti sebilah pedang ditusukkan kedalamnya. 

  

Mengapa, oh mengapa, kamu meninggalkan Aku? Mengapa kamu yang percaya kepada-Ku dan yang 

mengenal Aku, melukai banyak sekali saudara-saudarimu? Mengapa kebencian menguasai hatimu? Mengapa 

kamu merasa perlu mempertanyakan Kitab Injil sekarang, padahal sebenarnya ia sudah ada sejak lama? Siapa 

yang memberimu kewenangan untuk  

menafsirkan secara salah atas SabdaKu yang diberikan kepada para rasulKu? Mengapa kamu 

menyesatkannya dan mengapa kamu tidak percaya apa yang Kukatakan? SabdaKu adalah sangat jelas. Ketika 

Aku berbicara, yang Kumaksudkan adalah seperti yang Kukatakan itu. Jika Aku berkata sesuatu, Aku tidak 

bermaksud yang lain. Mengapa Aku akan bertindak bertentangan dengan DiriKu sendiri dan terutama saat ini 

didalam Tugas ini? 

  

Apa yang diberikan kepada nabi Allah adalah Kebenaran. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Pesan-

pesan ini, yang keluar dari mulut mereka yang mengaku bahwa Aku berbicara kepada mereka, haruslah kau 

tolak. Aku tak akan bertentangan dengan SuaraKu sendiri, karena Aku harus memastikan bahwa kamu diberi 

dengan Kebenaran.  

  

Apa yang harus Kulakukan untuk membuatmu mau mendengar? Apa yang harus Kulakukan untuk 

menghentikan kamu berkelana dan mencari berbagai bentuk rangsangan yang lain? Mengapa kamu tidak 

mempercayai Aku? Kamu menyia-nyiakan banyak sekali waktu yang sangat berharga untuk mencari 

ramalan, yang mengalir keluar seperti racun dari mulut para  

mistikus dan pencari sensasi, hingga kamu menghinakan Aku dengan cara menjauhi Aku. Aku ada disini. Ini 

adalah PerkataanKu. Apa lagi yang kau cari, karena kamu hanya bisa mendapatkan Kebenaran dari 

MulutKu? Aku berbicara tentang Kebenaran ketika Aku berjalan di dunia dulu. Aku meninggalkan sebuah 

warisan pengharapan dan keselamatan yang besar. Kini Aku berbicara tentang Kebenaran, sementara Aku 

membawa SabdaKu Yang Terakhir bagimu, saat ini, karena Hari Yang Agung itu akan tiba dan segera dunia 

yang tanpa akhir akan dimulai. 

  

Ketika Aku berbicara, Aku ingin kamu mendengarkan. Aku tak bisa memaksa kamu. Kamu bisa memandang 

kemana saja dan berusaha menemukan Pesan-pesanKu, yang diberikan untuk mempersiapkan dunia bagi 

KedatanganKu Yang Kedua saat ini, namun kamu tak akan bisa menemukannya. Pesan-pesanKu secara 

terbuka untuk mempersiapkan kamu bagi tahap terakhir sebelum PerjanjianKu digenapi, hanya bisa 

ditemukan didalam Kitab Kebenaran. 
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Dunia ini adalah milikKu. SabdaKu akan didengar di setiap bangsa. Tak seorangpun yang akan 

menghentikan Aku, karena KuasaKu adalah Maha Besar. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Aku tak akan berdiam diri dan melihat saja sementara kamu menghancurkan hidupmu, yang akan 

menjadi milikmu selamanya 

Sabtu, 26 Oktober 2013, jam 17.52 

  

PuteriKu yang terkasih, ketika orang-orang berusaha untuk memastikan anak-anak Allah yang mana yang 

Kuinginkan untuk Kuberi dengan KerahimanKu, maka jawabannya adalah, mereka semua. Aku tidak akan 

membedakan, karena Aku mengasihi setiap jiwa yang lahir, dimana masing-masing diciptakan oleh BapaKu. 

Tidak satu jiwapun bisa  

dikecualikan dari Tugas terakhir ini untuk menyelamatkan umat manusia. Aku datang untuk membawa 

keselamatan bagi semua orang. 

  

Bertanyalah kepada orang tua yang baik apakah mereka mau mengurbankan satu anaknya lebih dari pada 

yang lainnya, maka mereka akan berkata ini kepadamu. Betapapun buruknya tingkah laku mereka ataupun 

mereka menyakiti aku, aku tak akan bisa menolak mereka, karena mereka adalah bagian dari dagingku. Maka 

hal yang sama juga berlaku bagi para musuh Allah. Mereka itu menentang Dia dan mereka sangat 

menyedihkan Dia, namun Dia masih mengasihi mereka, karena mereka semua berasal dariNya, meski mereka 

kelaparan, karena dosa umat manusia. 

Mungkin kamu bertanya, bagaimana mungkin Aku mengampuni orang yang paling banyak menyakiti Aku? 

Yang menyiksa orang lain dan membuat mereka menderita dan bersedih? Hal itu adalah karena Aku 

mengasihi mereka. Aku akan selalu mengasihi pendosa. Dosa-dosa mereka menjijikkan Aku, namun Aku 

akan selalu menunggu untuk memeluk mereka. 

Tugas ini adalah mengenai pengampunan. Ia berbicara tentang penyelamatan bagi jiwamu. Meski kadang-

kadang perkataanKu terasa keras, namun hal itu diberikan kepadamu karena Aku mengasihi kamu dan Aku 

tak bisa menanggung pikiran bahwa Aku akan kehilangan kamu. Mereka yang telah mengkhianati Aku, 

karena berbagai ambisi dalam kehidupan mereka, janganlah mereka merasa takut untuk datang kepada-Ku 

dan meminta pertolonganKu. Aku merindukan kamu. Aku bersedih, namun Aku akan menggunakan segala 

macam campur tangan tanpa melanggar Perjanjian BapaKu yang berupa kehendak bebasmu, yang akan tetap 

menjadi milikmu hingga datangnya awal yang baru nanti. Tak ada perbuatanmu yang bisa menjauhkan kamu 

dariKu jika kamu memintaKu untuk mengampuni kamu. 

  

Aku akan menyelimuti dunia ini dengan KerahimanKu dan bagi setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh 

para musuhKu, untuk menarikmu kedalam kesesatan, Aku berjanji bahwa Aku akan melakukan campur 

tangan disitu. Aku tak akan mencampakkan kamu kepada serigala, yang ingin menghancurkan kamu. Aku tak 

akan berdiam diri dan melihat saja sementara kamu menghancurkan hidupmu yang akan menjadi milikmu 

selamanya. Aku akan mendukungmu tegak hingga saatnya ketika kamu harus membuat keputusan terakhir. 

Aku tak akan melepaskan jiwamu dengan begitu mudahnya. Aku mati secara kejam untuk menyelamatkan 

kamu. Kali ini kamu akan menyaksikan sebuah campur tangan Ilahi yang paling besar untuk merebutmu 

kembali. Kamu adalah milikKu. Aku adalah milikmu. Binatang itu tak akan bisa memenangkan jiwa-jiwa 

dengan begitu mudahnya, karena Aku adalah Allah, sebuah kekuatan yang dahsyat. Aku ini Maha Kuasa. 
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Setan itu tak memiliki apa-apa, namun kecerdikannya akan menarik mereka yang lemah diantara kamu. Aku 

meminta kamu semua, yang mengasihi Aku, untuk berdoa agar mereka yang lemah bisa menerima campur 

tangan IlahiKu dengan kasih didalam hati mereka. 

  

Yesusmu 

 

 

 

GerejaKu dibangun diatas Kebenaran, dan tak ada yang lainnya, kecuali Kebenaran, yang meluncur 

keluar dari bibirnya 

Minggu, 27 Oktober 2013, jam 23.30 

  

PuteriKu yang terkasih, ketika GerejaKu dielu-elukan oleh sebuah dunia yang congkak dan sekuler, maka 

ketahuilah bahwa kedua kelompok yang terpisah itu sedang bersatu padu. Ketika GerejaKu memeluk dunia 

sekuler, menjadi bermotif politik karenanya, dan mencari pengakuan di dunia politik dan bisnis, ketahuilah 

bahwa Aku tak akan pernah mendukung tindakan seperti itu. 

  

GerejaKu dibangun diatas SabdaKu. GerejaKu dibangun diatas Kebenaran, dan tak ada yang lainnya, kecuali 

Kebenaran, yang meluncur keluar dari bibirnya. Ketika GerejaKu berbicara, dengan KuasaKu, untuk 

menentang dosa, maka ia selalu mendapatkan kritikan, karena manusia selalu membela dosa. Dosa membuat 

hidupnya lebih bisa diterima olehnya dan oleh orang-orang lain dan dia akan melakukan segala upaya untuk 

menyatakan bahwa neraka adalah omong kosong belaka. Ketika GerejaKu hanya berbicara tentang dunia ini 

saja, penderitaannya, segala masalahnya, penderitaan manusia, dan tidak berbicara mengenai Sabda Allah, 

maka ia memisahkan dirinya dariKu. Hanya mereka yang ada didalam Gereja yang tetap setia kepada apa 

yang Kuajarkan kepada mereka, yang bisa berkata dengan sungguh bahwa mereka adalah milik GerejaKu. 

GerejaKu hanya terdiri atas orang-orang yang berbicara tentang Kebenaran. Jika mereka yang ada didalam 

GerejaKu menolak Aku, Yesus Kristus, maka roh kejahatan telah memasuki wilayahnya.  

 

Aku sedang dihimpit keluar dari GerejaKu. Aku tidak lagi dijadikan acuan seperti sebelumnya. SabdaKu 

tidak lagi digunakan untuk mewartakan Kebenaran. SabdaKu diputar-balikkan untuk mendukung perkataan, 

perbuatan dan tindakan yang tidak berasal dariKu atau yang bisa keluar dariKu. SabdaKu tak bisa dirubah 

dan seseorang yang mengutip SabdaKu dan mencemarkannya, maka dia akan menderita hukuman kekal. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Gereja Puteraku akan menjadi tempat kedudukan antikris 

Selasa, 29 Oktober 2013, jam 19.30 

  

Anakku yang manis, seluruh Surga bersatu padu dengan Puteraku untuk menolong imam-imam yang kudus, 

yang mendapati dirinya berada ditengah kancah pertempuran yang besar. Banyak sekali jiwa-jiwa yang 

berharga ini harus menanggung penderitaan dan sakit yang amat besar ketika mereka terpaksa menyaksikan 

segala bidaah, yang akan muncul dari dalam Gereja. Mereka akan dikacaukan, ditakuti dan banyak pula yang 

merasa tak memiliki tempat untuk berpaling.  

 

Inilah saatnya ketika mereka harus datang kepadaku, meminta kepadaku untuk mempersembahkan diri 

mereka kepada Puteraku, sehingga Dia bisa mencurahkan pada mereka setiap tetes dari DarahNya Yang 
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Berharga. Ketika diberi dengan Karunia ini, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Hendaknya mereka 

tahu bahwa aku telah memperingatkan anak-anakku, selama berabad-abad ini, akan adanya kemurtadan jahat 

ini, yang sedang direncanakan oleh setan. 

  

Gereja Puteraku akan menjadi tempat kedudukan antikris dan kini setelah Kebenaran itu dinyatakan, banyak 

orang merasa takut dan akan menderita sakitnya penyiksaan Puteraku. Gereja Puteraku akan dianiaya, 

dihancurkan, dicemarkan, hingga akhirnya ia menjadi tempat dari tahta dimana diatasnya duduklah antikris. 

Dari situlah dia, antikris, akan menyatakan bahwa dirinya adalah Kristus, dan bahwa dunia akan 

diselamatkan melalui dia. 

  

Dengan menerima berbagai kebohongan, maka kamu menyangkal Kebenaran. Dengan mengabaikan 

Kebenaran, maka kamu akan percaya akan adanya sebuah jaring penipuan yang dianyam oleh setan dan hal 

ini akan memikat kamu. Sekali kamu terpikat dengannya, kamu akan tergoda untuk mengikuti orang banyak, 

yang ada di setiap bangsa, yang akan sangat menghormati antikris. Anak-anak, tolonglah, daraskanlah Doa 

Perjuangan (125) ini untuk memerangi bidaah, yang akan menyelimuti Gereja Puteraku di dunia. 

  

Doa Perjuangan (125) : untuk membela Sabda Kudus Allah 

  

Oh Bunda Keselamatan, tolonglah aku, hamba Allah yang hina ini, untuk membela Sabda KudusNya di saat-

saat penyiksaan. Persembahkanlah diriku, Bunda yang terkasih, kepada Puteramu agar Dia bisa menyelimuti 

aku dengan DarahNya Yang Berharga. Berilah aku, melalui pengantaraan Puteramu, Yesus Kristus, rahmat 

dan keinginan untuk tetap setia kepada Ajaran-ajaran Kristus di saat-saat kesulitan besar itu, yang akan 

menghancurkan GerejaNya yang terkudus di dunia. Amin.  

  

Datanglah kepada Puteraku, para hamba Kristus yang terkasih. Kamu adalah milikNya. Dia akan 

menolongmu selama penganiayaan itu. Dia tak akan meninggalkan kamu di saat kamu membutuhkan. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

Setelah Roh Kudus memeluk suatu jiwa, ia akan bangkit, menariknya segera menuju Kehendak Bapa-

Ku dan menanggapinya dengan penyangkalan diri secara total 

Rabu, 30 Oktober 2013, jam 18.00 

  

PuteriKu yang terkasih, jika Roh KudusKu turun atas seseorang, maka beberapa hal akan terjadi. Yang 

pertama adalah sebuah perasaan bingung dan tidak percaya. Kedua adalah rasa diri dikuasai oleh sesuatu 

yang sangat kuat hingga hal itu membuat jiwa itu bergantung sepenuhnya pada Kehendak Kudus Allah. 

Maka hilanglah kepercayaan akan kecerdasan superior dari manusia, karena kecerdasan tak lagi memainkan 

peranan yang penting. Sebaliknya, jiwa itu akan drasuki oleh pengetahuan, sebuah wawasan dan pemahaman 

yang berada jauh diluar pengertian mereka yang rentan itu.  

Setelah Roh Kudus memeluk suatu jiwa, ia akan bangkit, menariknya segera menuju Kehendak Bapa-Ku dan 

menanggapinya dengan penyangkalan diri secara total. Setelah rasa takut semula telah hilang, sebuah damai 

yang dalam akan  

dirasakan dan rasa takut seseorang jika dirinya diketahui mewartakan Sabda Allah akan menghilang. Mereka 

tak akan peduli dengan pendapat orang karena dari mulut mereka akan keluarlah Kebenaran. Kepribadian 
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jiwa itu, apakah hal itu berupa sikap terbuka, takut ataupun malu, akan menghilang dan menjadi tidak berarti 

karena dikalahkan oleh keinginan untuk mewartakan Sabda Allah. 

  

Seluruh jiwa yang menerima Karunia Roh Kudus, tanpa kecuali, akan tunduk atas keinginan mereka sendiri 

kepada Kehendak Bapa. Karena jiwa-jiwa yang sungguh diberkati dengan Karunia Roh Kudus, peranan 

mereka adalah mewartakan dan untuk itu mereka akan menderita. Selubung Kasih Allah menyelimuti jiwa-

jiwa itu ketika mereka berjalan maju, tanpa rasa takut dan dengan berani mewartakan Kebenaran. Mereka 

yang mewartakan Kebenaran dari Ajaran-ajaranKu di saat-saat berhala ini dan ketika GerejaKu akan runtuh 

menjauhi Iman Sejati, akan diberi dengan kekuatan berlebih untuk memastikan bahwa SuaraKu didengar. 

Kekuatan itu akan berasal dari Allah BapaKu yang terkasih. Adalah dengan Kuasa Kekuatan Allah maka 

banyak dari pasukan setan akan bertobat, sementara sisanya akan dihancurkan. 

  

Roh Kudus, seperti pedang api yang menyala-nyala, akan menusuk hati semua orang yang mau mendengar 

dan menerima Kebenaran.  

  

Yesusmu 

 

 

 

Jika kamu tak memiliki kerendahan hati, maka kesombongan akan membanjiri jiwamu dan kamu 

akan berdosa lagi melawan Aku 

Kamis, 31 Oktober 2013, jam 23.30 

  

PuteriKu yang terkasih, banyak sekali orang yang tidak mau mendengarkan SuaraKu karena mereka tidak 

tahu Siapa Aku ini. Banyak orang yang mengaku mengenal Aku, namun hal itu hanya dilakukan dengan 

pengertian manusiawi mereka yang kabur, hingga mereka yakin bahwa dirinya mengerti Siapa Aku ini dan 

apa yang Kulakukan untuk menyelamatkan mereka dari lembah, yang mengancam semua anak-anak Allah 

yang tidak mau meminta kepada-Ku untuk mengampuni mereka. 

  

Kehendak bebas adalah sebuah Karunia dari BapaKu. Meski kehendak bebas bisa campur tangan didalam 

permintaan manusia untuk mencari Kasih Allah, namun BapaKu memberikan Karunia ini kepada anak-

anakNya. Begitulah betapa murah hatinya Dia. Begitu besar kasihNya kepada anak-anakNya. Ini adalah 

Karunia yang memberi manusia kebebasan untuk berkelana diatas bumi, memanfaatkan buah-buahnya dan 

menikmati keindahannya. Namun manusia, yang tergoda oleh setan, telah menyalah-gunakan kepercayaan 

BapaKu. Kemudian dia diperbudak oleh setan dan membuat sebuah perjanjian dengan setan, dimana dosa 

akan terus memisahkan semua anak-anak Allah dariNya. 

  

Karunia kematianKu di kayu salib memiliki makna bahwa Aku akan memutuskan ikatan yang tidak alami ini 

antara manusia dengan setan. Agar Aku bisa memungkinkan manusia mencari keselamatan melalui 

pengampunan atas dosa, dengan melalui kematianKu di kayu salib. Dengan ini maka manusia memiliki 

kapasitas untuk bisa lolos dari cengkeraman setan, namun hanya mereka yang mau mengikuti Aku, dengan 

rendah hati dan sikap melayani sepenuhnya, yang bisa memperoleh keselamatan. Jika kamu tidak mampu 

mengatakan kepada-Ku, Yesus Kristus, secara terbuka, akan segala kelemahanmu, dosa-dosamu dan 

kebencianmu terhadap sesama, melalui rekonsiliasi, maka kamu tak akan bisa tetap dalam keadaan murni. 

Tanpa kemurnian jiwa, kamu tak akan menjadi rendah hati di MataKu. Jika kamu tak memiliki kerendahan 

hati maka kesombongan akan membanjiri jiwamu dan kamu akan berdosa lagi melawan Aku. Jika kamu 

berdosa melawan Aku, kamu melakukannya dengan berbagai cara. 
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Lebih dahulu kamu akan memberi makan kepada nafsumu, keserakahanmu dan kesombonganmu. Kemudian 

kamu akan bertingkah aku seolah dirimu memiliki pengetahuan, lebih cerdas dan lebih baik dari pada orang 

lain. Kemudian kamu akan menghakimi orang lain. Kemudian kamu akan melangkah menuju tahap 

berikutnya. Kamu akan mencemooh orang-orang yang dengan sungguh hati menyatu denganKu, dengan 

mengatakan bahwa mereka itu tidak sempurna. Setelah itu kamu akan menciptakan kata-kata umpatan 

terhadap orang-orang yang tetap setia kepada-Ku. Namun kamu akan meyakinkan dirimu bahwa kamu 

dipenuhi dengan Roh Kudus. Namun sebenarnya itu bukanlah Roh Kudus yang mengilhami kamu. Itu adalah 

roh setan, yang menguasai jiwamu, dan kamu akan percaya bahwa dirimu sedang dituntun oleh Surga. 

  

Jika kamu berkata bahwa dirimu mewakili Aku dan kamu memiliki tempat yang lebih baik dari pada orang 

lain didalam KerajaanKu, dan kamu berkata bohong mengenai Aku, maka kamu membutuhkan doa-doa dari 

orang lain. Hingga tahap ini kamu telah berada ditengah-tengah menuju kedalaman neraka dan jika tanpa 

campur tanganKu maka kamu akan musnah. 

Ambillah PesanKu. Dekaplah pada dadamu dan bertanyalah :‖Yesus, apakah ini Engkau? Apakah aku 

sungguh memerlukan pertolonganMu?‖ Dan Aku akan memberimu jawabannya. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2013 
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Para muridKu yang setia, termasuk imam-imam dan para hamba kudus dari seluruh iman Kristiani, 

akan tetap berada dekat disampingKu 

Jumat, 1 Nopember 2013, jam 23.17 

  

PuteriKu yang terkasih, roh kejahatan sedang menyebar luas, dan ia mempengaruhi semua orang yang 

menentang Pesan-pesan ini dengan kerasnya. Hal ini akan menyulut lebih banyak lagi kejahatan, kebohongan 

dan rencana yang detil untuk menghentikan Tugas ini. Hendaknya kamu mengabaikan semua lidah jahat itu 

serta mereka yang makan dari kecemburuan spirituil, yang akan melakukan segala sesuatu guna 

menghancurkan TugasKu ini, untuk membawa keselamatan bagi semua orang. 

  

Aku berkata kepadamu, semua orang yang mengikuti Aku, bahwa Pesan-pesan ini sangat penting bagimu 

untuk diperhatikan dari pada mereka yang membenci kamu dalam NamaKu. Karena disinilah Aku, Yesus 

Kristus, yang mereka jadikan sasaran. Ingatlah hal ini. Namun kesombongan mereka akan membuat mereka 

percaya bahwa mereka melakukan hal ini karena mereka mengasihi Aku. Hendaknya mereka tahu bahwa 

Aku tidak akan mengijinkan siapapun untuk berbicara tentang segala kebohongan itu ataupun menyebar-

luaskan rumor buruk mengenai jiwa lain dalam NamaKu. 

  

Aku, Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang memiliki kewenangan untuk mengungkapkan Kebenaran 

kepadamu di saat-saat ini. Kebenaran itu akan mengecewakan banyak orang, dan Kebenaran itu akan terasa 

pahit untuk ditelan, karena hal itu demikian besarnya hingga hanya mereka yang cukup besar kasihnya 

kepada-Ku yang bisa menerimanya. Betapapun sulitnya untuk kau cerna, namun Kebenaran itu akan 

membebaskan kamu. Ia akan membuka matamu terhadap setan ketika ia menyamar sebagai kebaikan; 

terhadap orang jahat yang menyebarkan fitnah ketika mereka berkata dirinya berbicara tentang SabdaKu, dan 

terhadap para musuhKu yang ingin menghancurkan anak-anak Allah. 

  

Banyak nabi-nabi palsu, yang tersebar di berbagai bangsa, akan bangkit untuk mengatakan bahwa berbagai 

kebohongan yang tercurah keluar dari mulut antikris, adalah kebenaran. Mereka juga akan berkata bahwa 

antikris itu adalah Aku. Mereka akan berkata segala hal tentang Kitab Injil, yang nampaknya saja benar, dan 

mereka akan menggunakan kutipan-kutipan dari Kitab Suci termasuk ucapan-ucapan dariKu, untuk 

membenarkan tugas keji mereka. Namun bagi mereka yang mengenal Aku, kamu akan selalu menemukan 

kebohongan serta bidaah yang tersembunyi didalam apa yang katakan sebagai kalimat-kalimat nubuatan. 

Mereka akan menentang Pesan-pesan ini dan menyatakan bahwa SabdaKu adalah bidaah. Kini adalah 

saatnya untuk untuk membungkam semua suara-suara ini, yang mendorongmu untuk mendengarkan mereka, 

bukannya Aku. Hendaknya kamu selalu mengingatkan dirimu akan Kebenaran yang ada didalam Kitab Injil. 

Kamu harus mendengarkan Aku ketika Aku mengajari kamu. 

  

Segera semua mereka yang telah menuntun GerejaKu pada masa yang lalu, semua mereka yang memberi 

anak-anak Allah dengan Sabda Allah Yang Benar, didalam GerejaKu, dan mereka yang tetap setia kepada 

Kebenaran, akan disingkirkan ke satu sisi. Gereja Katolik akan membuat sejumlah pernyataan yang 

mengkhawatirkan, seperti misalnya mengapa ia harus merubah dan menata kembali setiap bagian dari 

susunannya. Ia akan menggunakan dosa-dosa mereka yang ada didalam GerejaKu dan mereka yang 

mengkhianati Aku, sebagai alasan pembenar untuk memutar balikkan GerejaKu. Banyak dari hamba 

kudusKu yang akan disisihkan dan dijadikan kambing hitam. Banyak yang akan dicari-cari, dan kebohongan 

serta tuduhan-tuduhan lainnya akan dilakukan terhadap nama baik mereka sebelum mereka disingkirkan. 

Beginilah banyak para hamba kudusKu akan berpaling menjauhi GerejaKu sehingga memungkinkan para 

musuh Allah berkuasa secara penuh didalamnya. Setiap fitnah yang dilakukan oleh para musuh Allah 
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terhadap para hamba kudusKu akan disambut secara terbuka dan dianggap sebagai sesuatu yang penting, 

sehingga nama baik Gereja tetap utuh. 

 Oh betapa kamu semua akan ditipu dan betapa Kebenaran itu akan ditutupi, disembunyikan dan kemudian 

dilupakan.  

 

Semua perubahan ini akan terjadi dengan cepat, pada masa mendatang ini, dan penyebaran dari semuanya ini 

akan mengejutkan banyak orang. Ditengah semuanya ini akan muncul kebingungan, ketakutan dan kesedihan 

serta kesusahan yang besar. GerejaKu akan terpecah-pecah sehingga seluruh kepercayaan yang ada didalam 

dinding-dindingnya akan runtuh. Hal ini akan menimbulkan rasa takut yang besar dan kemudian dengan cara 

yang semula tidak jelas, Gereja Katolik akan menjadi kekuatan yang memimpin didalam agama dunia 

tunggal itu. Kekejian yang baru ini akan mengucapkan rasa kasih yang besar kepada kaum miskin dan 

kelaparan. Namun ia tidak mewartakan SabdaKu, dan tidak setia kepada GerejaKu. Namun GerejaKu akan 

tetap hidup. 

Para muridKu yang setia, termasuk imam-imam dan para hamba kudus dari seluruh iman Kristiani, akan 

tetap berada dekat disampingKu. Sisa GerejaKu akan berdiri tegak menghadapi ujian zaman dan ia tak akan 

pernah mati, karena Akulah Gereja. Aku tak bisa dikalahkan.  

 

Yesusmu 

 

 

 

Penganiayaan terbesar akan dilakukan oleh umat Kristiani terhadap umat Kristiani lainnya 

Sabtu, 2 Nopember 2013, jam 20.30 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku harus mendorong seluruh anak-anak Allah untuk bersatu padu dan berdoa bagi 

GerejaKu di dunia. 

  

HatiKu berdebar saat ini karena adanya kebencian yang besar diperlihatkan kepada mereka yang 

melaksanakan ajaran Kristiani. Penganiayaan terhadap umat Kristiani akan terus berlangsung di semua 

negara dan hal ini termasuk mereka yang saat ini telah memiliki kebebasan untuk menghormati Aku. 

Penganiayaan terbesar akan dilakukan oleh umat Kristiani terhadap umat Kristiani lainnya. Penyiksaan 

terhadap TubuhKu di dunia yang paling kejam adalah yang berasal dari dalam, dimana saudara laki-laki akan 

melawan saudara laki-laki, saudara perempuan melawan saudara perempuan. Segera kamu akan menyaksikan 

pengumuman tentang doa-doa yang baru yang diberikan melalui liturgi yang baru itu.   

  

Perubahan utama akan mengarah kepada Komuni Kudus, dimana ia akan dihadirkan sebagai sesuatu, yang 

tidak menyerupai kematianKu di kayu salib, ketika Aku menyerahkan TubuhKu bagi semua orang berdosa. 

Dengan menyatakan bahwa Komuni Kudus adalah penyatuan bersama dari seluruh umat manusia, sebagai 

satu kesatuan di hadapan Allah, maka kamu akan menghina Aku, karena hal ini bertentangan dengan 

Kebenaran. Kebenaran tidak lagi menjadi Kebenaran, karena banyak sekali orang yang menyebar-luaskan 

kebohongan, membesar-besarkan dan tidak menyadari betapa dengan mudahnya Kebenaran itu dirusak. 

Ketika Kebenaran itu disesatkan, dengan cara yang sangat halus, maka banyak orang yang tidak merasakan 

perubahan itu, ketika Kebenaran tidak lagi ditaati. Segala kebohongan akan mengambil alih Kebenaran, 

memecah belah bangsa manusia dan menciptakan pemisahan dengan Allah, yang akan mejurus menuju 

kehancuran. 

Peluklah selalu Kebenaran, karena jika tanpa hal itu matahari akan menjadi gelap, bulan tak lagi bercahaya 

ketika malam tiba, dan bintang-bintang tak lagi bersinar pada hari-hari yang akan menandai kegelapan 

terakhir, sebelum Aku datang kembali untuk merebut KerajaanKu. 
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 Pada saat itu hanya Kebenaran saja yang akan menyelamatkan kamu. 

  

Yesusmu 

 

 

Aku tidak memberi kewenangan kepada manusia untuk menghakimi orang lain, berbicara buruk 

mengenai orang lain ataupun mengumpat spiritualitas jiwa lain  

Minggu, 3 Nopember 2013, jam 19.07 

  

PuteriKu yang terkasih, cara untuk mengetahui sebuah serangan dari setan adalah dengan melihat bagaimana 

jiwa-jiwa yang dirasuki oleh setan, bertingkah laku. Mereka tak akan pernah tenang. Sebaliknya, dengan 

kegelisahan yang beringas mereka akan meneriakkan kata-kata yang kotor, kebohongan dan mengerang 

dengan marah kepada sasaran mereka. Setan dan pasukannya saat ini sedang marah sekali dan mereka akan 

menyerang setiap orang yang berada di jalannya, yang mewartakan Sabda Allah pada saat-saat ini. 

  

Jiwa-jiwa yang penuh dengan sifat yang ada kaitannya dengan setan, misalnya kesombongan, kecongkakan, 

dan rasa hormat yang berlebihan kepada kecerdasan manusiawinya yang tidak sempurna, akan menjadi yang 

pertama menyerang mereka yang menuntun Sisa PasukanKu. Segala cara, setiap perbuatan, dan setiap 

serangan dengan kata-kata, akan dilancarkan dengan kebencian yang mendalam dan menetap, kepada jiwa-

jiwa yang mereka serang. Serangan-serangan mereka akan selalu berakibat seolah kamu, para kurbannya, 

ditendang pada perutmu, ini adalah ciri khas dari serangan setan. 

  

Jika kamu melihat adanya penghujatan, tuduhan-tuduhan palsu serta fitnah terhadap dirimu, para pengikutKu 

yang terkasih, maka ketahuilah bahwa hal ini tak bisa berasal dariKu, Yesus Kristus. Aku tidak memberi 

kewenangan kepada manusia untuk menghakimi orang lain, berbicara buruk mengenai orang lain ataupun 

mengumpat spiritualitas jiwa lain, di Mata Allah. Hanya Aku, Yesus Kristus, yang bisa menghakimi manusia 

atas dosa-dosanya. Tak ada lainnya yang diberi dengan hak seperti ini karena hak ini hanya menjadi milikKu. 

  

Jika kamu menghakimi orang lain dalam NamaKu, dengan kebencian didalam hatimu, maka kamupun akan 

dihakimi olehKu seturut perbuatanmu. Jika kamu menyakiti anak Allah dan mengatakan bahwa mereka itu 

jahat, maka kamupun akan dihakimi sebagai orang yang jahat di MataKu. Mata ganti mata – ini akan menjadi 

hukumanmu. Mungkin kamu mengira bahwa dirimu diperbolehkan, ketika kamu merendahkan jiwa lain 

dalam NamaKu, tetapi sesungguhnya kamu adalah musuh di MataKu. Mereka yang meninggikan dirinya di 

hadapanKu, dengan mengaku bahwa pengetahuannya atas hal-hal spirituil telah membuatnya lebih tinggi dari 

pada orang lain, maka hendaknya mereka menyadari bahwa dirinya tak berarti apa-apa. Jika kamu 

menyangkal Aku dan kamu mengatakan bahwa Sabda KudusKu berasal dari mulut setan, maka kamu telah 

menentukan tujuan hidupmu dan kamu tak akan bisa memandang WajahKu. Tak ada Kerahiman yang 

menjadi milikmu, karena kamu telah menghujat Aku.  

  

PeringatanKu bagi mereka yang mengkhianati Aku, adalah ini. Lawanlah Aku maka kamu tak akan menang. 

KuasaKu adalah tak terbatas. Tak ada manusia yang bisa mengalahkan Aku. Namun banyak orang yang akan 

mengoyakkan HatiKu ketika mereka berusaha untuk menandingi Aku dengan menyatakan dirinya melebihi 

Aku dan berkata bahwa pengetahuan mereka adalah lebih tinggi dari pada Aku. Menjauhlah dariKu, pria dan 

wanita yang tak mengenal rasa syukur, dosa penghujatanmu tak akan pernah dilupakan. 

  

Yesus Kristus 

Juru Selamat umat manusia 
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Murka BapaKu akan semakin meningkat jika anak-anakNya yang tak bersyukur semakin menolak 

PerjanjianNya yang besar itu 

Senin, 4 Nopember 2013, jam 16.00 

  

PuteriKu yang terkasih, hendaknya anak-anak Allah menyadari dahsyatnya pertempuran besar yang sedang 

terjadi antara BapaKu yang terkasih dengan setan. Sedikit sekali dari kamu yang bisa memahami intensitas 

dari pertempuran besar ini, yang telah mulai berkecamuk. 

  

Para malaikat di Surga telah memulai pertempuran akhir untuk menghancurkan musuh- musuh BapaKu di 

dunia. Sementara pertempuran itu berkecamuk, ia akan menyelimuti jiwa-jiwa dimana-mana. Terutama ia 

akan membujuk jiwa-jiwa mereka yang berada didalam kegelapan dan yang tidak mengenal Aku dengan 

sungguh, untuk memerangi mereka yang nama-namanya ada didalam Kitab Kehidupan. Mereka yang tidak 

mengenal Aku, yang tidak percaya kepada-Ku, yang tidak percaya kepada BapaKu dan yang tidak percaya 

bahwa setan itu ada, akan berdiri mengamati di garis batas ketika dua kubu pasukan Kristiani saling 

berperang di dunia ini. Kedua kubu ini berada didalam wadah Gereja-gereja Kristiani. Umat Kristiani di 

kedua kubu itu akan menderita penganiayaan yang terbesar dan mereka akan ditarik ke segala arah untuk 

memaksa mereka meninggalkan Aku. 

  

Jiwa-jiwa yang tak bersalah akan dilukai oleh kebencian yang diperlihatkan kepada mereka oleh musuh-

musuh Allah, dan setan akan menggunakan kedua kubu itu sebagai pion dalam sebuah agenda yang dipenuhi 

dengan kebencian, yang akan berakibat pada munculnya rasa kesepian yang mengerikan diatas bumi ini. Rasa 

kesepian ini disebabkan oleh dosa-dosa manusia serta pengkhianatan mereka terhadap Aku. Penolakan 

mereka terhadap Allah, BapaKu, akan menjadi nyata ketika mereka memutuskan untuk merubah Hukum-

hukum yang diberikan oleh PerintahNya, dan mereka membuatnya bisa diterima oleh cara hidup mereka 

yang penuh dosa itu. Ketahuilah bahwa hal ini akan mendatangkan sebuah hukuman yang mengerikan. 

  

Murka BapaKu akan semakin meningkat jika anak-anakNya yang tak bersyukur semakin menolak 

PerjanjianNya yang besar.  

 

Mereka yang mempersiapkan diri bagi KedatanganKu Yang Kedua akan dihalangi dan dituntun menuju 

sejenis penjara, dimana mereka akan dipaksa untuk menerima berbagai kebohongan. Jika mereka menolak 

bidaah yang akan dipaksakan masuk kedalam tenggorokan mereka, maka mereka akan dicampakkan keluar 

dari gereja-gereja. SabdaKu akan segera dilupakan. Segala sesuatu yang telah Kuperingatkan kepadamu akan 

terjadi sama seperti yang Kukatakan kepadamu.  

 

Mereka yang buta terhadap Kebenaran akan melakukan sebuah kebohongan, karena memang lebih mudah 

untuk menerima kebohongan, karena hal itu lebih menarik dengan cara seperti yang dihadirkan pada mereka. 

  

Bidaah akan dihadirkan didalam misa-misa sebagai bagian dari sebuah aturan baru didalam GerejaKu, yang 

tak ada kaitannya sama sekali dengan Aku. Semua orang akan menyambutnya dengan gembira karena 

mereka tidak menyadari akan saat-saat yang telah diperingatkan pada mereka, mengenai datangnya Hari 

Yang Agung itu. Kini kamu harus bersiap-siap menyambut Hari itu. Kamu harus menjauh jika KeilahianKu 

ditentang, dengan berbagai cara didalam GerejaKu di dunia. Bersatulah dengan para musuhKu maka kamu 

tak akan bisa menang. Abaikanlah mereka. Berdoalah bagi jiwa-jiwa mereka dan persiapkanlah jiwamu 

sendiri, karena segera semuanya akan selesai. 

  



[ Pesan Peringatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Keselamatan  kepada umat manusia 2013 ]  www.jalanallah.com 

http://www.thewarningsecondcoming.com  |  http://jtm-indonesia.net 

 

 
296 

Menjangkau dan memulihkan jiwa 

Yesusmu 

 

 

Terang Allah akan bersinar turun kepadamu dan Aku berjanji bahwa kamu tak akan merasa 

sendirian 

Selasa, 5 Nopember 2013, jam 11.00 

  

PuteriKu yang terkasih, Allah telah memulai persiapan-persiapan terakhir untuk memastikan bahwa 

keselamatan dibawa kepada semua anak-anakNya. Banyak dari kamu yang lupa akan arti dari Kedatangan 

Yang Kedua itu, karena itu kamu tidak mempersiapkan dirimu. Banyak dari kamu yang selama ini tidak 

mempercayai bahwa hal itu akan terjadi. Maka hanya mereka yang dipersiapkan dengan sungguh saja yang 

siap menyambut Aku, Mempelai mereka, dengan berpakaian yang layak untuk hadir di hadapanKu. Yang 

lain-lainnya masih tertidur, tidak siap dan bingung. Beberapa ada yang tidak percaya kepada-Ku hingga Aku 

bisa terlihat di setiap bagian dunia ini. Beberapa akan mati karena terkejut, namun sebagian besar akan 

dipenuhi dengan kebahagiaan dan takjub. Mereka yang membiarkan dirinya ditipu akan diampuni jika 

mereka memohon kepada-Ku untuk memberi kekebalan. Tetapi yang menyedihkan, banyak yang akan 

menolak KerahimanKu yang besar ini karena hati mereka telah menjadi batu dan tak ada yang akan 

membukanya.   

  

Saat-saat mendatang ini akan penuh dengan pengungkapan-pengungkapan yang besar dan Rahmat yang 

istimewa dicurahkan kepadamu. Aku melakukan hal ini untuk membuatmu semakin kuat dan kuat, sehingga 

kamu tidak akan menjual jiwamu untuk membeli daya tarik duniawi ini. Akan ada lebih banyak lagi dari 

kamu yang semakin dekat denganKu dan sementara Aku berbicara kepada jiwamu, kamu akan merasa damai 

ditengah ngerinya kemurtadan besar itu. Ketika kamu menyaksikan kengerian ini, kamu akan dipersenjatai 

lebih lengkap lagi untuk menghadapinya serta menolong orang lain. 

Terang Allah akan bersinar turun kepadamu dan Aku berjanji bahwa kamu tak akan merasa sendirian meski 

kamu ditolak oleh mereka yang tidak lebih tahu dari pada kamu. Ketika Aku berjalan di dunia dulu, berkali-

kali orang-orang Parisi menjauhi Aku. Hal yang sama akan terjadi juga saat ini. Banyak dari kamu yang akan 

didorong bukan saja untuk menolak PanggilanKu dari Surga saat ini, tetapi juga menolak ajaran-ajaranKu. 

Ajaran-ajaranKu tak pernah bisa dirubah karena ia adalah Kebenaran dan hanya Kebenaran saja yang bisa 

menyelamatkan kamu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Segala pergolakan yang akan kau saksikan akan menjadi bukti atas Kebenaran dari nubuat-nubuat 

yang diberikan kepada YohanesKu terkasih, yang ada dalam Kitab Wahyu 

Kamis, 7 Nopember 2013, jam 18.35 

  

PuteriKu yang terkasih, saat bagi awal yang baru itu sudah dekat. Sementara Kesengsaraan Besar itu terus  

dirasakan, maka banyak peristiwa-peristiwa akan terjadi. 

  

Para musuhKu didalam GerejaKu, tanpa rasa malu, akan berusaha mengatakan bahwa sebuah gereja baru 

yang sekuler dari dunia tunggal yang akan menerima semua orang berdosa dan semua agama, disetujui oleh 

Allah. Ketika mereka yang ada didalam GerejaKu menyambut dunia sekuler, maka ia tak lagi mengikuti 

Kebenaran. Jika kamu adalah pengikutKu yang sejati, maka imanmu akan terlihat melalui perbuatan dan 

karyamu. Jika kamu adalah milikKu, kamu akan tetap setia kepada Sabda Allah. Jika kamu mempertahankan 
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SabdaKu, maka kamu akan patuh dalam segala hal yang Kuajarkan kepadamu. Jika kamu bukan berasal 

dariKu, maka kamu akan menyalahkan saudara-saudarimu. Jika kamu bukan berasal dariKu, kamu akan 

membenci mereka yang berasal dariKu. Jika kamu percaya bahwa kamu memiliki kehidupan kekal tanpa 

berusaha untuk memperolehnya, maka kamu sangat disesatkan. 

  

Jika kamu mengatakan bahwa dosa adalah wajar dan hanya Allah yang adil dan baik hati saja yang 

mengampuni segala dosa, maka hal ini adalah benar. Namun jika kamu percaya bahwa kehidupan kekal 

adalah menjadi hakmu yang alami, dan kamu tidak perlu bertobat lebih dahulu, maka kamu menyangkal 

Kebenaran. Aku mengasihi kamu masing-masing. Aku tak akan pernah bersikap kejam, tidak baik, keji, 

menghina ataupun menyakiti anak-anak Allah. Namun Aku tak pernah membuka pintu menuju KerajaanKu 

terhadap pendosa, kecuali mereka memperlihatkan penyesalan hati yang tulus atas kesalahan mereka. Ketika 

Aku menuntunmu menuju keselamatan, Aku membuka setiap pintu, agar Aku bisa menyambutmu pada hari 

akhir nanti. Kini banyak pintu yang sedang terbuka, tetapi hanya sedikit saja yang memasukinya. Tidak 

satupun dari kamu akan memasuki KerajaanKu kecuali kamu mematuhi SabdaKu yang diberikan kepadamu 

yang ada didalam Kitab Injil. Imanmu haruslah murni. Kasihmu kepada sesama haruslah tulus dan 

kepatuhanmu akan SabdaKu akan mendatangkan Karunia kehidupan kekal bagimu.  

  

Banyak orang yang menyebut dirinya sebagai umat Kristiani tetapi tidak setia kepada GerejaKu. Kamu 

menerima Aku didalam Komuni Kudus dengan jiwa yang kotor. Kamu mengabaikan Ajaran-ajaranKu dan 

membiarkan perbuatan dosa dan kamu mengira bahwa hal itu tidak berarti apa-apa di matamu. Kamu 

menyebarkan kebohongan, dengan lidah yang jahat, mengenai orang lain dan kamu menyalahkan orang 

banyak dalam Nama KudusKu. Kamu diberi Kebenaran didalam Kitab Injil namun kamu tidak menjalankan 

apa yang diajarkannya kepadamu. KasihKu kepadamu berarti bahwa, sementara banyak orang diantara kamu 

yang tidak mendapatkan Keselamatan yang Kuberikan kepada dunia melalui kematianKu di kayu salib, Aku 

masih memberimu kesempatan untuk menyaksikan Kebenaran selama saat Kerahiman IlahiKu ketika Aku 

datang di hadapanmu untuk menolongmu memutuskan apakah kamu menerima atau menolak KaruniaKu itu. 

  

Segala pergolakan yang akan kau saksikan akan menjadi bukti atas Kebenaran dari nubuat-nubuat yang 

diberikan kepada YohanesKu terkasih, yang ada dalam Kitab Wahyu. Ketika kamu melihat bahwa Gereja 

memasuki persekutuan dengan dunia sekuler, maka kamu akan tahu bahwa saatnya telah tiba bagi TugasKu 

untuk mengumpulkan jiwa-jiwa di seluruh dunia. 

  

Yesusmu 

 

Bunda Keselamatan : Jika sebuah misi yang mengaku berbicara tentang Sabda Allah, adalah palsu, 

maka tak akan muncul kebencian terhadapnya 

Jumat, 8 Nopember 2013, jam 12.09 

  

Anak-anakku, sebagai anak-anak yang dikasihi Allah, jangan sampai kamu membiarkan ketidak-cocokkan 

berubah menjadi kebencian kepada satu sama lain. Setan menciptakan penderitaan yang besar diantara kamu 

dengan menyebar-luaskan pengaruh jahatnya dan terutama terhadap para visiuner dan nabi Allah. 

  

Jika Allah hadir dalam sebuah Misi, yang disucikan olehNya di dunia, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, maka 

setan akan selalu menyerangnya. Kamu akan tahu nabi-nabi Allah yang benar dengan melalui penganiayaan 

dan kebencian yang diperlihatkan kepada mereka. Kamu akan mengenali mereka melalui penolakan secara 

terbuka atas misi mereka serta tindakan-tindakan jahat dari orang-orang terhadap mereka. 
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Jika sebuah misi yang mengaku berbicara tentang Sabda Allah, adalah palsu, maka tak akan muncul 

kebencian terhadapnya, karena setan tak pernah menyerang secara terbuka terhadap orang yang ditipunya. 

Ketika PuteraKu memperkenalkan DiriNya, Dia selalu ditentang, karena dosa manusia memisahkan dia dari 

Allah. Ketika Puteraku berjalan di atas bumi dulu, kemanapun Dia pergi orang-orang selalu berteriak 

kepadaNya. Mereka mengutuki Dia dan melemparkan batu kepadaNya serta kepada semua orang yang 

mengikutiNya. Dan sementara orang-orang mengatakan bahwa Dia penipu, mereka juga menjilat nabi-nabi 

palsu, yang berusaha untuk menyaingi Dia. Hal yang sama juga terjadi ketika Dia melakukan perjalananNya 

yang terakhir untuk mengumpulkan semua orang yang tetap tinggal didalam Dia dan bersama Dia. Dia akan 

menyatukan semua orang yang menjalankan Ajaran-ajaranNya dan yang tetap menjadi hamba yang setia dan 

rendah hati. Kemudian dengan bantuan Sisa GerejaNya, Dia akan bertempur hingga akhir yang amat pahit 

untuk menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa termasuk jiwa-jiwa dari para musuhNya dan semua orang 

yang tidak mau menerima Dia. 

  

Jika kamu mengasihi Puteraku, janganlah kamu menyakiti Dia dengan membenci sesamamu. Puteraku telah 

mengatakan kepadamu bahwa kamu tak bisa bersatu denganNya jika ada kebencian didalam hatimu. 

  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar kamu semua yang menyatakan bahwa dirimu adalah umat Kristiani 

akan mengikuti contoh yang diberikan oleh Puteraku. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

Banyak orang yang akan segera menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengevaluasi Kitab Injil 

Yang Terkudus 

Sabtu, 9 Nopember 2013, jam 11.48 

  

PuteriKu yang terkasih, banyak orang yang akan segera menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengevaluasi 

Kitab Injil Yang Terkudus. Bukannya mereka menyatakan Kebenaran dari SabdaKu, yang berasal dari 

Kebijaksanaan Allah, tetapi mereka akan mulai memutar-balikkan Sabda itu untuk memberinya gambaran 

yang lebih modern lagi. 

Seluruh Sabdakku yang ada didalam Kitab Injil Kudus, akan diartikan secara berbeda. Mereka akan 

mengatakan bahwa SabdaKu memiliki makna yang baru, yang lebih relevan dengan dunia saat ini. Mereka 

akan berusaha memberi contoh-contoh bagaimana seharusnya Aku mengajari kamu, seandainya Aku masih 

berada di atas bumi saat ini. Maka hilanglah kesederhanaan dari Sabda Allah, yang diperuntukkan bagi setiap 

orang. Mereka yang cerdik, berpengetahuan dan yang menghargai kemajuan manusia dalam bidang ilmu 

pengetahuan, akan mulai mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bernada menghina. 

  

Gereja akan mulai menerima apa yang disebut sebagai penemuan-penemuan baru di bidang ilmu 

pengetahuan, yang tidak mempercayai apa yang ada didalam Kitab Injil Kudus. Mereka akan 

mengungkapkan apa yang mereka sebut sebagai bukti yang baru, yang meragukan bagaimana dunia ini 

diciptakan. Kemudian mereka akan berkata bahwa banyak isi Kitab Injil hanyalah kiasan saja yang dirancang 

untuk menciptakan perdamaian diantara manusia. Mereka akan menggunakan pesan-pesan humanisme, kasih 

kepada sesama, dalam kaitannya dengan kemampuanmu untuk untuk memelihara kaum miskin, orang-orang 

yang tak berpendidikan dan yang membutuhkan, sebagai pengganti bagi Kebenaran yang diberikan 

kepadamu didalam Kitab Injil. Kemudian ajaran-ajaran baru yang palsu itu yang nampaknya mirip dengan 
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Kebenaran akan diterima oleh imam-imam, dan hanya mereka yang tetap setia kepada SabdaKu saja yang 

akan mempertahankan Kebenaran itu tetap hidup. 

Para pengikutKu yang terkasih, ketika kamu mendapati bahwa hanya ada sedikit saja yang masih mau 

mendengarkan Kebenaran, yaitu Sabda Allah, maka hendaklah kamu saling menghibur satu sama lain. 

Hendaknya kamu terus mengingatkan mereka yang ada didalam Gereja-gerejaKu yang akan mau menerima 

bidaah itu, yang akan segera dihadirkan kepada mereka, agar mereka mendengarkan Kebenaran karena 

banyak dari mereka yang tidak bertindak bijaksana. Begitu jauhnya mereka terpisah dariKu, hingga mereka 

dengan mudahnya mau menerima perubahan-perubahan semacam tu. Adalah lebih mudah bagi mereka yang 

imannya masih lemah untuk mau menerima perkataan mereka yang menginginkan reformasi, dari pada tetap 

setia kepada Sabda Allah yang benar. 

Panggilan kepada perubahan-perubahan pertama akan segera dilakukan. Dengan rasa manis yang 

menenangkan dan menggairahkan mereka berbicara tentang perlunya untuk bangkit sebagai sebuah dunia 

yang bersatu – untuk  

memperlihatkan kasih dan toleransi kepada semua orang – kamu akan dituntun menuju kesesatan yang 

terbesar. Banyak orang akan merasa terkejut dengan kenyataan betapa cepatnya GerejaKu seolah menerima 

dunia sekuler. Banyak yang akan terpesona melihat cara dimana agama-agama yang berbeda, kaum berhala 

dan bidaah, akan bercampur menjadi satu didalam gereja dunia yang baru yang penuh dengan tindakan 

kemurahan hati ini. Orang-orang akan berkata :‖Akhirnya sebuah gereja yang bersikap toleran telah 

menggapai semua orang.‖ Tidak lagi mereka merasa malu untuk  

memperlihatkan sikap tidak patuh kepada Allah. Sebaliknya, dengan bangganya mereka akan menyatakan 

bahwa dosa-dosa mereka bukan saja bisa diterima di Mata Allah, tetapi juga mereka tidak lagi bisa berbuat 

dosa sama sekali. Hal ini akan menimbulkan sukacita yang besar dimana-mana. 

  

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka yang menuntun GerejaKu menuju kesesatan akan dikasihi, 

dipuji dan hampir tidak ada kritik yang ditujukan pada mereka. 

  

Bidaah terbesar yang belum pernah terlihat sejak kematianKu di kayu salib, kini akan menghancurkan 

GerejaKu di dunia. Mereka akan memenuhi Gereja-gerejaKu dengan simbol-simbol berhala yang penuh 

penghinaan dan Aku tak akan bisa diketemukan lagi disitu. Dan sementara mereka akan memenuhi 

bangunan-bangunan yang mereka ciptakan untuk menghormati Aku, maka GerejaKu yang benar, yang terdiri 

atas mereka yang tetap setia kepada Kebenaran, akan menjadi satu-satunya Kenisah Allah yang sejati, karena 

mereka tak akan mau menerima pencemaran atas TubuhKu. Iman mereka akan membuat mereka mampu 

mewartakan Injil dan mempertahankan kobaran api Roh Kudus tetap menyala. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Allah Bapa : Tak ada evaluasi ilmiah akan masuk akal ketika dua matahari terlihat 

Minggu, 10 Nopember 2013, jam 15.00 

  

PuteriKu yang terkasih, KeinginanKu adalah untuk mengumpulkan semua anak-anakKu bersama-sama, 

sangat segera, untuk menyaksikan JanjiKu. KaruniaKu yang besar itu akan datang di tengah-tengah 

penganiayaan spirituil yang mengerikan ketika segala-galanya yang berhubungan dengan Aku, ditolak. 

Allah-allah palsu, yang tidak ada sama sekali, akan dihadirkan kepada dunia. Dengan ditutupi oleh 

permukaan yang cemerlang, hal itu akan dirancang untuk menghentikan segala kepercayaan akan 

KeberadaanKu. Semua bidaah ini akan mematikan Terang Allah. 
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Segera, bintang-bintang tak akan bersinar lagi dengan intensitasnya yang besar. Segera, tanda-tanda yang 

baru dan tak terduga, yang akan menentang pemahaman ilmiah manusia akan diperlihatkan olehKu, kepada 

sebuah dunia yang tidak percaya ini, ketika permulaan dari campur tanganKu dinyatakan. Tak ada evaluasi 

ilmiah akan masuk akal ketika dua matahari terlihat. Tak ada definisi apapun dari pengetahuan manusia yang 

terbatas itu akan berarti. Ia akan berupa berbagai tanda yang diberikan kepada dunia dari Surga, dan orang-

orang akan mengatakan bahwa kehidupan manusia yang lain ada di alam semesta ini. 

  

Aku adalah Pencipta dari segala kehidupan. Aku menciptakan manusia. Aku menciptakan dunia. Jangan 

menyangkal hal ini, karena jika kamu melakukannya kamu akan mengikuti sebuah ajaran palsu. Setiap 

campur tangan dari Surga, dan hal ini akan banyak terjadi, akan diusahakan untuk dijelaskan. Jika kamu 

melihat tanda-tanda ini, ketahuilah bahwa Hari dari Kedatangan Kedua itu sudah dekat. 

  

Aku memintamu, anak-anak yang terkasih, janganlah kamu menyangkal Aku atau menyangkal JanjiKu untuk 

membawa damai dan rekonsiliasi terakhir kepada dunia, yang akan menjadi milikmu jika kamu menerimanya 

menurut CaraKu, dan bukan caramu sendiri. Akhirnya KehendakKu akan dilaksanakan. Untuk 

mempersiapkan kamu, Aku akan menghadirkan kepada dunia banyak keajaiban di langit, di alam semesta 

dan sistem antar planet. Jika kamu menyaksikan peristiwa- 

 

peristiwa ini, Aku ingin kamu berbahagia, karena kamu akan tahu bahwa Aku sedang mewartakan 

kedatangan kembali dari PuteraKu untuk menggenapi JanjiNya akan keselamatan kekal. 

  

Hapuslah air matamu. Aku tahu betapa sulitnya cobaan-cobaanmu. Aku mengacu kepada semua anak-

anakKu, termasuk mereka yang percaya maupun tidak percaya, serta mereka yang berada didalam dosa berat, 

tidak satupun dari kamu yang dikecualikan. Jika kamu diperdamaikan dengan PuteraKu, maka kamu akan 

menjadi bagian dariNya, dan kamu akan memerintah bersamaNya didalam Surga, selamanya. 

  

Bapamu yang mengasihi 

Allah Yang Maha Tinggi 

 

Bunda Keselamatan : Keselamatan adalah menjadi milikmu hanya melalui rekonsiliasi dengan Allah 

Minggu, 10 Nopember 2013, jam 15.20 
  

Anakku yang terkasih, perananku sebagai Bunda Keselamatan adalah untuk mengingatkan kamu akan segala 

hal yang telah kukatakan kepadamu selama berabad-abad ini. Kasihilah kepada satu sama lain seperti 

Puteraku mengasihi kamu. Perlihatkanlah rasa belas kasihan kepada setiap orang dan terutama kepada 

mereka yang menganiaya kamu.  

 

Dengarkanlah kepada apa yang telah kusampaikan kepada para visiuner di La Salette dan Fatima dan 

pelajarilah secara teliti. Sedikit sekali dari apa yang kuajarkan kepadamu telah kau laksanakan. Peringatan-

peringatanku telah diabaikan dan akibat dari mengabaikan apa yang kuberikan kepadamu kini akan menjadi 

sebuah kenyataan. 

  

Ketika Surga menyampaikan pesan-pesan kepada umat manusia, ia seperti berkomunikasi dengan sebuah 

benteng batu yang besar. Beberapa dari pewahyuanku ada yang menyelinap masuk, dan diikuti. Banyak juga 

yang dicampakkan oleh mereka yang kecil imannya, dan benteng itu tak bisa ditembus oleh campur tangan 

dari Surga, yang diberikan kepadamu untuk meningkatkan imanmu dan menjagamu tetap aman berada di 

Tangan Allah. 
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Perananku sebagai Mitra-Penebus, berarti bahwa kuasaku atas setan telah dikuatkan dengan sebuah cara yang 

belum pernah diberikan kepadaku sebelumnya oleh Allah. Kini adalah saatnya ketika semua devosi kepadaku 

akan disingkirkan secara perlahan-lahan, oleh para musuh Puteraku. Ketika penghormatan kepadaku diburu-

buru dan ketika permintaan untuk melindungi negara-negara dari bahaya Komunisme dipersulit, maka 

keinginanku tidak akan dilaksanakan. Sejak saat ini dan seterusnya, diriku jarang sekali dijadikan sebagai 

pelindung yang resmi yang biasanya diserahkan kepadaku, sebagai Bunda Allah, didalam Gereja-gereja 

Puteraku di dunia. Kuasaku atas binatang itu akan dihapuskan dengan dibuangnya gambar-gambarku, 

Rosario Kudusku, serta devosi-devosi lainnya kepadaku dari banyak Gereja-gereja Katolik. 

  

Kemudian kenisah-kenisah Allah akan bersih dari semua jejak Puteraku, Yesus Kristus, sebagai persiapan 

bagi binatang itu, yang akan datang dan duduk di atas tahta di kenisah Allah yang paling tinggi. Kemudian 

makna yang sebenarnya dari rekonsiliasi dengan Yesus Kristus akan dimaknai ulang, ketika mereka berkata 

bahwa tidak lagi perlu untuk memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosamu asalkan kamu 

menjalankan kehidupan yang baik. Orang-orang akan mulai percaya akan pandangan mereka sendiri 

mengenai apa yang membuat mereka menjadi baik di Mata Allah. Namun kamu tak boleh lupa bahwa 

keselamatan, sebuah Karunia bagi setiap pendosa di dunia, tak bisa menjadi milik mereka jika mereka tidak 

lebih dahulu meminta kepada Allah untuk mengampuni mereka. Inilah inti dari Perjanjian itu, yang 

didapatkan bagi bangsa manusia oleh kematian Puteraku di kayu salib. Yesus Kristus  

memenangkan, bagi dunia, keselamatan dari dosa dan Karunia Kehidupan Kekal. Untuk bisa menerima 

Karunia ini maka kamu harus meminta kepada Allah agar mengampuni dosa-dosamu. 

 Keselamatan adalah menjadi milikmu hanya melalui rekonsiliasi dengan Allah. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

Hukuman-hukuman dari BapaKu telah dimulai dan dunia akan menyaksikan lebih banyak lagi 

kekacauan ekologis 

Selasa, 12 Nopember 2013, jam 15.52 

  

PuteriKu yang terkasih, adalah sebuah kesalahan jika mempercayai bahwa Allah tidak akan menjatuhkan 

PenghakimanNya atas dunia saat ini. Hukuman-hukuman dari BapaKu telah dimulai dan dunia akan 

menyaksikan lebih banyak lagi kekacauan ekologis sementara pemurnian atas dunia ini dimulai.  

  

Persiapan-persiapan kini sedang dilakukan dan segera para musuh Allah akan disiangi keluar dan dihukum 

karena mereka tak akan mau berbalik dan meminta KerahimanKu. Murka BapaKu adalah besar dan celakalah 

mereka yang menentang Sabda Allah, karena mereka akan ditebang dan diinjak-injak sementara proses 

pembersihan atas bumi ini akan berbenturan dengan proses penyebar-luasan kejahatan setan, semuanya 

terjadi pada saat yang sama. 

  

Jika kamu menyaksikan unsur-unsur alam ini bereaksi secara dahsyat, maka kamu akan tahu bahwa Tangan 

Pengadilan BapaKu telah jatuh. Kecongkakan manusia, obsesi pribadi, serta kepercayaannya akan 

kecerdasannya yang kabur atas masalah-masalah spirituil, telah mendatangkan curahan api kepada bangsa 

manusia, dari empat buah cawan kepada empat penjuru dunia. 

  

Kamu telah mengabaikan peringatan-peringatan yang ada maka pertempuran untuk menghancurkan dosa 

telah dimulai dengan sesungguhnya. 
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Yesus Kristus 

Putera Manusia 

 

 

Tanda pertama adalah bumi ini berputar lebih cepat. Tanda kedua menyangkut matahari, yang akan 

nampak semakin besar, semakin terang dan mulai berputar 

Selasa, 12 Nopember 2013, jam 20.30 

  

PuteriKu yang terkasih, sementara WaktuKu semakin mendekat, banyak yang akan terlelap, namun mereka 

yang diberkati dengan mata mereka terbuka terhadap TerangKu, akan melihat tanda-tandanya. Mereka juga 

akan diberi dengan berkat untuk mempersiapkan diri dan hanya mereka yang bergantung kepada-Ku saja 

Yang bisa menanggung perubahan-perubahan ini. 

  

Semakin dekat Hari dari KedatanganKu Yang Agung itu semakin banyak orang yang berkata bahwa dirinya 

mengasihi Allah, akan menarik diri dariKu. Terutama mereka yang berkata bahwa dirinya kudus dan 

meninggikan dirinya didalam hirarki GerejaKu di dunia, tak akan bisa melihat Kebenaran. Mereka tak akan 

melihat Kebenaran karena mereka terlalu sibuk mengikuti berbagai kegiatan dan upacara-upacara yang 

menghinakan Aku. 

Tanda pertama adalah bumi ini berputar lebih cepat. Tanda kedua menyangkut matahari, yang akan nampak 

semakin besar, semakin terang dan mulai berputar. Disamping itu kamu akan melihat sebuah matahari kedua. 

Kemudian cuaca akan menyebabkan bumi ini berguncang dan perubahan-perubahan itu memberi arti bahwa 

banyak bagian-bagian dari bumi ini akan dihancurkan. Hukuman-hukuman ini, yang banyak jumlahnya, akan 

melepaskan manusia dari kecongkakannya, sehingga jiwa-jiwa akan memohon Kerahiman Allah. Tak ada 

lagi yang bisa mengarahkan hati yang membatu dari mereka yang telah menutup Kasih Allah untuk 

memasuki kehidupan mereka. 

Dosa manusia akan semakin meningkat dengan cepatnya dan dosa penyembahan berhala akan mengikat 

dunia ini hingga tiga kali. Penyembahan berhala, dengan kedok berpakaian seperti monarki kerajaan, akan 

merasuki GerejaKu di dunia.  

 

Ketika kaum berhala memeluk GerejaKu, maka hal itu bukanlah bertujuan untuk menyembah Allah. Ketika 

orang-orang kafir, kaum atheis, serta orang-orang tak beriman yang secara terang-terangan menolak 

Keberadaan Allah, memeluk GerejaKu, hal itu bukan berarti bahwa mereka berlutut di hadapanKu, Yesus 

Kristus. Ketika GerejaKu menyatakan bahwa dirinya menyambut setiap orang, janganlah kamu tertipu. Hal 

itu bukan berarti bahwa mereka menyambut kaum berhala kedalam GerejaKu, agar mereka mau menunduk 

hormat di hadapan TabernakelKu. Tidak, hal itu adalah untuk memamerkan pemujaan berhala, yang 

ditimbulkan oleh dosa kesombongan, di hadapanKu, untuk mencemarkan Tabernakel-tabernakel yang kudus. 

Mereka akan menaruh simbol-simbol berhala di atas Altar-altarKu dan menginginkan agar orang-orang yang 

tidak tahu, mau menunduk dan menerima saudara-saudari mereka, dengan penuh anugerah dan kemurahan 

hati. Semua orang akan diminta untuk menolak Kebenaran serta menyambut para penyembah yang palsu, 

yang akan menginjak-injak Altar-altarKu. Kemudian Tangan Allah akan jatuh.  

  

Peperangan akan menyebar luas; gempa bumi akan mengguncangkan empat penjuru bumi dan kelaparan 

akan mencengkeram umat manusia dan setiap isyarat jahat dan penghinaan yang dilakukan di depan Allah 

akan berakibat pada sebuah pemurnian yang mengerikan. Ketika mereka yang menerima KerahimanKu 

menuntun GerejaKu, setiap iblis akan mengutuki anak-anak Allah ini. Untuk melindungi mereka, Allah akan 

campur tangan, dan celakalah mereka yang meludahi Wajah Pencipta mereka.   
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Waktunya telah tiba. Mereka yang menyalahkan Aku akan menderita. Mereka yang mengikuti Aku akan 

hidup melewati penganiayaan ini hingga kepada Hari dimana Aku datang untuk menarik mereka kedalam 

Tangan KerahimanKu. Dan kemudian hanya mereka yang tersisa, karena mereka menolak Tangan 

KerahimanKu, yang akan diserahkan kepada binatang itu yang mereka idolakan dan dari siapa mereka 

memperoleh kenikmatan. 

  

Banyak sekali orang yang akan menolak Aku, hingga saat terakhir. Dua pertiga akan meludahi Aku, menolak 

campur tanganKu dan meneriakkan segala macam kata-kata kotor ke arahKu. Sementara Hari itu semakin 

mendekat, kebencian terhadap Aku akan disaksikan oleh semua orang. Terutama mereka yang memberi 

kesan kepada dunia seolah dirinya menghormati Allah, akan menyalahkan Aku secara diam-diam. 

  

Hari ketika tipuan binatang itu akan dibuka untuk dilihat oleh semua orang akan menjadi hari dimana tak 

seorangpun akan melupakannya. Karena hari itu, ketika dunia akan menyaksikan si pembohong itu, antikris, 

bangkit dengan memakai MahkotaKu di atas kepalanya, dengan mengenakan jubah merah, akan menjadi hari 

ketika api akan tercurah dari mulutnya. Sementara kengerian itu akhirnya akan memudar, api akan 

menyelimuri dirinya, dan dia dan semua orang yang menyatakan kesetiaan kepadanya akan dicampakkan 

kedalam lembah. Dan kemudian Aku akan datang seperti yang telah Kukatakan kepadamu. Aku akan 

membangkitkan GerejaKu dan membawa dunia ini bersama-sama didalam persekutuan bersama dengan 

Kehendak Kudus BapaKu, dan akhirnya damai akan memerintah. 

  

Semua apa yang telah Kukatakan kepadamu adalah benar. Semua yang akan terjadi akan terjadi seperti yang 

telah Kukatakan kepadamu. Ia akan terjadi dengan segera, karena disamping murkaKu, yang disebabkan 

karena kemunafikan dan tidak tahu berterima kasih dari manusia, akhirnya Aku akan datang untuk 

mengakhiri semua penderitaan ini. Aku datang untuk menyelamatkan semua pendosa, namun banyak yang 

tidak ingin diselamatkan. 

  

Kuatkanlah dirimu, para pengikutKu yang terkasih, karena Aku akan melindungi semua pendosa yang mau 

menerima Tangan KerahimanKu selama saat Peringatan itu. Maka semua anak-anak Allah, umat beriman 

maupun tidak beriman, akan diikut-sertakan didalam Campur-tangan Yang Besar dari Surga ini. Namun 

setelah saat itu, malaikat Allah akan memisahkan yang baik dari yang jahat. Waktunya sudah dekat. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Belum pernah iman mereka diuji sedemikian besarnya 

Kamis, 14 Nopember 2013, jam 12.00 

  

PuteriKu yang terkasih, Terang Allah bersinar turun atas semua anak-anakNya yang berada didalam 

persekutuan denganKu, Yesus Kristus, saat ini. Seluruh umat Kristiani di dunia yang menjalankan SabdaKu, 

yang makan TubuhKu dan minum DarahKu, akan mengalami sebuah penderitaan spirituil yang belum pernah 

dirasakan orang lain, karena iman mereka kepada-Ku. Aku mengacu kepada seluruh umat Kristiani yang 

menjalankan Kebenaran, yang bertingah laku seperti yang Kuajarkan pada mereka dan yang mengikuti 

Ajaran-ajaranKu, Kata demi Kata.   

  

Semua mereka, termasuk mereka yang belum pernah mendengar ini, Pesan-pesanKu bagi dunia ini, akan 

segera mengerti bagaimana hidup didalam DiriKu dan bersama Aku. Belum pernah iman mereka diuji 

sedemikian besarnya dan yang menyedihkan, banyak yang tak bisa bertahan menghadapi tekanan-tekanan 
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yang akan mereka hadapi, karena adanya kebencian yang diperlihatkan kepada mereka. Mereka akan 

melakukan segala upaya untuk tetap setia kepada Kitab Injil Kudus, namun dengan begitu mereka akan 

menarik kebencian yang besar dan mereka akan dikatakan sebagai pembohong. Tidaklah lama lagi semua 

umat Kristiani yang mewartakan SabdaKu akan dituduh sebagai kelompok pengganggu sayap kanan, padahal 

penjahat yang sebenarnya adalah dia yang menyalah-gunakan mereka. 

  

Aku meminta kamu semua untuk tetap diam dan tak pernah menanggapi para pengganggu itu yang berusaha 

untuk menghancurkan iman dan kasihmu kepada-Ku. Mereka yang akan meludahkan racun dan berteriak 

keras menuduh kamu, membutuhkan doa-doamu dan pengampunanmu. Dengan berdoa bagi jiwa-jiwa itu 

kamu akan menghancurkan pengaruh setan dan dia akan mengalami kesulitan untuk melampiaskan 

kemarahannya kepadamu. 

  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah bagi mereka yang akan dimanfaatkan sebagai pion didalam pertempuran 

sengit untuk melucuti GerejaKu di dunia. Daraskanlah doa Perjuangan (126) ini untuk bisa bertahan 

menghadapi penganiayaan religius. 

  

Doa Perjuangan (126) : Untuk bertahan menghadapi penganiayaan religius. 

  

Yesus yang terkasih, tolonglah aku untuk bertahan menghadapi berbagai penganiayaan dalam Nama 

KudusMu. 

Tolonglah mereka yang tersesat, yang mengira bahwa dirinya bersaksi atas KaryaMu. 

Bukalah mata semua orang yang mungkin akan tergoda untuk menghancurkan orang lain, melalui tindakan, 

perbuatan atau gerakan yang jahat. 

Lindungilah aku terhadap para musuh Allah, yang akan bangkit dan berusaha membungkam SabdaMu dan 

mengusir Engkau. 

Tolonglah aku untuk mengampuni mereka yang mengkhianati Engkau dan berilah aku Rahmat untuk tetap 

teguh didalam kasihku kepadaMu.   

Tolonglah aku untuk menjalankan Kebenaran yang Kau ajarkan kepadaku dan agar aku tetap berada dibawah  

perlindunganMu, selamanya. 

Amin. 

  

Pergilah kamu semua, yang sungguh mengasihi Aku dan ikutilah segala hal yang Kuajarkan kepadamu. 

Kasihilah satu sama lain seperti yang Kukatakan kepadamu. Janganlah memperlihatkan kebencian kepada 

orang lain. Sebaliknya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tunjukkanlah kasih ketika kebencian 

ditunjukkan kepadamu, karena ini merupakan senjatamu untuk melawan kuasa setan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Kamu akan berdiri di hadapanKu sendirian – tak ada siapapun di sebelahmu 

Jumat, 15 Nopember 2013, jam 20.00 

  

PuteriKu yang terkasih, dengan Kuasa dari BapaKu, Allah Yang Maha Tinggi, Aku ingin memberitahu 

kepada semua orang yang sedang menderita dalam NamaKu, bahwa waktunya sudah dekat bagi saat 

Peringatan itu untuk terjadi. 
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Bagi kamu yang telah diberi pengetahuan akan hal ini, Hari KerahimanKu yang agung ini, akan segera 

melihat tanda-tandanya. Kamu harus mengakui penyimpanganmu di hadapanKu, agar kamu bisa secara layak 

dipersiapkan bagi peristiwa ini, yang akan mngejutkan dunia. 

  

Aku melakukan hal ini segera, agar Aku bisa menyelamatkan orang-orang yang telah memutuskan tali pusar, 

yang mengikatkan mereka kepada-Ku, sebelum terlambat. Hendaknya kamu percaya kepada-Ku dan 

berkumpul didalam doa agar jiwa-jiwa yang berada didalam kegelapan tidak sampai musnah sebelum Aku 

memberi kekebalan kepada mereka, atas dosa-dosa mereka. Kini lihatlah kedalam hati dan jiwamu, dan 

lihatlah hal itu seperti Aku melihatnya. Apa yang kau saksikan? Bisakah kamu berdiri di hadapanKu dan 

berkata ―Yesus, aku melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki atas diriku untuk menjalani kehidupan 

seperti yang Kau harapkan dariku‖? Akankah kamu berkata ―Yesus, aku menentang Engkau, karena aku tak 

bisa melakukannya, karena itu kasihanilah jiwaku‖? Atau mungkin kamu akan berkata ―Yesus, aku telah 

berdosa, tetapi hal itu karena aku perlu membela diri‖? 

Kamu akan berdiri di hadapanKu sendirian – tak ada siapapun di sebelahmu. Aku akan menunjukkan jiwamu 

kepadamu.  

 

Kamu akan bisa melihat setiap noda yang ada disitu. Kamu akan menyaksikan kembali dosa itu dan 

kemudian Aku akan memberimu waktu untuk meminta kepada-Ku agar memberikan KerahimanKu 

kepadamu. Bukan karena kamu berhak atas KerahimanKu, tetapi hanya karena Aku memutuskan untuk 

memberikan Karunia itu kepadamu. 

HariKu akan segera tiba, secara tak terduga, melalui tanda-tanda yang akan diperlihatkan kepadamu lebih 

dahulu. 

Aku telah menghabiskan waktu selama tiga tahun untuk berusaha membuka matamu terhadap Kebenaran. 

Beberapa dari kamu telah mau menerimanya. Yang lain-lainnya telah melemparkannya kembali pada 

WajahKu. Kini adalah saat bagi Kerahiman IlahiKu dan hanya mereka yang mau membuka hati mereka 

kepada-Ku dan yang bersedia menerima Aku, yang akan diberi kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. 

  

Bersyukurlah atas KasihKu yang tanpa syarat ini. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Ada milyaran orang yang akan bertobat dan mengenal Allah, Allah Tritunggal, untuk pertama 

kalinya 

Sabtu, 16 Nopember 2013, jam 22.17 

  

PuteriKu yang terkasih, ketika Aku datang ke dunia didalam Kerahiman IlahiKu, orang-orang akan diberi 

kesempatan untuk mencari KerahimanKu karena ini akan menjadi pertobatan sejati yang pertama yang akan 

dialami oleh sebagian besar dari mereka. 

  

Setiap orang, siapapun mereka, akan mengalami pencerahan yang khusus atas DiriKu, yang diberkati dengan 

Kuasa dari BapaKu. Pencerahan atas hati nurani ini akan membawa serta penderitaan yang besar, karena 

pengalaman yang diterima oleh jiwa-jiwa yang tersesat dan menderita itu sedemikian besarnya hingga 

mereka tak akan mampu menanggung kejutan itu. Banyak yang akan menjadi lemah dan pingsan, karena 

mereka dikuasai oleh kesedihan yang sangat besar. Namun mereka akan menyadari betapa besarnya jiwa-

jiwa mereka harus dibersihkan lebih dahulu, sebelum mereka siap untuk memasuki FirdausKu Yang Kekal. 

Orang-orang ini kemudian akan sadar akan apa yang diharapkan dari mereka dan mereka akan menderita 
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penebusan untuk sementara waktu, setelah Peristiwa Besar itu. Banyak yang mengira bahwa diri mereka 

sedang bermimpi. Beberapa akan mengira bahwa itu adalah akhir dunia ini. Tetapi bukan begitu. Itu adalah  

 

Peringatan Terakhir yang diberikan kepada umat manusia untuk membantu mereka bertobat dan menebus 

dirinya sendiri di hadapan Allah. 

  

Ada milyaran orang yang akan bertobat dan mengenal Allah, Allah Tritunggal, untuk pertama kalinya, dan 

mereka akan bersyukur atas bukti yang diberikan pada mereka mengenai Keberadaan dari Pencipta mereka. 

Beberapa akan gemetar ketakutan karena TerangKu dan hal ini akan menyebabkan penderitaan yang luar 

biasa bagi mereka dan mereka akan bersembunyi dan membelakangi Aku, tanpa ada rasa penyesalan didalam 

jiwa mereka. Mereka akan menolak campur tanganKu. Kemudian yang lain-lainnya akan bersukacita karena 

merasakan Berkas Cahaya KerahimanKu, karena jiwa-jiwa ini sangat bersyukur bisa menyaksikan 

KehadiranKu hingga mereka akan tertarik menuju TerangKu dengan mudah dan dengan sebuah kerinduan 

akan KehadiranKu yang berada diluar jangkauan mereka, karena saat itu bukanlah waktu bagi Pintu-pintu 

menuju FirdausKu Yang Baru untuk dibuka. Karena itu mereka harus melakukan penebusan sebagai para 

muridKu demi jiwa-jiwa yang akan menolak Tangan KerahimanKu. 

  

Setelah Campur Tangan yang besar oleh Allah, untuk memberi kesempatan kepada umat manusia agar 

mempersiapkan diri mereka bagi KedatanganKu Yang Kedua, maka dunia akan banyak bertanya-tanya. 

Beberapa akan sangat berubah didalam jiwa mereka hingga mereka akan mencurahkan banyak waktu untuk 

menolong mempertobatkan orang-orang yang akan mereka selamatkan dari tipuan itu. Yang lain-lainnya 

akan sangat menyesal dan membutuhkan waktu beberapa saat bagi mereka untuk bisa benar-benar 

memahami arti dari kehadiran mereka di hadapanKu dan mereka akan memberikan banyak perhatian untuk 

memperdamaikan dirinya denganKu. 

  

Kemudian para musuh Allah akan menyangkal bahwa Peringatan itu telah terjadi dan mereka akan 

membohongi jutaan orang agar mereka percaya bahwa itu adalah peristiwa kosmik biasa saja, ketika sinar 

matahari yang menyelimuti seluruh planet ini diselingi oleh sebuah peristiwa jeda yang disebabkan oleh 

gerakan bumi pada porosnya. Tak ada yang bisa menjauh dari Kebenaran. Dan sementara mereka 

mengajukan berbagai alasan ini, mereka akan menyangkal bahwa Allah itu Ada dan mereka akan menuntun 

banyak orang menjauhi Aku. Yang menyedihkan, banyak yang tidak kembali kepada-Ku dan hanya dengan 

campur tangan Allah saja ketika Dia akan dipaksa untuk menghukum para musuhNya, untuk membawa 

mereka kembali kepada perasaan mereka, maka jiwa-jiwa itu bisa dimurnikan. 

  

Bersyukurlah atas berbagai Kerahiman ini, karena jika Tanpa Karunia dari Allah ini maka hanya sedikit saja 

orang yang bisa memasuki Pintu-Pintu Firdaus itu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Aku sedang tiba untuk membaharui bumi, untuk membebaskan manusia dari penderitaan, kesedihan 

dan dosanya 

Minggu, 17 Nopember 2013, jam 14.00 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku ingin agar dunia melihat Aku, Juru Selamat mereka yang mengasihi, Anak 

manusia, dalam segala KemuliaanKu, agar mereka mendekati Kerahiman IlahiKu. 
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Aku ingin semua mereka, terutama mereka yang tidak percaya akan Allah, untuk melihat Aku dan berlari 

kepada-Ku lebih dahulu. Mereka itulah yang menjadi perhatian utamaKu dan Aku berkata ini kepada mereka. 

Kamu tidak mengenal Aku. Kamu tidak melihat Aku. Kamu tidak ingin percaya kepada-Ku, namun Aku 

mengasihi kamu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari KerajaanKu, agar Aku bisa memberimu dengan segala 

Karunia dari FirdausKu Yang Baru, DuniaKu Yang Baru, AwalKu Yang Baru. Aku ingin agar kamu, 

keluargamu, saudara-saudaramu dan para sahabatmu, untuk menjadi satu, bersama Aku dan seluruh umat 

manusia. Kamu harus menunggu hingga peristiwa besar itu, hari ketika dunia akan diterangi dengan Berkas 

CahayaKu dan ketika ia akan terdiam selama lima belas menit. Ketika kamu menyaksikan hal ini dan 

memperhatikannya, janganlah kamu merasa takut. Ketahuilah bahwa KasihKu itu bersifat Ilahiah, dan sejak 

saat itu dunia akan berubah diluar pengertianmu. 

  

Janganlah berusaha menjauh dariKu, karena Aku sedang tiba dengan membawa kabar yang baik. Aku sedang 

tiba untuk membaharui bumi, untuk membebaskan manusia dari penderitaan, kesedihan dan dosanya. Aku 

sedang tiba untuk menghancurkan segala kejahatan di dunia dengan memberikan bukti kepada setiap orang 

akan KeberadaanKu. Ketika hal ini diberikan kepadamu, hendaknya kamu mengijinkan Aku untuk 

mempersiapkan dirimu bagi Kehidupan Kekal yang Kujanjikan itu. Kehidupan Kekal itu adalah kehidupan 

dimana kamu akan tinggal dengan tubuh dan jiwamu bersama Aku selamanya. Aku akan menjauhkan kamu 

dari segala kesedihan dan membuang segala penderitaan, yang harus kau tanggung karena keberadaan setan 

dan dia akan dimusnahkan selamanya.  

  

Janganlah menolak Aku, karena Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku adalah Keselamatanmu. Aku adalah 

Kebenaran. Aku adalah Yesus Kristusmu yang mengasihi dan Aku, akhirnya, akan segera memperkenalkan 

DiriKu kepada dunia dan terutama kepada mereka yang tidak percaya kepada-Ku. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Aku datang hanya sebagai Allah Kerahiman. Aku tidak datang untuk membuatmu takut karena Aku 

sungguh mengasihi kamu masing-masing 

Senin, 18 Nopember 2013, jam 20.10 

  

PuteriKu yang terkasih, semua orang harus mempersiapkan dirinya agar mereka layak untuk datang di 

hadapanKu, karena Aku akan datang seperti pencuri di malam hari dan banyak yang tidak mengetahui apa 

yang sedang terjadi.  

 

Karena itu penting sekali agar kamu masing-masing mengakukan kesalahanmu kepada-Ku sekarang. 

  

Kebenaran atas Sabda KudusKu akan semakin diperjelas sementara ia akan digantikan oleh para musuhKu 

dalam bentuk yang telah diputar-balikkan, dimana dengan beraninya mereka berupaya untuk menipu kamu. 

Kini adalah saatnya untuk memusatkan perhatianmu pada jiwamu sendiri beserta keadaannya. Bagi orang 

yang tidak percaya kepada-Ku, Aku berkata kepadanya. Jika Aku datang ke hadapanmu, akankah kamu 

merasa terhibur jika kamu mengetahui Siapa DiriKu ini? Akankah kamu mau datang kepada-Ku? Aku akan 

mengajakmu dan mengusap air matamu dan kamu akan mengalami sebuah kehidupan yang mulia, asalkan 

kamu mau mengakukan kesalahanmu kepada-Ku dan memintaKu untuk membawamu kedalam 

KerahimanKu. 
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Bagi orang yang percaya kepada-Ku, akankah kamu bisa bertahan di hadapanKu tanpa rasa malu? Akankah 

kamu mau datang ke hadapanKu, dimana Aku mengetahui segala perbuatanmu yang berhubungan dengan 

apa yang Kuajarkan kepada-Ku, dengan sebuah jiwa yang bersih? Tidak masalah. Jika kamu berkata kepada-

Ku ‗Yesus, ampunilah aku, aku mau mengikuti Engkau‘, maka kamu akan diselamatkan. 

  

Bagi orang yang percaya kepada-Ku, namun yang mengira bahwa dirinya patut dicontoh, dan tidak 

memerlukan pengakuan dosa atas kesalahannya, apakah kamu juga layak untuk datang di hadapanKu? Jika 

Aku memperlihatkan kepadamu keadaan dari jiwamu, apakah kamu masih akan beralasan denganKu dan 

berkata bahwa dirimu layak untuk datang di hadapanKu, padahal sebenarnya tidak? Jika kamu tak bisa 

menerima Karunia KerahimanKu dan tidak mau mengakui kesalahanmu, maka kamu masih tetap terpisah 

dariKu dan Aku akan memberimu satu kesempatan saja untuk menangguhkan hukumanmu. 

  

Bagi seluruh umat manusia, Aku memintamu untuk lebih dahulu mempersiapkan jiwamu. Kamu harus 

menata setiap bagian dari jiwamu sebelum kamu siap untuk berdiri tegak di hadapan KehadiranKu selama 

saat Peringatan itu. Jika tidak, kamu akan harus menanggung sebuah pemurnian yang amat menyakitkan dan 

Api Penyucian-mu akan harus kau tanggung di dunia ini, sebelum Hari KedatanganKu Yang Kedua tiba. Aku 

memintamu untuk mendaraskan doa Perjuangan (127) ini  

 

bagi jiwamu dan jiwa orang-orang yang kau kasihi. 

  

Doa Perjuangan (127) : Untuk menyelamatkan jiwaku dan jiwa mereka yang kukasihi 

  

Oh Yesus, persiapkanlah diriku, agar aku bisa datang di hadapanMu tanpa rasa malu. 

Tolonglah aku dan orang-orang yang kukasihi (sebutkan nama mereka) agar mereka siap mengakukan segala  

 

kesalahannya; 

untuk mengakui kelamahan kami; 

untuk memohon pengampunan atas segala dosa kami; 

untuk memperlihatkan kasih kepada mereka yang kami sakiti; 

untuk memohon Kerahiman bagi keselamatan kami; 

untuk merendahkan diri kami di hadapanMu, agar pada saat Pencerahan Besar itu, suara hatiku dan suara hati 

mereka (sebutkan nama mereka) menjadi jernih dan Engkau sudi melimpahi kami dengan Kerahiman 

IlahiMu. 

Amin. 

  

Kini adalah saatnya untuk mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah Kuajarkan kepadamu. Kini 

adalah saatnya untuk memperhatikan kembali Sepuluh Perintah Allah dan bertanya dalam dirimu, apakah 

kamu sungguh telah menjalankan kehidupanmu sesuai dengannya.  

  

Jujurlah kamu terhadap dirimu sendiri karena jika tidak, kamu akan diperlihatkan pada kenyataan betapa 

kamu telah sangat menyedihkan Aku selama kehidupanmu. Tetapi, biarlah Aku memberimu penghiburan. 

  

Aku datang hanya sebagai Allah Kerahiman. Aku tidak datang untuk membuatmu takut karena Aku sungguh 

mengasihi kamu masing-masing, apapun yang kau lakukan, namun KesabaranKu ini terbatas. Hanya mereka 

yang mau menerima kenyataan bahwa dosa-dosa mereka telah sangat menyedihkan Allah, yang akan 

diselimuti oleh Kerahiman IlahiKu. Mereka yang menolak Aku, hanya memiliki waktu sedikit saja untuk 

menebus dirinya sendiri, karena Aku akan memisahkan kambing dari domba. Satu kelompok akan ada 
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bersamaKu. Kelompok yang lain akan ditinggalkan dan kemudian Awal Yang Baru itu akan diperkenalkan 

kepada setiap makhluk. Hanya mereka yang mengasihi Aku yang akan diberi dengan Kehidupan Kekal. 

  

Ikutilah PanggilanKu sekarang, karena Aku melakukan hal ini untuk memastikan bahwa ada sebanyak 

mungkin dari kamu yang dipersiapkan dengan baik sebelum Hari Peringatan itu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Pada hari itu, Aku akan mengumpulkan Yang Hidup 

Selasa, 19 Nopember 2013, jam 20.00 

  

PuteriKu yang terkasih, dalam banyak kehidupan umat Kristiani, Aku telah menjadi seperti seorang saudara 

yang memalukan yang harus dilayani dari saat ke saat, yang harus disembunyikan dari pandangan selamanya. 

Beginilah pandangan mereka terhadap DiriKu, yang terjadi pada sebagian besar orang yang lahir sebagai 

umat Kristiani dan yang telah menjauh dariKu. Aku ini tak berarti apa-apa, namun ketika mereka mengalami 

kesulitan, mereka akan memanggil Aku, dengan perasaan terpaksa, karena hal itu merupakan sesuatu yang 

kurang penting bagi mereka. 

  

Mengapa, oh mengapa, mereka tak bisa menerima Aku? Apakah yang telah memisahkan manusia dariKu? 

Mengapa para hamba kudusKu telah gagal membawa mereka kepada-Ku? PenderitaanKu saat ini adalah 

sama seperti saat KesengsaraanKu dulu, dan kini mereka yang tetap setia kepada-Ku akan segera 

meninggalkan Aku pula. Mereka akan melakukan hal ini karena mereka mulai meng-evaluasi ulang 

pemahaman mereka mengenai Siapa DiriKu ini sejatinya, dan apa makna dari PerjanjianKu yang sebenarnya, 

dimana semua ini adalah karena bidaah yang akan segera terjadi. 

  

Segala penghormatan kepada-Ku, didalam Gereja-gerejaKu, akan segera dikurangi hingga menjadi sekedar 

sebuah gerakan menganggukkan kepala yang tak bermakna terhadap perintahKu. Mereka tak akan lagi mau 

berlutut di hadapan Tabernakel-tabernakelKu. Mereka tak akan mau membungkuk di hadapanKu ataupun 

berlutut, serta tak mau berdoa di hadapan TubuhKu di kayu salib, karena disitu bukanlah GambaranKu yang 

akan mereka hormati. Aku akan disiksa dan nampak seperti bodoh. SabdaKu akan dibelokkan menjadi 

sesuatu yang paling aneh dan bertele-tele dan Kebenaran atas KematianKu di kayu salib akan dicampakkan. 

  

KehadiranKu masih ada di dunia saat ini. Janganlah kamu meninggalkan Aku, karena jika kamu 

melakukannya, maka TerangKu akan dipadamkan dan kemudian kamu akan diselimuti oleh kegelapan. 

Hanya mereka yang tetap setia kepada-Ku saja yang bisa mempertahankan Kobaran ApiKu dan ketika 

Terang dari GerejaKu di dunia ditekan hingga menjadi cahaya yang redup, maka panggilan terakhir itu akan 

terdengar dari Surga. Pada hari itu Aku akan mengumpulkan Yang Hidup.  

 

Sisanya akan ditinggalkan bersama para musuh Allah, kepada siapa mereka telah menyerahkan kesetiaan 

mereka. Tak ada kebahagiaan yang bisa mereka alami setelah itu. 

  

Yesusmu 
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Ketika Aku datang sebagai Raja Kerahiman, maka tidak satu jiwapun akan dibiarkan merasa ragu 

atas Siapa dan apa Aku ini sebenarnya 

Rabu, 20 Nopember 2013, jam 14.15 

  

PuteriKu yang terkasih, katakanlah kepada semua pengikutKu – yaitu mereka yang percaya kepada-Ku, 

Yesus Kristus --- bahwa mereka harus menyediakan waktu untuk berdoa kepada-Ku setiap hari, untuk bisa 

menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang terlepas dariKu. Dengan melalui Rahmat yang Kuberikan kepadamu, 

maka sebagai balasannya Aku ingin agar kamu membawa kepada-Ku jiwa-jiwa yang menghancurkan 

HatiKu.  

  

Aku harus meminta agar kamu bersedia menanggung penderitaan yang akan kau alami, karena adanya 

pemisahan umat manusia dariKu, Yesus Kristus. Hal ini disebabkan karena adanya perpecahan didalam 

GerejaKu di dunia. Didalam menerima penderitaan ini dengan penuh kepatuhan maka Aku akan bisa 

mengalahkan cengkeraman setan atas mereka yang terlalu lemah untuk mewartakan Sabda Allah yang sejati. 

Janganlah kamu merasa takut dengan Tugas ini karena ia diberikan kepada dunia dari kemurahan hati 

BapaKu yang terkasih. Dia hanya ingin mengambil kembali CiptaanNya agar tidak sampai kehilangan 

satupun dari anak-anakNya. 

  

Siapapun juga yang menganiaya kamu, mencemooh kamu atau menyiksa kamu, ingatlah saja akan hukuman 

yang akan mengenai mereka yang meludahi WajahKu. Kemudian, dengan mengabaikan segala ejekan itu, 

hendaknya kamu tekun berdoa bagi setiap jiwa yang malang itu. Bermurah-hatilah maka kamu akan dipenuhi 

dengan Roh Kudus agar kamu bisa berjuang, bersama-sama dengan pasukan SurgawiKu, untuk 

menyelamatkan dunia dari setan. Karena itu kamu harus menunggu, dengan kasih dan kepercayaan, dan Aku 

akan memberimu Berkat yang berlimpah. 

  

Jangalah kamu membuang harapanmu karena rasa takut. Jangan sampai rasa takut membutakan kamu 

terhadap tugas yang diminta darimu sehingga ketika Aku datang sebagai Raja Kerahiman, maka tidak satu 

jiwapun akan dibiarkan merasa ragu atas Siapa dan apa Aku ini sebenarnya. Berkumpullah sekarang. 

Bersatulah. Bawalah seluruh jiwa-jiwa menuju Tangan KerahimanKu. Untuk menolong Aku melakukan hal 

ini, hendaknya kamu mendaraskan Doa Perjuangan yang khusus ini yang akan menolong Aku 

mengumpulkan dan mempersatukan seluruh jiwa-jiwa. 

  

Doa Perjuangan (128) : untuk mengumpulkan dan mempersatukan seluruh jiwa-jiwa 

  

Yesus yang terkasih, tolonglah kami, para muridMu yang terkasih, untuk mengumpulkan dunia kedalam 

TanganMu dan menghadirkan kepadaMu jiwa-jiwa yang paling membutuhkan KerahimanMu yang besar. 

Kuatkanlah kami dengan Karunia Roh Kudus untuk memastikan bahwa Nyala Api Kebenaran menyelimuti 

semua orang yang telah terpisah dariMu. 

Persatukanlah semua pendosa agar mereka masing-masing diberi kesempatan untuk mengadakan rekonsiliasi. 

Berilah kami semua kekuatan untuk tetap teguh kepada Sabda KudusMu ketika kami dipaksa untuk menolak 

Kebenaran, yang telah diwartakan kepada dunia melalui Kitab Injil Kudus. 

Kami tetap tinggal dalam DiriMu, bersamaMu dan bagiMu, didalam setiap langkah dari perjalanan kami 

menuju keselamatan. 

Amin. 

  

Damailah kamu. Percayalah kepada-Ku. Bawalah seluruh doa-doamu di KakiKu, maka Aku akan menjawab 

setiap permohonanmu kepada-Ku untuk menyelamatkan jiwa yang namanya disampaikan kepada-Ku. 
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Yesusmu 

 

 

 

 

 

Kasih bertumbuh subur karena ia adalah sebuah Karunia dari Allah dan memiliki kuasa untuk 

menghancurkan kejahatan 

Sabtu, 23 Nopember 2013, jam 17.00 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku ingin menjelaskan pentingnya kasih, dan betapa dengan kasih kamu bisa 

mengalahkan kejahatan, dan jika tanpa kasih kejahatan akan menyebar luas. 

  

Setan itu tak bisa mengasihi, hanya memiliki obsesi diri kepada apa yang dia percaya sebagai kuasa dan 

kebesarannya. Ketika dia merasuki jiwa-jiwa, yang pertama kali dilakukannya adalah menghancurkan kasih 

yang ada didalam jiwa itu. Ketika dia bisa melakukan hal ini, dia akan meniupkan kebencian yang besar 

didalam jiwa itu dan kebencian inilah yang menyebabkan perpecahan. Perpecahan dan perselisihan diilhami 

oleh setan, yang bisa menuntun kepada perbuatan-perbuatan yang nekat yang dilakukan oleh satu jiwa 

kepada jiwa lainnya. Perbuatan yang penuh dengan kebencian ini sering menimbulkan kekejaman yang 

bengis dan bahkan pembunuhan. Dosa kesombongan ditiupkan kedalam jiwa-jiwa yang membuka diri 

terhadap iblis dan hal ini mendorong kepada ambisi dan keserakahan yang kejam.  

 

Namun dimana ada kasih, disitu ada Kehadiran Allah. 

  

Kasih bertumbuh subur karena ia adalah sebuah Karunia dari Allah dan memiliki kuasa untuk 

menghancurkan kejahatan.  

 

Kasih itu tidak egois. Kasih itu murah hati, mengampuni, dan tidak ternoda oleh dosa kesombongan. 

Hendaknya kamu meminta kepada Allah setiap hari bagi Karunia Kasih dan jika kamu telah diberi, 

gunakanlah hal itu sebagai  

 

senjatamu untuk melawan kebencian. Kasih, ketika ia hadir dalam suatu jiwa yang murni, akan mengundang 

kebencian dari jiwa-jiwa yang telah mengusir Allah dari dalam kehidupan mereka. Mereka tak mampu 

menanggung Terang Allah yang bersinar dari jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan Kasih Allah.  

  

Pergilah sekarang dengan pengetahuan bahwa Kasih haruslah digunakan untuk menolong jiwa-jiwa mereka 

yang sangat membutuhkan pertolonganKu. Daraskanlah Doa Perjuangan (129) ini untuk memohon Karunia 

Kasih. 

  

Doa Perjuangan (129) : Memohon Karunia Kasih 

  

Oh Allah, penuhilah aku dengan KasihMu. 

Tolonglah aku untuk membagikan Karunia Kasih kepada semua orang yang membutuhkan KerahimanMu. 

Tolonglah aku untuk lebih mengasihi Engkau. 

Tolonglah aku untuk mengasihi semua orang yang membutuhkan KasihMu. 

Tolonglah aku untuk mengasihi para musuhMu. 

Biarlah kasih yang Kau berikan kepadaku dimanfaatkan untuk menyelimuti hati setiap orang yang 

berhubungan denganku. 
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Dengan Kasih yang Kau tiupkan kedalam jiwaku, tolonglah aku untuk mengalahkan semua kejahatan, 

mempertobatkan jiwa-jiwa dan mengalahkan iblis bersama semua pengikutnya yang jahat, yang berusaha 

menghancurkan Kebenaran dari Sabda KudusMu. 

Amin. 

  

Aku adalah Kasih. Jika kamu sungguh mengasihi Aku, Aku akan membanjiri jiwamu dengan kasih yang 

lebih besar lagi dan dengan kasih ini kamu akan menolong Aku menyelamatkan dunia. 

  

Yesusmu 

 

 

Ada milyaran orang yang akan menikmati kemuliaan kehidupan kekal di dalam Kehadiran Allah 

Minggu, 24 Nopember 2013, jam 16.45 

  

PuteriKu yang terkasih, ketika Aku datang untuk membawa keringanan bagi umat manusia dari penderitaan 

yang mereka tanggung, karena pemisahan mereka dari Allah, maka hendaklah mereka semua bersyukur atas 

Karunia Kerahiman besar ini. Karena hal ini maka ada milyaran orang yang akan menikmati kemuliaan 

kehidupan kekal di dalam Kehadiran Allah. 

  

Dengan Tindakan Kerahiman yang besar ini, Aku membawa kabar sukacita dari Janji yang mulia itu, ketika  

KedatanganKu Yang Kedua, yang akan segera terjadi mengikuti peristiwa Peringatan itu, akan menggenapi 

Rencana Allah bagi anak-anakNya. Seluruh jiwa-jiwa akan diberi dengan Karunia KerahimanKu namun 

tidak semua mau menerimanya. Mereka yang tidak mau menerimanya masih akan diberi waktu sedikit saja 

untuk memutuskan kehidupan macam apa yang mereka inginkan. Mereka bisa memilih satu dimana mereka 

akan menjalani sebuah kehidupan yang penuh dan sempurna didalam tubuh dan jiwa mereka didalam 

FirdausKu Yang Baru atau memilih kehidupan yang tanpa Allah.  

 

Mereka yang mengerti Siapa DiriKu ini sebenarnya, janganlah menolak Karunia ini. Namun mereka yang 

akan menolak Aku, akan harus merasa puas dengan berkubang didalam kegelapan dengan merasa bahwa hal 

itu tidak masalah baginya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka akan merasakan penderitaan 

yang amat besar ketika mereka akan dipisahkan dariKu. Mereka akan mendapati dirinya berada didalam 

lembah yang hitam kelam, dimana mereka tak bisa melihat apa-apa. Mereka tak akan memiliki apa-apa. Apa 

yang mereka rasakan hanyalah kobaran api yang akan menusuk mereka laksana pedang, yang harus mereka 

tanggung selamanya. 

  

Pemisahan dari Allah terjadi ketika Lucifer menggodai Adam dan Hawa melalui dosa kesombongan. Dosa 

kesombongan merupakan penyebab utama dari semua dosa, dan ia mengikat manusia kepada setan. Ketika 

Aku datang untuk merebut kembali TahtaKu, maka pemisahan ini tidak akan ada lagi. Mereka yang hidupnya 

bagi Aku, bersama Aku dan didalam Aku, akan menjadi satu. Namun pada hari ketika akhirnya Aku datang 

dan ketika Aku menghakimi dunia, mereka yang telah memisahkan dirinya dariKu dan yang akan terus 

menolak Aku, akan mengalami sebuah saat akhir dimana Aku tidak lagi Hadir disitu. Dimana Aku tidak lagi 

bisa memberi penghiburan pada mereka. Untuk menarik mereka kembali.  

 

Kemudian mereka akan mengalami penderitaan kekal bersama binatang itu dan semua pasukan iblisnya 

didalam api neraka. 

  

Aku tidak ingin menakut-nakuti kamu, mengejutkan kamu ataupun membuatmu menderita, namun agar 

kamu mengerti segala akibatnya, maka Aku harus mengatakan Kebenaran kepadamu. Banyak dari kamu 
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yang tidak percaya akan Neraka. Kamu tidak mempercayainya karena kamu telah disesatkan sejak lama. 

Surga, neraka dan Api Penyucian itu ada. Pada hari akhir nanti, hanya akan ada dua tempat saja, Firdaus 

Yang Baru yaitu ketika Surga dan bumi menjadi satu, dan lembah yaitu neraka. 

  

Kebenaran ini sulit diterima, namun jika tanpa mengetahui Kebenaran itu kamu tak bisa memilih tujuan 

hidupmu. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Para musuh Allah akan melakukan berbagai tindakan sakrilegi yang 

mengerikan hingga mereka menodai Tabernakel-tabernakel 

Senin, 25 Nopember 2013, jam 17.25 

  

Anakku, ketika Gereja Puteraku ditindas, maka sederetan peristiwa yang akan terjadi adalah sama seperti 

yang terjadi selama saat PenyalibanNya dulu. 

  

Suara-suara akan terdengar memekakkan telinga ketika para musuh Allah menguasai TubuhNya dan 

mencemarkanNya.  

 

Mereka akan bersukacita dan berseru-seru keras ditengah berbagai sambutan pujian kepada para pembohong 

itu, yang akan terdengar dimana-mana, karena hal ini menjadi kesempatan yang akan memenangkan banyak 

musuh yang keras kepala serta para musuh Gereja Puteraku. Segala pernyataan yang baru mengenai makna 

dari Sabda Kudus Puteraku akan mengalir keluar dari mulutnya. Setiap kebohongan, yang dikaburkan secara 

cerdik sekali, hingga nampaknya ia memiliki makna yang benar, akan dimanfaatkan untuk membujuk semua 

anak-anak Allah kedalam gereja yang telah diperbaharui ini. Setiap dosa akan dibenarkan, sehingga lebih 

banyak lagi orang luar yang akan disambut kedalam kenisah-kenisah Allah, hingga akhirnya kebingungan 

yang menyeluruh akan bisa disaksikan didalam dinding-dindingnya. 

 Sementara mereka mengoyakkan Gereja Puteraku, bata demi bata, maka sisa-sisa umat yang masih setia 

kepada Puteraku akan dipaksa untuk berlari keluar dari dalamnya. Segala jawaban, berbagai isyarat, dan 

semua pertahanan yang dimiliki oleh mereka yang masih setia kepada Gereja Puteraku, akan ditolak. Ini 

merupakan bentuk Penyaliban secara diam-diam, sama seperti yang ditanggung oleh Puteraku, yang tidak 

lebih dari pada sekedar rengekan. Suara-suara mereka yang akan terus mewartakan Kebenaran tak akan 

diberi tempat didalam media massa. Tak ada perhatian. Meski mereka berusaha agar suara mereka didengar, 

tetapi mereka akan dianggap sebagai setan. 

  

Aku meminta kepada semua orang yang mengasihi Puteraku, dan yang menyadari bahwa semua tanda-tanda 

ini telah dinubuatkan, agar mereka terus melayani Puteraku. Banyak imam, bukannya berjuang demi iman 

mereka dan tetap setia kepada Puteraku, tetapi mereka akan semakin menjauh. Yang lain-lainnya yang tidak 

mau menyerah, mereka akan memberikan Makanan Kehidupan kepada semua orang yang mencari Kehadiran 

Yang Sebenarnya dari Puteraku. 

  

Para musuh Allah akan melakukan berbagai tindakan sakrilegi yang mengerikan hingga mereka menodai 

Tabernakel-tabernakel. Ketika mereka telah melakukan hal ini, mereka kemudian akan mempersiapkan tahta 

dimana antikris akan duduk disitu. 
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Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar mereka yang mengenal Kebenaran bisa memberikan penghiburan bagi 

mereka yang akan sangat menderita karena adanya kemurtadan yang terbesar untuk menghancurkan Gereja 

Puteraku, Yesus Kristus, yang akan dinyatakan di hadapanmu. 

Kesedihanku amatlah besar, dan Hatiku terasa berat sekali, karena adanya penipuan jahat yang akan 

mengenai mereka yang sangat mengasihi Puteraku. Penderitaan mereka akan menjadi yang paling besar. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

Surga akan segera membuka bagian terakhir dari Rencana Besar Allah untuk menyelamatkan umat 

manusia 

Selasa, 26 Nopember 2013, jam 12.53 

  

PuteriKu yang terkasih, bagi mereka yang dianiaya dalam NamaKu, Aku ingin agar mereka mengerti 

mengapa hal ini terjadi. Ingatlah akan KematianKu di kayu salib serta penderitaan yang Kutanggung agar 

Aku bisa membebaskan umat manusia dari perbudakan binatang itu. Ketahulah bahwa SalibKu itu, ketika 

kamu harus memanggulnya, adalah merupakan beban yang amat sulit. Kamu akan dibenci, bukan hanya oleh 

orang-orang yang jahat, namun juga oleh orang-orang yang suci, yang sungguh mengasihi Aku, namun yang 

tak memiliki kemampuan untuk mengenali, ketika kamu memanggul SalibKu. 

  

Ketika kamu memanggul SalibKu dan melaksanakan Ajaran-ajaranKu, maka kamu akan dicemooh. Ketika 

kamu memanggul SalibKu, dengan mewartakan Kebenaran, yang ada didalam Pesan-pesan ini, kamu akan 

difitnah dan dibenci lebih dari pada muridKu yang lain yang datang sebelum kamu. Tak ada misi yang lain, 

sejak KematianKu di kayu salib, yang sebanding dengan tugas ini, yang merupakan misi yang terakhir, yang 

disucikan oleh BapaKu di Surga. Jika tidak begitu, maka ia akan diabaikan. Sebaliknya, SabdaKu akan 

didengar di setiap penjuru bumi dan dengan Kuasa Roh Kudus ia akan didengarkan oleh semua orang, 

termasuk para musuhKu. Tak seorangpun yang akan mengabaikan SabdaKu, karena hal itu tak bisa terjadi. 

Karena ketika Sabda Allah didengarkan, maka tak ada manusia, betapapun keadaan jiwa mereka, yang tidak 

bereaksi terhadap Sabda itu, dengan berbagai cara. Mereka yang mengijinkan Aku untuk meraih hati mereka 

akan diselimuti oleh rasa kasih kepada-Ku, namun mereka juga akan merasa dikuasai, karena hanya Suara 

Allah saja yang bisa menyulut reaksi semacam ini. 

  

Diantara kamu yang mendengarkan Aku, kini hendaknya memperhatikan. Terimalah beban SalibKu, 

betapapun beratnya bebanmu karena Salib itu. Salib ini akan melelahkan kamu, namun ia akan menghasilkan 

buah-buah pengampunan bagi para musuhKu, dimana Aku ingin menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. 

Penganiayaan yang kau alami mungkin cukup besar, dan hal itu bisa membuatmu merasa sedih dan 

menderita, namun ketahuilah bahwa hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa ini adalah merupakan 

KaryaKu. KaryaKu, ketika ia dalam keadaan murni, menimbulkan penderitaan yang besar diantara mereka 

yang mau menanggapi Aku. Namun ketahuilah bahwa penderitaanmu itu hanya berlangsung singkat dan 

segera ia akan terlupakan, karena Surga akan segera membuka bagian terakhir dari Rencana Besar Allah 

untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian bumi ini akan diperbaharui dan Kasih Allah akan menyebar 

luas hingga Kehendak Allah digenapi. 

  

Yesusmu 

Sakit, penganiayaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan akan selalu menjadi nasib dari jiwa-jiwa 

pilihan Allah 
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Jumat, 29 Nopember 2013, jam 16.45 
  

PuteriKu yang terkasih, ketika kamu mempertanyakan mengapa Aku, Yesus Kristus, mengijinkan adanya 

penderitaan di dunia, maka hendaknya kamu mengerti Kehendak Allah. Banyak orang yang menderita di 

dunia dan selalu mengalami begitu. Penderitaan adalah disebabkan karena kenyataan bahwa dosa 

menciptakan perpecahan diantara manusia. Dosa memisahkan manusia dari Allah dan dengan demikian 

manusia akan berdosa lagi terhadap manusia lainnya. Aku mengijinkan terjadinya penderitaan karena ia 

mendekatkan jiwa-jiwa kepada-Ku, melalui pemurnian yang ditanggung oleh jiwa-jiwa itu. Aku tidak 

menyukai penderitaan. Sebaliknya, Aku hadir didalam setiap jiwa yang harus menanggung penderitaan dan 

kesedihan. Adalah karena Kehendak Allah hingga jiwa-jiwa tertentu harus menanggung penderitaan lebih 

banyak dari pada yang lainnya, karena melalui jiwa-jiwa-jiwa kurban seperti itulah maka jiwa-jiwa lainnya, 

yang tidak layak menerima KerahimanKu, akan bisa diselamatkan. 

  

Aku menderita secara sukarela selama KesengsaraanKu dulu, namun Penderitaan dan Kerendahan HatiKu 

mengalahkan banyak dari kuasa setan. Setan tak pernah bisa merendahkan dirinya karena hal itu tidak 

mungkin. Dengan melalui kerendahan hati, yang muncul dari sakitnya penderitaan, maka jiwa-jiwa itu bisa 

meredakan kuasa setan atas jiwa-jiwa lainnya. Sakit, penganiayaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan akan 

selalu menjadi nasib dari jiwa-jiwa pilihan Allah. Jiwa-jiwa seperti ini berada paling dekat denganKu dan 

Aku akan memanfaatkan kurban-kurban mereka untuk menarik jiwa-jiwa lainnya, yang paling membutuhkan 

KerahimanKu, menuju tempat perlindungan keselamatan. 

  

Pelajaran ini amat sulit bagi kamu semua yang mengasihi Aku dan nampaknya hal itu tidak adil. Namun 

ketahuilah bahwa penderitaan membawamu semakin mendekati Aku dan ia akan mendatangkan Kehidupan 

Kekal bersama Aku bagimu didalam Firdaus. Janganlah menyalahkan Allah atas penderitaan di dunia ini, 

karena pertama-tama, ia disebabkan oleh kejatuhan bangsa manusia, ketika anak-anak Allah tunduk kepada 

dosa kesombongan. 

  

Kesombongan adalah akar dari semua dosa dan ia menjadi penyebab dari banyak sekali penderitaan di dunia.  

 

Kesombongan akan menuntun kepada dosa-dosa lainnya dan hal ini kemudian menimbulkan perpecahan dan 

tidak adanya keadilan di dunia. Yakinlah bahwa sebentar lagi dunia akhirnya akan mengerti makna yang 

sebenarnya dari Kehendak Allah. Sejak itu, keinginan manusia akan tunduk dan hormat kepada Kehendak 

BapaKu. Hingga tibanya hari itu, ketika manusia membersihkan dirinya dari kesombongan dan merendahkan 

dirinya sendiri di hadapan Tuhan Allah, Yang Maha Tinggi, maka penderitaan tak akan ada habisnya. 

  

Ketika akhirnya dunia in bersedia menerima Kebenaran, JanjiKu untuk datang kembali, Aku akan 

menghapus semua air mata dari matamu. Aku akan membangkitkan yang hidup dan yang mati didalam 

kemuliaan dan mereka akan memerintah dengan penuh semarak didalam Surga Yang Baru dan Bumi Yang 

Baru itu, dimana keduanya akan menyatu didalam DiriKu.  

 

Jika kamu menanggung penderitaan, hendaklah kamu merasa damai, karena ia akan segera berakhir. 

  

Yesusmu 

 

Strategi setan adalah dengan membodohi dan menipu umat beriman lebih dahulu, sebelum ia 

menghancurkan mereka 

Sabtu, 30 Nopember 2013, jam 15.50 
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PuteriKu yang terkasih, betapa Aku sangat mengasihi dunia ini. Betapa Aku merindukan setiap jiwa yang 

tersesat dariKu saat ini. Aku berjanji, bahwa Aku akan mencari setiap orang dan berusaha menariknya 

menuju Kerahiman IlahiKu. Aku ingin menjadikan KehadiranKu, Belas dan KasihKu diketahui oleh mereka 

masing-masing. Saat ini, Air Mataku yang Kunyatakan kepada kamu, anak kecilKu, sedang dicucurkan bagi 

mereka yang akan menolak Campur Tangan IlahiKu, dan yang akan tercebur kedalam sebuah tipuan yang 

jahat.  

  

KesengsaraanKu kini akan dihidupkan kembali, dimana TubuhKu harus menghadapi sebuah siksaan yang 

baru ketika kaum berhala itu, yang akan datang dengan berkedok sebagai damai, kasih dan kerendahan hati 

yang palsu, menginjak-injak GerejaKu, sebelum mereka menyalibkannya. Mereka yang bijaksana didalam 

roh akan mengenali Kebenaran. Peperangan akan berlangsung dengan bengis, dan hadiah besar itu yang 

dicari-cari oleh pasukan setan, adalah berupa jiwa dari semua anak-anak Allah. 

  

Jiwa-jiwa dari umat beriman akan menjadi sasaran pertama dari setan dan kepada mereka itulah setan akan 

memusatkan seluruh kekuatannya. Strategi setan adalah dengan untuk membodohi dan menipu umat beriman 

lebih dahulu, sebelum ia menghancurkan mereka. Orang-orang yang tidak beriman, kurang begitu menarik 

bagi setan, karena dia telah berhasil menang atas jiwa-jiwa mereka dan mereka juga tak berkuasa melawan 

dia. BapaKu tak akan berdiam diri dan mengamati saja kengerian yang telah dinubatkan ini. Setiap keajaiban, 

setiap panggilan dari Surga dan setiap campur tangan akan bisa disaksikan sementara pertempuran akhir itu, 

pertempuran spirituil yang terbesar sepanjang masa, mulai terjadi.   

  

Mereka yang dilahirkan dengan kecerdasan tak akan bersikap bijaksana menghadapi Kebenaran itu, karena 

mereka akan menganalisa realitas dari penciptaan diri mereka melalui logika manusia. Namun mereka yang 

lahir dengan kasih yang murni kepada Allah didalam hati mereka, akan bersedia menerima Kebenaran ini, 

meski hal ini membingungkan mereka, karena hati mereka menjadi milik Allah dan mereka akan diberkati 

dengan Karunia kemampuan untuk membedakan. Mereka yang menentang Sabda Allah dan Campur Tangan 

BapaKu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan yang berusaha untuk menghalangi Dia menyelamatkan jiwa-

jiwa, akan dihakimi secara kejam. 

  

Sementara pertempuran merebut jiwa-jiwa terus berlangsung, hendaknya kamu selalu datang kepada-Ku dan 

memintaKu untuk mempertahankan kamu, melindungi kamu dan menghibur kamu. Jika kamu ada 

bersamaKu, kamu akan menanggung yang besar ini dengan sebuah sikap ketenangan yang akan mengejutkan 

kamu. Namun jika kamu tak bisa mempercayai Aku, dan menyerah secara penuh kepada-Ku, maka kamu 

akan mendapati bahwa cobaan-cobaan ini, yang ada di hadapanmu didalam GerejaKu, akan terasa seolah tak 

mungkin bisa kau tanggung, karena begitu menyakitkan sekali hal itu. 

Janganlah kamu melupakan bahwa Allah itu maha kuasa dan bahwa setan tak akan bisa menang didalam 

pertempuran untuk merebut jiwa-jiwa ini. Yang menyedihkan, banyak orang yang tidak cukup kuat imannya 

atau memiliki kemampuan untuk mengenali tipuan itu, yang akan mereka hadapi dalam NamaKu, dan 

mereka tak akan bisa menebus dirinya sendiri di hadapanKu. 

Inilah jiwa-jiwa yang menimbulkan kesedihan yang sangar besar bagiKu saat ini. 

  

Yesusmu 

Desember 2013 

 

Bunda Keselamatan : Aku memintamu agar sekarang kamu memulai doa Novena Keselamatan 

Minggu, 1 Desember 2013, jam 16.12 
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Anakku, aku adalah wanita yang berselubung matahari dan matahari itulah yang melambangkan Terang 

Allah di dunia.  

 

Tanpa Tuhan maka tak ada Terang. Tanpa Terang maka tak ada Kehidupan. Maka tanpa Allah, hanya ada 

kematian. 

Perananku sebagai Bunda Keselamatan, dimana aku akan menolong Puteraku didalam Tugas yang terakhir 

ini, RencanaNya yang terakhir untuk menggenapi Perjanjian BapaNya untuk membawa keselamatan bagi 

setiap jiwa, berarti bahwa aku akan melakukan segala sesuatu yang aku bisa untuk membawa kepadaNya 

jiwa-jiwa yang sangat dirindukan olehNya. Aku ingin diketahui bahwa aku telah ditunjuk, bukan saja sebagai 

Ratu Surga, tetapi juga sebagai Ratu atas dua belas suku Israel. Dua belas bangsa akan memerintah didalam 

Yerusalem Yang Baru itu. Dua belas bintang yang ada pada mahkotaku, yang diletakkan diatas kepalaku oleh 

Puteraku yang terkasih, Yesus Kristus pada saat Pemahkotaan diriku, adalah menandakan nubuatan ini. 

Masing-masing dari bintang ini melambangkan dua belas bangsa-bangsa, yang akan muncul pada Hari 

Penghakiman itu. 

  

Seluruh jiwa-jiwa, termasuk mereka yang akan bangkit dari mati, serta mereka yang masih hidup di dunia 

saat ini dan yang tetap tinggal didalam Terang Allah, akan melakukan transisi menuju Firdaus Yang Baru dan 

Bumi Yang Baru itu. Mereka itu akan bergabung menjadi satu, didalam persekutuan dengan Puteraku, dan 

mereka akan dibangkitkan kepada tubuh dan jiwa yang sempurna, sama seperti ketika Puteraku bangkit dari 

mati dulu. Keadaan kesempurnaan seperti ini adalah merupakan Karunia yang terbesar dari Allah dan hal ini 

membuktikan betapa besar belas kasihNya.  

Inilah keselamatan, yang dijanjikan oleh Puteraku, ketika Dia menanggung PenderitaanNya di kayu salib. 

Dan karena kasihNya yang besar kepada manusia, maka Dia ingin menyelamatkan setiap jiwa dan terutama 

mereka yang tersesat dariNya. 

Kini aku memberi kamu semua sebuah Karunia yang istimewa, yang diberkati oleh Puteraku, agar seluruh 

jiwa-jiwa diberi dengan kekebalan dari api neraka dan diberi keselamatan. Puteraku menginginkan agar 

setiap jiwa  

 

diselamatkan, betapapun besarnya dosa mereka. Aku memintamu agar sekarang kamu memulai doa Novena 

Keselamatan. Aku memintamu agar segera memulainya dan melanjutkannya, seperti yang kuminta darimu, 

hingga saat hari akhir itu tiba.  

 

Hendaknya kamu mendaraskan doa ini selama tujuh hari berturut-turut selama satu bulan yang dimulai setiap 

hari Senin, pada pagi hari. Hendaknya kamu mendaraskannya sebanyak tiga kali sehari selama tujuh hari itu, 

dan pada salah satu dari hari-hari itu hendaknya kamu berpuasa. Dengan berpuasa itu maka kamu diminta 

untuk makan biasa sekali sehari, pada siang hari, dan kemudian makan dua kali dengan hanya roti dan air saja 

pada kesempatan dua kali makan berikutnya. 

Inilah doa yang musti kau daraskan setiap hari selama tujuh hari itu. 

  

Doa Perjuangan (130) : Novena Keselamatan 

  

Bunda Keselamatan yang terkasih, perolehlah bagi seluruh jiwa-jiwa, Karunia Keselamatan Kekal melalui 

belas kasih Puteramu, Yesus Kristus. 

Melalui pengantaraanmu aku mohon doamu untuk membebaskan seluruh jiwa dari ikatan kepada setan. 

Mohonkanlah kepada Puteramu agar sudi memperlihatkan Belas Kasih dan pengampunan bagi jiwa-jiwa 

yang menolakNya, menyakitiNya, dengan melalui sikap acuh mereka dan yang menyembah ajaran-ajaran dan 

allah-allah palsu. 
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Kami mohon kepadamu, Bunda yang terkasih, untuk memohonkan rahmat guna membuka hati dari jiwa-jiwa 

yang sangat membutuhkan pertolonganmu. 

Amin. 

  

Janjiku untuk menolong Puteraku, Yesus Kristus, didalam RencanaNya bagi umat manusia adalah dengan 

mengajak kamu semua, yang mengakui perananku sebagai Pengantara Segala Rahmat dan sebagai Mitra 

Penebus, bersama-sama, agar seluruh dunia bisa bersatu didalam persekutuan dengan Yesus Kristus, Juru 

Selamat dan Penebusmu. 

  

Pergilah dalam damai. Aku akan selalu berdoa bagimu, anak-anak yang terkasih, dan aku akan selalu 

menanggapi panggilanmu untuk menebus umat manusia di Mata Allah. 

  

Ibumu 

Bunda Keselamatan 

 

 

Aku tak akan pernah berjalan dalam wujud daging lagi 

Selasa, 3 Desember 2013, jam 19.45  

  

PuteriKu yang terkasih, mereka yang berkata bahwa dirinya datang dalam NamaKu dan mengaku bahwa 

dirinya sedang mempersiapkan jalan bagi Allah dan menjadikan dirinya didengarkan di segenap penjuru 

dunia ini – berbagai suara, berbagai nabi, berbagai pembohong – semua mereka adalah tak memiliki 

Kewenangan dari Allah. 

  

Waspadalah jika kamu mendengar, terutama nabi yang berkata kepadamu bahwa dia memiliki tugas untuk 

mempersiapkan kamu bagi KedatanganKu Yang Kedua. Jika kamu mendengar hal ini dan ketika kamu 

diberitahu bahwa Aku akan muncul di dunia, didalam tubuh dan jiwa, ketahuilah bahwa ini bukanlah 

Kebenaran. Aku mengulangi sekali lagi PeringatanKu kepada dunia. Aku tak akan pernah berjalan dalam 

wujud daging lagi. Aku datang pertama kalinya dulu dalam wujud daging, namun ketika Aku datang lagi, 

Aku akan datang dengan cara yang sama seperti Aku meninggalkan bumi ini – didalam awan-awan. 

  

Segera kamu akan diperlihatkan kepada perbuatan-perbuatan besar, yang akan dianggap sebagai karya-karya 

besar sebagai persiapan bagi KedatanganKu Yang Kedua. Ada sejumlah penyembuhan ajaib yang dirancang 

dengan sangat hati-hati yang akan dihadirkan kepada dunia oleh para musuh Allah yang akan berkata bahwa 

hal itu adalah berasal dariKu. Banyak yang akan sangat terkejut hingga mereka akan terperosok kedalam 

penipuan jahat ini. Banyak sekali keajaiban-keajaiban, perbuatan-perbuatan besar – semuanya dianggap 

sebagai berasal dari Tangan Allah, dan hal itu akan meyakinkan terutama orang-orang yang meragukan 

bahwa keajaiban-keajaiban ilahiah telah terjadi. Penghargaan besar akan diberikan kepada para wakil palsu 

itu, yang mengatakan bahwa mereka memimpin umatKu. Segera dunia akan menyatakan secara terbuka 

bahwa para pembohong ini adalah orang-orang kudus yang hidup dan hal itu tidaklah lama lagi sebelum 

mereka memperkenalkan antikris. 

  

Semua persiapan ini telah direncanakan selama tujuh tahun dan kecepatan dari perubahan-perubahan yang 

radikal ini bukanlah sebuah kebetulan saja. KedatanganKu Yang Kedua akan menjadi sebuah bahan diskusi 

yang banyak dibicarakan orang. Semua orang akan diminta untuk bersiap-siap menhadapi Peristiwa Besar 

ini, namun kesesatan didalam ajaran kristiani akan banyak didapatkan. Hanya mereka yang mau membuka 

matanya, yang bisa melihat Kebenaran dan mereka yang tidak takut menghadapi Kebenaran, yang akan bisa 

melihat adanya kepalsuan ini. Dan bagi mereka, hal ini akan menjadi sebuah beban yang sangat berat. 
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Ditengah segala seruan-seruan dan puji-pujian yang melimpah ini, yang akan diarahkan kepada mereka yang 

telah mencuri Tahta Kebijaksanaan, hanya ada sedikit saja pembicaraan mengenai Sabda KudusKu. Apa 

yang akan dibicarakan adalah pentingnya perbuatan baik. Tidak satu katapun yang diucapkan mengenai 

upaya yang dibutuhkan untuk mencari keselamatan, seturut dengan Sabda Allah. 

  

Ketika dunia sekuler ini akhirnya akan tunduk dan menyatukan kekuatan dengan para pembohong itu, yang 

akan mengambil alih Kenisah Allah, maka waktunya sudah dekat sekali bagi kekejian yang paling besar itu 

untuk disaksikan. Hal itu terjadi ketika Kenisah itu diciptakan untuk menjadi tahta bagi antikris. Sejak itu 

mereka yang akan menyembah antikris akan berjumlah hingga milyaran orang. Namun mereka yang 

mengenal Kebenaran tak akan menunggu terlalu lama, karena pemerintahan dari binatang itu akan 

berlangsung sangat singkat. Dan kemudian sangkakala akan terdengar. Pada hari itu para musuh Allah ini 

akan dilemparkan kedalam danau api, persis seperti yang dinubuatkan. 

  

Ingatlah akan nubuatan-nubuatan. Hal itu akan terjadi seperti yang diramalkan, yaitu para pembohong, yang 

berkata bahwa mereka datang dalam NamaKu, akan dikasihi, disanjung-sanjung dan dipuji. Namun mereka 

yang datang sungguh dalam NamaKu akan dihinakan dan dibenci. Namun dari mulut mereka akan mengalir 

Api dari Roh Kebenaran dan dengan penderitaan mereka maka banyak orang lain akan diselamatkan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Celakalah kamu semua si pembohong, karena kamu bukan berasal dariKu 

Rabu, 4 Desember 2013, jam 10.30 

  

PuteriKu yang terkasih, ketahuilah bahwa setiap Sabda yang keluar dari MulutKu berasal dari Mulut Dia 

yang mengutus Aku. Setiap peringatan yang diberikan kepada dunia melalui Pesan-pesan ini, berasal dari 

Dia, Yang Maha Kuasa. Aku datang dalam Nama BapaKu dan Dia mengutus Aku untuk mempersiapkan 

jalan guna menyucikan dunia ini sebelum hari yang agung dari KedatanganKu Yang Kedua itu tiba. 

  

Hanya SuaraKu yang membawa kabar-kabar kepadamu tentang apa yang diinginkan BapaKu agar kamu 

mengetahuinya. Ini adalah satu-satunya Pesan-pesan yang menyampaikan Kebenaran secara terbuka 

mengenai dua sosok tercemar itu, yang  

 

akan mengoyakkan dunia melalui kemurtadan yang besar. Kamu tak akan bisa mendengar Kebenaran di 

tempat lain yang berkaitan dengan KedatanganKu Yang Kedua, karena tidak satupun diantara kamu yang 

diberi Kewenangan untuk berbicara kepada seluruh bumi demi Dia yang menciptakan kamu. 

  

Pada saat nabi akhir zaman yang sejati ini mengungkapkan Kebenaran kepadamu, maka muncullah berbagai 

penentangan terhadap suaranya, laksana anak domba, yang akan berbicara seperti ia berbicara mengenai 

Sabda Allah yang benar.  

 

Kemudian ketika raja dunia ini – setan -- akan berjuang melawan campur tangan Surga, maka ada ratusan 

nabi-nabi palsu akan bangkit diantara kamu dan mereka tak akan berkata mengenai Kebenaran kepadamu. 

Wawasan dan perkataan mereka yang muncul dari khayalan mereka sendiri, dan dalam banyak hal, muncul 

dari roh setan, akan menyampaikan kepadamu hal-hal yang baik yang ingin kau dengarkan. Mereka akan 

menyejukkan kamu ketika kamu ingin disejukkan, namun mereka akan menyesatkan kamu. Mereka akan 
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berbicara mengenai damai, padahal sebenarnya tak ada damai itu; mengenai Kebenaran padahal sebenarnya 

itu adalah bidaah; mengenai panenan yang berlimpah dimana sebenarnya hanya ada kelaparan. Kamu tak 

akan pernah mendengar Kebenaran, karena para pembohong itu tak akan mengharapkan kemarahanmu. 

  

Kebenaran mempersiapkan kamu untuk menghadapi kenyataan akan adanya saat-saat yang sulit, seperti yang 

dinubuatkan oleh Kitab BapaKu. Ia diberikan kepadamu untuk membuatmu kuat. Namun nabi-nabi palsu itu, 

yang berkelana diantara kamu, akan membingungkan kamu dan mengatakan kepadamu bahwa segala 

sesuatunya berjalan dengan baik, padahal sebenarnya buruk; dan suci, padahal sebenarnya tidak. Mereka 

akan menutupi serigala-serigala yang akan menghancurkan jiwa-jiwa dari anak-anak Allah. Kata-kata kasih 

mereka serta kutipan-kutipan yang mereka ucapkan dari Kitab Suci, hanya bertujuan untuk menipu dirimu. 

Namun banyak dari kamu yang akan bersedia memeluk kebohongan-kebohongan itu, bukannya kamu 

menghadapi Kebenaran. 

  

Celakalah kamu semua si pembohong, karena kamu bukan berasal dariKu. Jika kamu datang kepada-Ku dan 

berkata :‖Tetapi Yesus, apa yang ingin kami lakukan adalah mewartakan Kabar-kabar Gembira.‖ Aku akan 

mencampakkan kamu keluar dan kamu akan dikucilkan. Kamu telah mengkhianati Aku dengan berbohong 

mengenai berbagai misi yang tak pernah diberikan kepadamu. Kamu menyangkal Aku dengan menentang 

Aku dan ketika kamu berkata secara terbuka bahwa SabdaKu adalah sebuah kebohongan. 

  

Janganlah berusaha menghalangi jalan dari Perutusan Allah, karena langit akan terbuka dan kamu akan 

menjadi yang pertama dipukul jatuh bersama nabi palsu dan binatang itu pada hari akhir nanti. Hukuman 

akan menjatuhi mereka yang mengaku datang dalam NamaKu dan yang hanya melayani satu tujuan saja. 

Yaitu menginjak-injak dan campur-tangan didalam Sabda Allah. Sementara Perang Armagedon itu semakin 

dekat dan ketika perang yang sedang berkecamuk ini dilakukan oleh pasukan setan terhadap anak-anak Allah, 

maka hendaklah kamu bergerak minggir, sekarang, karena jika tidak, kamu akan menghadapi Murka Allah 

dan tak ada lagi belas kasihan diperlihatkan kepadamu atau mereka yang bersedia menelan berbagai 

kebohongan yang mengalir keluar dari mulutmu, untuk menolak Kebenaran. 

  

Juru Selamatmu 

Yesus Kristus 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Puteraku mati untuk menyelamatkan jiwamu, bukan untuk membebaskan 

kamu dari penyakit-penyakit dunia ini 

Kamis, 5 Desember 2013, jam 14.00 

  

Anakku, dunia akan menyaksikan nubuatan-nubuatan La Salette sementara para musuh Allah, yang seperti 

anak domba yang tak berdosa, kini akan berdiri dengan congkaknya didalam Gereja Puteraku di dunia dan 

mulai memperkenalkan berbagai bidaah seperti yang telah kuperingatkan kepada dunia. Waktu itu kini telah 

tiba. 

  

Seperti yang telah dinubuatkan, kegelapan telah turun atas Gereja dan rencana untuk menghancurkan jiwa-

jiwa umat beriman ini akan terus berlanjut hingga Tubuh Puteraku dicemarkan seturut dengan rencana dari 

antikris. Apa yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa para musuh Allah itu, yang dipimpin oleh 

antikris, yang masih berusaha untuk membuat dirinya dikenal, mereka percaya kepada Allah. Bukan sekedar 

mereka itu percaya kepada Allah, tetapi karena mereka benci akan segala sesuatu yang berkaitan dengan 
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Allah, maka mereka berkomplot untuk menentang Rencana-rencanaNya untuk mempersiapkan seluruh dunia 

bagi Kedatangan Kedua dari Puteraku, Yesus Kristus. 

  

Bagi setiap Sabda Puteraku yang diwartakan, melalui Pesan-pesan ini, mereka akan menentang Dia dengan 

meniru apa yang dikatakanNya. Jika Puteraku berkata, bersiaplah sekarang melalui Sakramen-sakramen dan 

doa, maka mereka, para musuhNya itu akan membuat pernyataan-pernyataan yang mirip, namun sebenarnya 

hal itu berbeda. Panggilan untuk menolong umat manusia, orang-orang yang miskin, yang teraniaya, akan 

menjadi perhatian utama mereka, bukannya mewartakan Sabda. Mereka tak akan mendorongmu untuk 

berdoa bagi jiwamu atau demi keselamatan jiwa-jiwa lainnya.  

 

Tidak, sebaliknya kamu akan diminta untuk menolong jiwa-jiwa itu dari sebuah sudut pandang kemanusiaan. 

  

Jika kamu tidak mendengar adanya panggilan untuk menyelamatkan jiwamu, dari mereka yang mengaku 

mewakili Gereja Puteraku, maka kamu akan tahu didalam hatimu bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah 

disitu. 

  

Puteraku mati untuk menyelamatkan jiwa-jiwamu, bukan untuk membebaskan kamu dari penyakit-penyakit 

dunia ini yang akan selalu ada hingga saatnya Puteraku mengambil kembali Tahta yang menjadi hakNya, 

yang dijanjikan kepadaNya oleh Allah Yang Maha Tinggi. Janganlah kamu melupakan Sabda Allah. Apa 

yang penting sekarang adalah memohon keselamatan bagi seluruh jiwa-jiwa, apakah mereka itu raja-raja 

ataupun orang-orang miskin. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

Lebih dari semuanya, Aku adalah Allah Kerahiman yang besar 

Sabtu, 7 Desember 2013, jam 14.25 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku ingin kamu semua yang mengasihi Aku tahu bahwa Aku memanggilmu saat ini 

agar kamu datang kepada-Ku seperti anak-anak kecil dan berlutut di hadapanKu. 

  

Bukalah hatimu dan serahkanlah kepercayaanmu secara penuh kepada-Ku. Kemudian mintalah kepada-Ku, 

melalui KasihKu kepada kamu semua, agar Aku memperlihatkan Kerahiman kepada semua orang yang akan 

menolak Aku selama saat Peringatan itu. Berdoalah bagi jiwa-jiwa malang dan tersesat ini yang berada jauh 

dariKu, ketika mereka akan mengalami penderitaan yang besar sekali untuk bisa memperlihatkan wajah 

mereka di hadapan MataKu yang maha tahu, selama saat Pencerahan hati nurani nanti. 

  

Aku didera oleh kesedihan setiap kali Aku memandang orang-orang yang tidak mengenal Aku atau yang 

tidak menyadari apa yang akan terjadi di dunia, ketika WaktuKu sudah hampir tiba atas diri mereka. Hampir 

tidak mungkin untuk bisa mempersiapkan jiwa-jiwa itu, karena mereka tak akan bersedia membuka telinga 

mereka terhadap Sabda Allah yang benar. Maka hendaknya kamu, melalui doa-doamu, memohon Kerahiman 

bagi mereka. Aku akan melimpahi mereka dengan Kerahiman, namun hal itu merupakan sebuah tugas yang 

berat. 

Saat ini Aku memanggil seluruh dunia untuk mendengarkan Panggilan ini. WaktuKu, Waktu bagi Allah 

untuk memperkenalkan DiriNya kepada dunia dalam manifestasinya yang paling besar sejak saat JantungKu 

berhenti berdenyut ketika Aku mati di kayu salib, sudah hampir tiba. 
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Jika kamu yang mengetahui akan JanjiKu untuk datang kembali, datang ke hadapanKu, Aku memintamu 

untuk berdoa bukan saja bagi jiwamu sendiri, tetapi juga bagi jiwa-jiwa yang terkutuk. Ingatlah akan apa 

yang Kukatakan kepadamu sekarang. Pada hari itu, Aku ingin kamu memohon kepada-Ku : 

  

―Yesus, aku memohon Kerahiman bagi semua orang yang menolak Engkau dan yang paling membutuhkan 

pertolonganMu. Amin.‖ 

  

Jika kamu meminta kepada-Ku untuk menolong orang-orang lain, Aku bisa melimpahkan Rahmat yang 

istimewa saat itu kepada mereka yang tujuan hidupnya telah disesatkan oleh tipuan setan. 

  

Lebih dari semuanya, Aku adalah Allah Kerahiman yang besar. Janganlah lupa betapa besarnya 

KerahimanKu karena selalu ada pengharapan bagi mereka yang telah tersesat dariKu. Tak ada yang tidak 

Kulakukan untuk membawa mereka kembali kedalam Tangan KasihKu. Tolonglah Aku untuk 

menyelamatkan mereka. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Aku sedang mempersiapkan dunia bagi KedatanganKu Yang Kedua dan banyak orang akan 

membenci Aku karena hal ini 

Senin, 9 Desember 2013, jam 16.15 

  

PuteriKu yang terkasih, tak ada yang menentang Aku lebih besar dari pada mereka yang telah mengenal 

Ajaran-ajaranKu, yang diberikan kepada dunia didalam Kitab BapaKu, namun yang mengartikan Sabda 

Allah itu seturut keinginan mereka sendiri. Mereka yang menyiksa dan menganiaya orang-orang lain, dengan 

menggunakan Sabda KudusKu, telah melakukan sebuah dosa besar. Mereka itu tidak menggunakan Karunia 

Kasih untuk menyampaikan Kebenaran.  

Sebaliknya, kebencian, yang disebabkan oleh dosa kesombongan, telah mengalir didalam pembuluh darah 

mereka. Tidakkah kamu tahu bahwa SabdaKu adalah kekal? Ia sederhana sekali hingga semua orang, 

termasuk mereka yang lahir dengan kecerdasan yang minimal, serta mereka yang tak memiliki pengetahuan 

akan DiriKu, bisa mengerti apa yang Kukatakan kepada mereka. Apa gunanya Aku memberi sebuah makna 

atas SabdaKu kepada seseorang dan kemudian memberi makna yang lain kepada orang lainnya? 

  

Melalui Perintah BapaKu, Aku sedang mempersiapkan dunia bagi KedatanganKu Yang Kedua dan banyak 

orang akan membenci Aku karena hal ini. Diantara kamu yang menganggap dirimu sebagai kaum elit, orang-

orang pilihan yang sedikit jumlahnya serta mengaku sebagai nabi, tidaklah layak untuk mengusap KakiKu, 

karena dirimu penuh dengan kebencian. Dipacu oleh roh kejahatan dan sangat congkak, kamu menjadi buta 

terhadap Suara yang benar dari Roh Kudus. Roh Kudus tak bisa memasuki jiwamu yang keras dan penuh 

kebencian itu, karena kamu tidak mewakili Aku. Bagi kamu yang mengerti Kebenaran yang ada didalam 

Kitab Yang Terkudus, Kitab Injil, ketahuilah bahwa kamu tidak boleh menyalah-gunakan Karunia 

Pengetahuan yang besar ini. Janganlah kamu mengambil sesuatu darinya ataupun menambahkan sesuatu 

kepadanya. Janganlah kamu berusaha menciptakan pengertian atau arti yang baru dari situ.   

  

Aku sedang mempersiapkan kamu semua, karena sebagian besar dari kamu tidak mau menerima Kerahiman 

IlahiKu.  
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Seandainya Aku tidak mempersiapkan kamu secara memadai, maka kamu tidak akan siap. Dan meskipun 

saat ini Aku berbicara kepadamu, tetapi banyak dari kamu yang menghinakan Aku. Jika kamu berbuat jahat 

terhadap orang lain, kamu akan sangat menderita. Diantara kamu yang berbuat jahat terhadap orang lain dan 

kemudian kamu berkata bahwa kamu melakukannya dalam NamaKu, ketahulah bahwa kamu tak akan pernah 

ada bersama Aku didalam Surga. Jika kamu menolak Sabda Allah maka kamu tak akan pernah menerima 

Kebenaran. Kamu keras kepala, penuh dengan rasa egois dan merasa benar sendiri, hingga kamu tak bisa 

merasakan Kasih Sejati yang hanya berasal dariKu, Yesus Kristus.  

 

Pergilah dariKu, Aku tidak mengenal kamu. Kamu bukanlah berasal dariKu. 

  

Roh setan akan meyakinkan banyak orang bahwa PengadilanKu adalah penuh dengan belas kasih, hingga 

semua orang akan diijinkan untuk memasuki FirdausKu Yang Baru itu nanti. Segera seluruh Kebenaran yang 

ada didalam Kitab Injil akan diperiksa ulang dan kemudian ia akan diartikan dengan terang yang berbeda. 

Banyak orang akan tertipu dan banyak yang tidak mempersiapkan jiwa-jiwa mereka, termasuk mereka yang 

sungguh percaya akan KedatanganKu Yang Kedua. Rasa aman yang palsu ini akan menjadi tipuan yang 

terbesar, yang dirancang untuk menjauhkan manusia dari hak alamiahnya untuk memperoleh Kerajaan Allah. 

Dimana tidak ada rekonsiliasi yang dicari-cari manusia untuk memperoleh pengampunan atas dosa-dosa 

mereka, maka tak akan ada penebusan di MataKu. 

  

Tangan PengadilanKu akan menyapu umat manusia. Aku akan memisahkan jiwa-jiwa yang tak bersyukur, 

yaitu mereka yang menyembah allah-allah palsu, yang berupa emas dan perak dan barang-barang duniawi, 

serta para pemimpin congkak mereka, dari jiwa-jiwa yang rendah hati dan penurut. Aku akan 

memperlihatkan Kerahiman kepada semua orang yang meminta kepada-Ku untuk melindungi mereka, namun 

mereka yang berseru-seru keras mengaku sebagai nabi-nabi yang rakus, yang menjauhkan jiwa-jiwa dariKu, 

tak akan mau mencari KerahimanKu, karena kesombongan mereka akan memisahkan mereka dariKu 

selamanya. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Dia, antikris, akan berbicara dalam berbagai bahasa, namun tidak satupun kata bahasa Latin yang 

keluar dari  

bibirnya 

Senin, 9 Desember 2013, jam 19.46 

  

PuteriKu yang terkasih, WaktuKu sudah dekat. Semakin dekat Hari Yang Agung itu, semakin banyak tanda-

tanda yang akan disaksikan di dunia. 

  

Manusia yang akan mereka tampilkan di dunia sebagai ‗manusia damai‘ itu sedang bersiap-siap untuk meniru 

Aku dengan segala cara yang dia bisa. Dia tahu isi Kitab Suci secara terbalik, dan karena asal usulnya, dia 

akan  

mengucapkan Sabda secara terbalik, hingga maknanya juga diputar-balikkan. Dari mulutnya muncullah 

berbagai penghujatan, kesesatan, kebohongan dan pencemaran terhadap SabdaKu. Dia akan memberi kesan 

kepada setiap orang dengan pengetahuannya yang besar akan segala sesuatu yang kudus. Dia akan 

mendaraskan kutipan-kutipan dari Ajaran-ajaranKu, yang dia serukan dari setiap panggung sekuler dari dunia 

ini, hingga orang-orang duduk terpaku dan memperhatikan dia. 
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Banyak orang akan berkata :‖Siapakah orang ini yang berbicara dengan bijak sekali? Siapakah dia ini yang 

menyapa dunia dengan kasih didalam hatinya kepada orang banyak? Apakah dia itu Tuhan Allah, Yesus 

Kristus?‖ dan orang-orang akan bertanya, ketika berbagai keajaiban dilakukannya. Dan ketika dia berjalan 

diatas altar-altar, bersama para musuhKu yang lainnya, yang akan berpakaian sebagai hamba-hamba Allah 

yang kudus, dia akan diterima sepenuhnya oleh kedua kubu di dunia ini, umat beriman serta kaum berhala. 

  

Dia, antikris, akan memutar-balikkan Kebenaran dan menyampaikan kebohongan bahwa dirinya adalah Aku, 

dan bahwa dia datang untuk membawa keselamatan bagimu. Kebohongan itu akan dinyatakan bahwa dia 

datang dalam wujud daging. Dia tak akan pernah menyinggung Yesus Kristus, yang datang dalam wujud 

daging dengan kematianNya di kayu salib, karena hal itu tidaklah mungkin baginya. Tidak, dia akan 

menyampaikan kenyataan yang sebaliknya. Dia akan berkata bahwa akhirnya dia datang, di saat ini, didalam 

daging. Banyak orang yang akan percaya kepadanya bahwa dia adalah Kristus. Dia, antikris, akan berbicara 

dalam berbagai bahasa, namun tidak satupun kata bahasa Latin yang keluar dari bibirnya. 

Binatang itu akan di-idolakan, sementara Aku, Juru Selamat dunia yang benar, akan dilupakan dan SabdaKu 

akan diinjak-injak. Janganlah kamu percaya akan kebohongan-kebohongan yang akan diucapkan oleh 

binatang itu, ketika dia akan duduk dengan congkaknya didalam kenisah yang akan dibangun untuk 

menghormatinya. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

 

 

Kamu tak bisa menyampaikan Kebenaran jika egomu hanya mencari popularitas 

Selasa, 10 Desember 2013, jam 23.00 

  

PuteriKu yang terkasih, betapa amat menyedihkan Aku jika melihat begitu banyak orang mau menerima 

kerendahan hati yang palsu, yang ada dibalik gerakan humanisme, yang sangat dihargai oleh mereka yang 

ada didalam GerejaKu. 

  

PerananKu sebagai Juru Selamat dan Penebus bangsa manusia kini telah dilupakan. Kerendahan hati yang 

palsu didalam GerejaKu, akan terus disaksikan dan semua orang akan memuji mereka yang menganjurkan 

perlunya memelihara kesejahteraan materiil dari orang-orang yang membutuhkan. Dan hal ini akan 

mengakibatkan munculnya sebuah agama yang palsu. 

  

Kapankah kamu yang menyebut dirimu sebagai hamba Allah, memutuskan untuk mengganti Kebenaran 

Sabda Allah dengan tafsiranmu sendiri yang keliru atas hal itu? Kapankah kamu memutuskan untuk 

menggantikan Kristianitas dengan humanisme, dimana disitu NamaKu tidak disebutkan sama sekali? 

Tidakkah kamu tahu bahwa tak ada yang bisa dihasilkan dari sesuatu yang bukan berasal dari Allah? Betapa 

sedikitnya kamu belajar dan betapa bodohnya kamu jika kamu percaya bahwa perbuatanmu yang baik, 

dengan mengumpulkan kesejahteraan materiil, hal itu bisa  

menggantikan Kebenaran. 

Jika kamu mengabaikan perananmu yang utama, doktrin yang paling penting yaitu menyelamatkan jiwa dari 

anak-anak Allah, maka kamu tak bisa berkata bahwa dirimu adalah seorang hambaKu. Betapa mudahnya 

kamu berseru-seru untuk menyelamatkan kaum miskin, orang-orang yang malang dan lemah ekonominya 
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diantara masyarakatmu. Dengan mengikuti jalan yang salah arah ini, dimana kamu hanya mencari 

penghargaan dari dunia ini bagi perbuatan yang kau katakan baik itu, maka kamu telah melupakan 

perananmu yang paling penting, bagi apa kamu dipanggil. Hal itu adalah melayani Aku, Yesusmu. Hal itu 

bukanlah mencari popularitas pribadi dengan memakai Nama KudusKu. Apa untungnya bagi seseorang 

untuk memiliki kesenangan makhluk dalam kehidupan ini jika mereka tak bisa menyelamatkan jiwa mereka? 

Jika kamu mencari penghargaan dari dunia sekuler, melalui perbuatan-perbuatan secara terbuka, yang 

dirancang untuk membuatmu terkenal, maka kamu tidaklah memanggul salibKu. Jika kamu tidak meniru 

Aku, maka kamu tak bisa berbicara bagiKu. Kamu tak bisa menyampaikan Kebenaran jika egomu hanya 

mencari popularitas. 

Jika kamu melupakan kurban yang Kulakukan untuk menyelamatkan jiwamu, maka kamu tak bisa melayani 

Aku. Jika seorang imam melupakan alasan mengapa dia menjadi seorang hambaKu, maka kejatuhannya dari 

rahmat adalah sepuluh kali lipat dari suatu jiwa yang biasa. Karena ketika dia menjauhkan dirinya dariKu, 

maka dia membawa serta  

 

bersamanya jiwa-jiwa yang dipengaruhinya dan yang percaya akan keputusannya. Dengarkanlah ini 

sekarang, para hambaKu, PanggilanKu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dimana kamu telah ditunjuk untuk 

menyelamatkan mereka melalui Sakramen Imamat. Jika kamu tak bisa mengulangi apa yang diajarkan 

kepadamu, maka kamu tidak mengajarkan Kebenaran.  

 

Jika kamu menganjurkan gerakan humanisme dan mendorong jiwa-jiwa didalam wilayahmu untuk 

melakukan hal yang sama, maka kamu menolak Aku. Kamu menggantikan Aku, Yesus Kristus, dengan 

keinginan untuk bukan saja menganjurkan keadilan sosial, tetapi juga untuk mencari penghargaan bagi 

perbuatan baikmu di mata orang lain. Penghargaan mereka dan keinginanmu untuk menjadi terkenal berarti 

bahwa kamu tidak lagi melayani Aku. Jika kamu tidak lagi melayani Aku, maka kamu membiarkan dirimu 

jatuh kedalam kesesatan dan segera kamu tidak akan mengakui Aku sama sekali sebagaimana yang 

diharapkan darimu. 

  

Hanya sedikit saja, orang-orang pilihan, yang akan melayani Aku hingga Hari terakhir itu. Pada Hari itu, 

banyak orang yang menyebut dirinya sebagai hamba didalam GerejaKu di dunia akan menangis dan menjerit 

memohon kepada-Ku untuk memberikan Belas Kasihan kepada mereka. Saat itu mereka telah 

menghilangkan milyaran jiwa-jiwa dariKu dan banyak dari mereka yang terlibat didalam perbuatan kekejian 

hingga mereka tak bisa mengerti kebenaran akan tujuan hidup mereka, hingga saatnya sudah terlambat. 

  

Bangunlah kamu yang merasa tidak nyaman dengan perasaan kesepian dan kebingungan ini, yang 

mengelilingi dirimu sebagai para hambaKu saat ini. Tetaplah teguh berakar didalam Kebenaran setiap saat. 

Ingatlah akan perananmu para hamba kudusKu dan hal itu adalah menyuapi KawananKu dengan Kebenaran 

dan memastikan bahwa mereka menerima Makanan yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa 

mereka.  

Tugasmu adalah membawa jiwa-jiwa kepada-Ku. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Mereka akan mendapatkan hadiah gelar-gelar doktor kehormatan didalam 

gereja yang telah diperbaharui milik nabi palsu itu 
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Rabu, 11 Desember 2013, jam 22.05 

  

Anakku, dunia akan ditipu oleh berbagai tindakan yang nampaknya sebagai tindakan kemurahan hati yang 

besar.  

Kemurahan hati terhadap orang lain akan dinyatakan sebagai tindakan yang terbesar dan paling dibutuhkan di 

Mata Allah. 

  

Ketika orang-orang yang mengendalikan pemerintahan-pemerintahan, gereja-gereja, serta negara-negara 

bersatu padu, mereka akan mendapatkan kekuasaan yang besar atas anak-anak Allah. Mengendalikan orang-

orang yang kurang beruntung didalam masyarakatmu bisa memiliki dua arti. Hal itu bisa digunakan untuk 

kebaikan maupun keburukan. 

  

Aku harus meminta kepada kamu semua untuk tetap memusatkan perhatianmu kepada keinginan Puteraku di 

jalan yang sulit menuju keselamatan ini. Banyak dari hamba Allah yang setia, meski mereka memiliki 

keinginan yang baik, tetapi mereka terlalu lemah untuk tetap berada di jalan keselamatan. Begitu kuatnya 

tekanan terhadap mereka itu, dari para musuh Allah, untuk menolak Puteraku, sehingga mereka akan 

menjauhi Kebenaran. 

  

Nabi palsu itu akan mengajukan sebuah gerakan iman ekumenis yang besar dan hal ini akan memuaskan 

keinginan semua kaum bidaah. Sebagian besar mereka yang ada didalam Gereja Puteraku ditipu, namun 

hampir separuh hamba kudus Puteraku tidak akan mau melakukan sumpah setia yang akan dikatakan dengan 

kebohongan sebagai sumpah setia kepada Ekaristi Kudus. Ekaristi Kudus serta pencemaran terhadapNya 

akan menjadi pusat dari segala ketidak-puasan dan pembangkangan. Kemudian berbagai keajaiban palsu 

akan dikaitkan dengan dia, maka banyak kaum selebritis dunia akan mengelilingi nabi palsu itu guna mencari 

dukungan darinya. Sejak itulah dia akan membuat sebuah daftar nama yang akan diberinya dengan hadiah 

gelar-gelar doktor kehormatan didalam gereja yang telah diperbaharui milik nabi palsu itu, yang tidak lain 

hanyalah sebuah kulit luar dari gereja sebelumnya. Semua orang akan bersedia menerima  

hadiah-hadiah itu atas tindakan kemurahan hati mereka, yang mereka lakukan atas arahan dari si pembohong 

itu.  

 

Masing-masing akan menyanyikan puji-pujian kepada yang lainnya, hingga mereka menyatakan secara 

terbuka bahwa nabi palsu itu adalah seorang kudus yang masih hidup, karena berbagai keajaiban, dimana 

mereka mengatakan bahwa hal itu dilakukannya sebagai hamba Allah. Dan kemudian, dia bersama antikris, 

akan menguasai sebagian besar dunia ini, tetapi Rusia dan Asia tidak akan termasuk didalamnya, karena 

kedua kekaisaran ini akan bangkit melawan Babilon Yang Baru hingga saatnya Roma dihancurkan. 

 Semua peristiwa ini akan terjadi dan ketika kamu melihat mereka memanfaatkan gereja-gereja sebagai 

tempat-tempat dimana mereka dengan congkaknya menyatakan kebesaran dirinya, karya-karya kemurahan 

hati mereka; maka kamu akan melihat dengan jelas betapa kesombongan telah mendikte niatan mereka. 

Ketika Roma telah jatuh, akan terjadi lebih banyak lagi bencana, namun hal itu akan berlangsung singkat. 

Kemudian waktunya akan tiba bagi kedatangan Puteraku, Yesus Kristus. 

 Janganlah kamu mengabaikan nubuatan-nubuatan ini. Sekali kamu berpihak kepada iman baru yang palsu 

itu, yang akan segera dinyatakan, maka kamu menolak Puteraku, Yesus Kristus, dan kamu akan terbawa 

hanyut menjauhi KerahimanNya.  

 

Janganlah kamu melepaskan hakmu atas Kehidupan Kekal kepada siapapun yang berusaha menyesatkan 

kamu kepada ajaran bidaah. 

  

Ibumu yang mengasihi 
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Bunda Keselamatan 

 

 

 

Karena ketika kamu menderita dengan cara seperti ini, kamu membawa jiwa-jiwa kepada-Ku dan 

mereka yang membawa jiwa-jiwa kepada-Ku adalah menjadi milikKu 

Rabu, 11 Desember 2013, jam 22.30 

  

PuteriKu yang terkasih, sementara penipuan yang ada didalam GerejaKu di dunia semakin meningkat, ada 

lebih banyak lagi jiwa-jiwa akan terbujuk oleh sikap kerendahan hati yang palsu serta apa yang disebut 

sebagai perbuatan  

kemurahan hati yang besar demi kebutuhan kaum miskin. 

  

Sungguh sulit dan membingungkan untuk bisa membedakan kebenaran, hingga banyak orang membiarkan 

dirinya terbawa kepada sebuah doktrin baru yang tidak berasal dariKu. Para pengikutKu yang terkasih, ketika 

kamu mulai merasakan betapa orang banyak mencemooh kamu secara terbuka, mengkritik kamu secara tidak 

adil, mulai menyerang dan menyiksa kamu, maka ketahuilah bahwa setan sedang melakukan segala sesuatu 

yang dia bisa untuk menciptakan keraguan didalam hatimu mengenai Tugas ini. Dia dan para pengikutnya 

akan memerangi kamu masing-masing, yang telah diberkati dengan Karunia Roh Kudus, setiap detik. Tidak 

satupun dari kamu yang berjuang untuk menolong Aku menyelamatkan jiwa-jiwa, akan dibiarkan dalam 

keadaan damai. Kamu akan menghadapi berbagai hambatan, agar kamu menjauhi Tugas ini dan menolak 

SabdaKu. Setiap kali hal ini terjadi, ketahuilah bahwa Aku akan menyelimuti kamu dengan PerlindunganKu 

dan kamu akan merasakan KehadiranKu dalam dirimu, karena bukanlah kamu yang mereka serang, 

melainkan Aku. 

  

Jika kamu terluka, karena kasihmu kepada-Ku, itu adalah SakitKu yang kau rasakan. Jika kamu meneteskan 

air mata kesedihan, karena kamu mengikuti Aku dan kamu disiksa karenanya, itu adalah Air MataKu yang 

mengalir darimu.  

 

Ketika mereka mencemooh kamu dan memperolokkan Aku, itu adalah Aku dan segala sesuatu yang 

berkaitan denganKu yang mereka hina, bukan kamu. Dan ketika mereka mencampakkan kasihmu dan 

membelakangi kamu, itu adalah Aku yang mereka tinggalkan. Ketahuilah bahwa jika kamu menderita 

kesulitan seperti itu serta cobaan-cobaan yang besar dalam NamaKu, saat itulah KehadiranKu yang paing 

kuat dalam dirimu. Ketika Aku hadir dengan cara seperti ini, kamu akan tahu, dengan kepastian yang besar, 

bahwa hanya KaryaKu saja yang bisa menarik penderitaan seperti ini. Maka ketahuilah bahwa Aku tak akan 

meninggalkan kamu karena kasihmu kepada-Ku akan mendatangkan bagimu ganjaran yang paling besar 

didalam KerajaanKu. Karena ketika kamu menderita dengan cara seperti ini, kamu membawa jiwa-jiwa 

kepada-Ku dan mereka yang membawa jiwa-jiwa kepada-Ku adalah menjadi milikKu didalam tubuh, jiwa 

dan roh. Kamu ada dalam DiriKu, bersama Aku dan Aku tinggal dalam dirimu. 

  

Aku mengasihimu 

Yesusmu 

 

 

 

 

Sejak masa kanak-kanakKu Aku tahu siapa DiriKu sebenarnya 

Kamis, 12 Desember 2013, jam 23.15 
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PuteriKu yang terkasih, sementara saat hari KelahiranKu semakin dekat, Aku ingin agar seluruh umat 

Kristiani dimana saja merenungkan alasan dari KelahiranKu itu. 

  

KelahiranKu direncanakan oleh BapaKu dari KerahimanNya yang besar serta KasihNya yang luar biasa 

kepada anak-anakNya. KurbanNya yang terbesar adalah dengan mengutus Putera TunggalNya, yang 

diperanakkan dariNya, menuju sebuah dunia yang tak mengenal rasa terima kasih, penuh dengan para 

pendosa, yang tidak ingin mengenal Dia dengan segala persyaratanNya. Setiap campur tangan, melalui para 

nabi, telah dilakukan untuk mengarahkan hati manusia yang telah beku agar bersedia mencari 

KemuliaanNya. Namun mereka justru menentang Dia dan membunuh para nabi, yang menyuapi mereka 

dengan Makanan bagi jiwa mereka. 

  

Dengan mengutus seorang anak yang tak berdosa, Putera TunggalNya, ke dunia, maka Dia telah 

menempatkan DiriNya serendah seorang hamba didalam daging manusia, dihadapan mereka yang 

dikehendaki untuk melayani Tuan mereka.  

 

Karena itu Tuan telah menjadi Hamba dalam bentuk Kehinaan yang paling besar. Namun karena Dia sangat 

mengasihi anak-anakNya, Dia dipersiapkan untuk melakukan segala sesuatu guna menarik mereka keluar 

dari tipuan dan godaan setan. 

  

Sejak masa kanak-kanakKu Aku tahu siapa DiriKu sebenarnya dan apa yang diharapkan dariKu. Aku juga 

merasa sangat takut dan dikuasai oleh pengetahuan akan Siapa DiriKu ini dan apa yang diharapkan dariKu. 

Karena Aku adalah manusia, Aku menderita karena rasa takut. Aku mudah sekali terluka. Aku mengasihi 

semua orang yang berhubungan denganKu dan Aku mempercayai semua orang karena Aku mengasihi 

mereka. Aku tidak tahu bahwa mereka akan membunuh Aku karena Aku mengira bahwa KerajaanKu telah 

tiba. Ada beberapa hal tertentu yang disembunyikan BapaKu dariKu, karena BapaKu tidak menyampaikan 

kepada-Ku seperti yang kau duga. Sebaliknya, Aku menerima curahan pengetahuan ketika dikehendaki oleh 

BapaKu bagi tugas yang diminta dariKu, untuk membawa keselamatan bagi semua orang. 

  

Segala macam campur tangan Ilahi dilakukan untuk menarik jiwa-jiwa yang mengira dirinya mengenal 

Hukum-hukum BapaKu, namun yang kemudian memutar-balikkannya agar sesuai dengan keinginan dan ego 

mereka sendiri. 

  

Aku menghabiskan waktu beberapa tahun hidup bersama IbuKu dan bapaKu yang terkasih, St.Yosef, sama 

seperti keluarga lainnya. Aku sangat mengasihi mereka dan Aku berbahagia. Kami hidup dengan rukun dan 

IbuKu diberi dengan karunia Rahmat yang istimewa yang diberikan kepadanya oleh Kuasa Roh Kudus. Hal 

ini berarti bahwa dia tahu betul mengenai TugasKu. Dia tahu berbagai kesulitan yang harus Kuhadapi. 

Penolakan. Penghinaan. Namun dia tidak tahu bahwa Aku akan dibunuh. 

  

Setelah dua tahun Aku menjalankan TugasKu, dengan menghabiskan waktu dua puluh jam dalam sehari 

mengajarkan Kebenaran, maka Aku menyadari bahwa penentangan semakin meningkat. Semua mereka yang 

mendengarkan SabdaKu diperingatkan akan hal itu, meski mereka tidak mengerti dengan sungguh apa yang 

akan Kukatakan kepada mereka.  

 

Banyak orang yang mau menerima bahwa apa yang Kukatakan kepada mereka adalah Kebenaran, namun 

mereka mengalami kesulitan untuk mengikuti Aku karena penghinaan yang harus mereka hadapi. 

Bagaimanapun juga, musuh-musuh tak bisa mengabaikan DiriKu. Aku menjadi pembicaraan pokok dalam 

berbagai perdebatan, berbagai argumen dan berbagai perselisihan.  
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Mereka menyebarkan berbagai kebohongan yang besar mengenai DiriKu termasuk MoralitasKu, kesehatan 

jiwaKu dan niatanKu, namun mereka tak bisa mengabaikan apa yang Kulakukan, apa yang Kukatakan dan 

apa yang Kusampaikan pada mereka mengenai Kerajaan BapaKu. 

  

Aku dikhianati oleh mereka yang mengasihi Aku, namun yang tak memiliki keberanian untuk mengikuti 

Aku. 

  

Dengan melalui Rahmat dari BapaKu, Aku menanggung semua penderitaan ini, hingga penggenapan akhir 

itu menjadi jelas bagiKu. Kemudian Aku tahu bahwa mereka tidak mau menerima Aku. Aku tahu Kebenaran 

itu, hingga saat akhir, namun Aku juga tahu bahwa Aku tak boleh menyerah. Maka melalui tindakan 

merendahkan diri yang paling besar, Allah, melalui Putera TunggalNya, menjadi seorang Kurban dan 

mengijinkan manusia untuk memberikan kepadaNya sebuah penderitaan dan penyiksaan yang paling besar 

serta kematian yang paling keji. Hal ini seolah Kulakukan dengan cara seperti pengecut, seperti yang terlihat 

di mata setan, yang meragukan kenyataan bahwa Aku adalah Anak manusia.  

 

Begitulah dia tertipu. Karena itu setan tak bisa membalas Tindakan Merendahkan Diri yang paling besar ini, 

karena tak ada lagi yang bisa digodainya. Ketika Aku berjalan menuju kematianKu, sebagai kurban yang 

sukarela dan diam, penuh kasih kepada umat manusia, maka dia, setan, tak bisa menyaingi perbuatanKu ini, 

karena dia tak memiliki segala bentuk kerendahan hati. Maka Aku berjalan dengan rela dan dengan keinginan 

yang berkobar-kobar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan memberikan warisan Kehidupan Kekal kepada 

dunia. Sebagian besar KerajaanKu berada dibawah wilayah kekuasaan setan. Namun jiwa-jiwa mengenal 

Kebenaran. 

  

Kini untuk memastikan bahwa umat manusia mengerti Kebenaran, kini Aku datang untuk merebut kembali 

KerajaanKu.  

 

Dengan melakukan hal itu, maka Aku menyulut kemarahan setan. Rencananya untuk menyembunyikan 

Kebenaran sungguh rumit dan canggih. Dengan cerdiknya dia merasuki GerejaKu dalam upayanya yang 

terakhir untuk menjauhkan jiwa-jiwa dariKu, bagi siapa Aku datang ke dunia. Jiwa-jiwa yang memiliki hak 

alamiah atas Kerajaan Mulia yang Kujanjikan pada mereka. Kali ini setan tak akan menang. Namun banyak 

jiwa akan tertipu dan dengan demikian mereka ditipu dengan diluputkan dari Karunia Terbesar yang 

diberikan kepada umat manusia oleh BapaKu yang terkasih. Hidup didalam Kemuliaan Allah dengan tubuh 

dan jiwa yang sempurna selamanya adalah menjadi milikmu. Kamu semua.  

Janganlah kamu mengembara secara sia-sia dengan membiarkan dirimu dibutakan terhadap Sabda Allah yang 

benar. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Kini kamu telah dipersiapkan selama tiga tahun. Bangkitlah dan panggullah salibmu dan ikutlah Aku 

Sabtu, 14 Desember 2013, jam 15.17 

  

PuteriKu yang terkasih, berbagai persiapan kini telah dilakukan bagi campur tangan KerahimanKu yang 

besar, untuk merubah hati manusia dari batu menjadi emas. Tanda-tanda didalam cuaca akan disaksikan bagi 
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mereka yang matanya bisa melihat dan mereka yang waspada terhadap JanjiKu untuk memberikan kepada 

setiap orang dengan sebuah kesempatan yang sama untuk diselamatkan. 

Mereka yang imannya menjadi lemah akan diperbaharui dengan Api Roh Kudus. Begitu kuatnya kuasa Roh 

Kudus itu, ketika mereka menyaksikan Terang itu, berkas Cahaya KerahimanKu, hingga banyak orang akan 

terjatuh ke tanah oleh kekuatan dari kuasaNya. 

Mereka yang membenci Aku dimana mereka tidak mempedulikan dosa-dosanya, mereka akan mati didalam 

roh dan merangkak menjauhi Aku dengan ketakutan. Beberapa orang tidak akan tahan menghadapi campur 

tanganKu karena ia akan mengejutkan mereka hingga melebihi daya tahannya. 

  

Saat ini Aku sedang mempersiapkan seluruh jiwa-jiwa pilihan, dengan memerintahkan mereka untuk mencari 

Pengakuan Dosa dan berdoa bagi dosa-dosa orang-orang lain. Waktuku adalah segera. Campur tanganKu 

akan terjadi dengan cepat dan kuat dan sejak saat itu dan seterusnya dunia akan terpisah menjadi dua bagian. 

Pada hari itu, dunia akan  

dibalik dan hanya mereka yang tetap setia kepada-Ku akan menanggung cobaan-cobaan yang akan terlihat 

dimana-mana. 

Kini kamu telah dipersiapkan selama tiga tahun. Bangkitlah dan panggullah salibmu dan ikutlah Aku. 

Kuatlah kamu. Aku akan memberimu keberanian, karena kamu akan membutuhkannya sementara kegelapan 

dari jiwa-jiwa itu, yang akan menolak KerahimanKu, akan menguasai dunia ini dan semakin menyebar luas. 

Hanya mereka yang diberkati dengan Roh Kudus yang akan memberi terang, yang akan menuntun orang-

orang yang ingin memasuki KerajaanKu, sehingga mereka bisa menunjukkan jalan kepada orang-banyak 

untuk menuju Kehidupan Kekal. 

Yesusmu 

 

 

 

Kesombongan adalah sebuah sifat yang berbahaya karena ia bisa meyakinkan manusia bahwa dirinya 

lebih besar dari pada Allah 

Minggu, 15 Desember 2013, jam 16.45 

 

 

PuteriKu yang terkasih, manusia itu tidak tahu akan Hukum-hukum Ilahi serta Kehendak Ilahi dari BapaKu. 

Manusia adalah makhluk Allah dan dia tidak diberi Karunia Pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai 

rahasia yang hanya diketahui oleh para malaikat dan para kudus di Surga. Karena itu seseorang tak bisa 

berkata bahwa dirinya tahu mengapa BapaKu mengijinkan peristiwa-peristiwa tertentu untuk terjadi di dunia, 

sementara orang yang lain mengaku bahwa dirinya mengetahui rahasia asal mula alam semesta ini. Manusia 

itu hanya sebagai hamba Allah, namun Allah, karena Dia ingin menciptakan manusia didalam GambaranNya 

yang sempurna, memberinya dengan berbagai karunia dan talenta. Allah tak pernah memberi manusia dengan 

Pengetahuan akan Pohon Kehidupan dan hal ini adalah karena sebuah alasan. Manusia merusak posisinya di 

Mata Allah ketika Adam dan Hawa memisahkan diri mereka dari Allah, karena adanya dosa kesombongan. 

Dosa kesombongan itu terus berlanjut hingga sekarang dan ia menjadi penyebab dari banyak pemisahan dari 

Allah. Kesombongan adalah sebuah sifat yang berbahaya karena ia bisa meyakinkan manusia bahwa dirinya 

lebih besar dari pada Allah. Kesombongan menggoda manusia untuk ikut campur didalam Hukum-hukum 

Keilahian Allah. Hal ini termasuk kepercayaan bahwa manusia berhak memutuskan siapa yang diberi dengan 

Karunia Kehidupan dan siapa yang berhak untuk mengambilnya. 

Kesombongan juga meyakinkan manusia bahwa dirinya tahu bagaimana alam semesta ini diciptakan, padahal  

kenyataannya, dia tidak tahu adanya sebuah keajaiban. Hanya Allah yang memiliki Kuasa untuk menciptakan 

sesuatu.  
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Hanya Allah yang bisa memutuskan seberapa jauh Dia mengijinkan manusia untuk menyelidiki ataupun 

mengutak-atik CiptaanNya. Namun manusia percaya bahwa dirinya tahu segala jawaban. Ketika manusia 

percaya bahwa dirinya bisa mengendalikan tujuan hidupnya sendiri serta tujuan hidup orang lain, maka dia 

jatuh kedalam kesesatan yang besar karena ketika dia meniru dosa Lucifer, maka dia akan dicampakkan. Jika 

manusia menolak menanggapi Penciptanya, maka Dia tak lagi berada bersamanya untuk menghiburnya pada 

hari akhir nanti. 

  

Janganlah kamu membiarkan kesombongan meyakinkan dirimu bahwa kamu tahu segala sesuatu di dunia ini 

dan dunia berikutnya, karena hal itu tidaklah mungkin. Sebaliknya hendaklah kamu mendengarkan, 

menerima perintah-perintah yang diberikan didalam Kitab Injil Kudus agar kamu bisa hidup didalam damai 

dan seturut dengan Kehendak BapaKu.  

Karena jika kamu merendahkan dirimu sendiri di hadapanNya, Dia akan menunjukkan kepadamu kemuliaan 

yang besar dan kemudian kamu akan mengerti misteri besar dari KerajaanNya Yang Mulia pada hari akhir 

nanti. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

Melalui Sakramen Baptis, kuasa dari binatang itu dilemahkan 

Senin, 16 Desember 2013, jam 19.25 

 

 

PuteriKu yang terkasih, ketika kamu dekat dengan HatiKu, dan ketika jiwa-jiwa menyerah sepenuhnya 

kepada-Ku, maka berbagai hal akan terjadi. 

  

Pertama, rasa takut karena campur tangan manusia dalam hidupmu, akan menghilang. Sebagai gantinya, akan 

terjadilah rasa damai dan kepuasan yang berasal dariKu ketika Aku sungguh tinggal didalam hati dan 

jiwamu. Tak ada penyalah-gunaan, kekejaman atau kritikan yang bisa memasuki jiwamu, karena kamu akan 

menyerahkan penderitaan ini kepada-Ku. Inilah sebabnya kamu harus tetap tenang dan diam menghadapi 

serangan-serangan semacam itu. 

  

Rahmat berikutnya yang akan diberikan kepadamu adalah kekuatan untuk bertahan menghadapi godaan dosa. 

Godaan ini yang diarahkan kepada seluruh jiwa-jiwa, setiap hari, oleh setan, adalah amat kuat dan sedikit 

sekali orang yang memiliki kekuatan keinginan untuk menghindari kejatuhan kedalam dosa. Namun jika 

kamu telah menyerahkan keinginanmu kepada-Ku, maka adalah KeinginanKu yang tinggal dalam jiwamu, 

yang akan mengalahkan godaan-godaan yang ditempatkan di hadapanmu. 

  

Janganlah pernah menyepelekan betapa besarnya cengkeraman setan atas umat manusia. Kekuatan ini adalah 

laksana badai besar, dan seperti hembusan angin yang kencang dan keras yang bisa merobohkan kamu ke 

tanah, maka godaan yang ditempatkan di hadapanmu oleh setan, mirip dengan sebuah kekuatan, yang akan 

mengangkatmu dalam beberapa detik, dan mendorongmu kepada dosa yang akan kau hindari. 

Manusia itu lahir dengan dosa. Melalui Sakramen Baptis, kuasa dari binatang itu dilemahkan. Kemudian 

ketika kamu berjalan melewati berbagai godaan dan cobaan kehidupan ini, setiap orang akan dibujuk kepada 

segala macam dosa.  

 



[ Pesan Peringatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Keselamatan  kepada umat manusia 2013 ]  www.jalanallah.com 

http://www.thewarningsecondcoming.com  |  http://jtm-indonesia.net 

 

 
332 

Menjangkau dan memulihkan jiwa 

Hanya mereka yang berusaha keras untuk menghindari dosa yang akan bisa mengatasi pertempuran sengit 

itu, yang dilakukan oleh setan untuk menghancurkan jiwa mereka. Komunikasi yang teratur denganKu adalah 

penting. Apa yang perlu kau lakukan adalah berbicara denganKu dengan kata-katamu sendiri. Mintalah 

kepada-Ku secara teratur untuk mengampuni kamu atas dosa-dosa yang kau sesali. Terimalah Sakramen-

sakramen secara teratur. Akhirnya, percayalah kepada-Ku, karena ketika kamu melakukannya, Aku memiliki 

Kuasa untuk menarikmu kembali dari tebing dosa. Jika kamu menyerahkan keinginanmu kepada-Ku, maka 

KehendakKu akan menjadi daya dorong yang melindungi kamu dari setan. 

 Dengan menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada-Ku, kamu akan menyempurnakan jiwamu. 

  

Yesusmu 

 

Hanya Terang Allah yang bisa membawa kebahagiaan kekal 

Rabu, 18 Desember 2013, jam 16.40 

  

PuteriKu yang terkasih, yang awal adalah tanpa akhir. Sekali kehidupan itu diciptakan oleh BapaKu dan 

sekali manusia menghirup napas pertamanya, maka dia akan ada didalam tubuh dan kemudian didalam jiwa 

selamanya. 

  

Misteri terbesar dari Kehidupan Kekal adalah bahwa ia ada, apakah manusia memilihnya ataupun tidak. 

Manusia telah diberi dengan Karunia kehendak bebas dan hingga saat napas terakhirnya di dunia dia 

memiliki sebuah pilihan. Dia bisa menjalani kehidupannya sebaik mungkin dan seturut dengan Hukum-

hukum Allah, dan mendapatkan keselamatannya, atau dia bisa menolak Kebenaran akan Keberadaan Allah 

dan menjalani kehidupannya seturut keinginannya sendiri.  

 

Jika dia hanya memuaskan nafsunya, keserakahannya dan keinginannya yang bertentangan dengan Sabda 

Allah, maka dia mengambil resiko yang besar, yang akan membawa akibat yang bersifat kekal. 

  

Mereka yang beruntung memperoleh keselamatan yang paling mulia akan mengalami ekstase Kehidupan 

Kekal didalam Kerajaan Allah. Dia akan menikmati segala macam kemuliaan didalam persekutuan dengan 

Kehendak Allah dan dia akan memiliki sebuah keberadaan yang sempurna, tanpa akhir. Mereka yang 

memilih untuk membelakangi Allah, meski dengan segala upaya yang Kulakukan untuk menyelamatkan 

jiwa-jiwa mereka yang malang itu, juga akan memiliki keberadaan yang kekal. Yang menyedihkan, mereka 

akan menanggung penderitaan yang besar didalam kesepian, putus asa dan kehancuran. Diapun akan 

diangkat bersama-sama dengan yang hidup dan yang mati, namun keberadaannya sangatlah menyakitkan, 

karena dia tak pernah lagi menyaksikan Terang Allah. Hanya Terang Allah yang bisa membawa kebahagiaan 

kekal. 

  

Ketika kamu menarik napasmu yang terakhir di dunia, hal ini berarti bahwa kamu dibawa menuju tahap 

berikutnya dari perjalananmu menuju keabadian. Hanya ada satu jalan untuk diambil dan itu adalah jalan 

dimana kamu bisa menuju kepada-Ku. Jalan yang lain akan menuntunmu kepada keberadaan yang 

mengerikan, namun banyak sekali jiwa-jiwa yang salah jalan percaya bahwa mereka mengenal Kebenaran 

ketika mereka menolak keberadaan kekal itu. 

  

Janganlah kamu menolak Kebenaran, karena hanya Kebenaran yang bisa membawamu kepada Keselamatan 

Kekal. 

  

Yesusmu 
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Pada Hari Penghakiman nanti, akhirnya kamu akan mengerti Kuasa Allah 

Jumat, 20 Desember 2013, jam 23.16 

  

PuteriKu yang terkasih, adalah atas PerintahKu maka setan dan seluruh iblisnya akan menjadi lemah. Karena 

seluruh kekuatan mereka tak ada artinya apa-apa di hadapanKu, Anak-manusia, Yesus Kristus. Agar seluruh 

tindakanKu merendahkan diriKu, KurbanKu, PermintaanKu kepada umat manusia agar mengijinkan 

KasihKu menarik mereka kepada-Ku, maka KeilahianKu tak boleh diremehkan. KuasaKu janganlah disalah-

artikan, karena Aku ini maha kuasa dan KerajaanKu akan memerintah selamanya, dengan ataupun tanpa 

manusia, yang memiliki kehendak bebas, dan karena itu mereka bebas untuk mengikuti Aku ataupun tidak. 

  

Sementara itu kelemahan manusia karena dosa, membuat setiap orang menjadi rentan terhadap godaan setan, 

tetapi janganlah kamu percaya bahwa dia memiliki segala kuasa, karena sebenarnya tidaklah begitu. Semua 

setan, termasuk pemimpin mereka, binatang itu, akan tersungkur di hadapanKu, atas PerintahKu. Tidakkah 

kamu tahu akan hal itu? Karena hanya ada Satu saja yang memiliki Keilahian untuk menundukkan semuanya 

dibawah KakiNya, dan itu adalah Aku, Yesus Kristus. 

  

Untuk mendapatkan karunia Allah, maka masing-masing dari kamu hendaklah datang kepadaKu. Aku 

mengasihi kamu. Aku menarikmu kepada-Ku. Aku meminta kepadamu. Aku merendahkan DiriKu di 

hadapanmu. Aku membiarkan DiriKu diseret di tanah, melewati lumpur, demi kamu, sebelum Aku mati. 

Segera kamu akan berhadapan denganKu. Pada Hari Penghakiman nanti, akhirnya kamu akan mengerti 

Kuasa Allah dan kemudian kamu akan tahu bagaimana rasanya berhadap-hadapan dengan Terang IlahiKu. 

Begitu kuatnya TerangKu itu sehingga hanya mereka yang murni dan rendah hati saja yang bisa bertahan 

menghadapiNya. Ia akan memaksa banyak dari kamu untuk bersujud di tanah ketika kamu akan menutupi 

wajahmu dariKu. Hanya sedikit saja dari kamu yang layak berdiri di hadapanKu, namun Aku akan 

menarikmu kearahKu, hingga kamu berdiri disana seperti yang dimaksudkan bagi dirimu, dengan penuh 

penyerahan diri dan kepatuhan total kepada-Ku. Pada hari itu kehendak bebasmu akan berakhir. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Kamu tak bisa menceraikan GerejaKu dari Sabda – Daging – karena jika demikian Ia tak bisa 

menjadi ada 

Sabtu, 21 Desember 2013, jam 20.13 

  

PuteriKu yang terkasih, kepada mereka yang menyalahkan kamu, melalui Sabda KudusKu, dengan melawan 

Kuasa GerejaKu, hendaknya mereka mendengarkan PanggilanKu. 

  

Gereja, yang diciptakan olehKu, Yesus Kristus, dibangun diatas fondasi Karang yang kokoh, dan betapapun 

besarnya GerejaKu – TubuhKu – diserang, pintu-pintu neraka tak akan bisa menghancurkannya. Setan dan 
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para pengikutnya hanya menyerang apa yang baik, apa yang Benar dan apa yang berasal dariKu. Kesinilah 

mereka mengarahkan segala kekuatannya – GerejaKu. Aku hadir didalam GerejaKu, melalui TubuhKu, 

Ekaristi Yang Maha Kudus. Para musuhKu akan selalu menyerang Ekaristi Yang Maha Kudus karena Ia 

bukanlah sekedar sebuah simbol dari KasihKu, JanjiKu untuk menebus dunia – tetapi Ia adalah TubuhKu. Ia 

hidup dan bernapas karena Ia adalah Aku, Yesus Kristus, yang tinggal didalamnya. Aku akan selalu hadir 

didalam Ekaristi Kudus hingga sampai akhir, namun GerejaKu tak akan pernah mati. 

  

SabdaKu menjadi Daging dan melalui DagingKu, kamu, anak-anak Allah, akan tetap dekat denganKu. 

Ketika para musuhKu menyerang GerejaKu pada masa lalu, GerejaKu bersatu dan berperang melawan 

musuh. Namun ketika GerejaKu diserang, oleh roh setan dari dalam, maka Ia akan menghadapi sedikit sekali 

hambatan dari dunia sekuler. 

  

Setan tak akan menyerang usahanya sendiri. Sebagai Anak manusia, Aku tak akan pernah meninggalkan 

GerejaKu, karena ia tak bisa dimasuki oleh setan. Para pengikutKu akan tetap setia kepada GerejaKu hingga 

akhir. Namun jumlah orang-orang yang tidak menyadari adanya serangan-serangan itu, yang akan dialami 

oleh GerejaKu, dari dalam, akan banyak sekali. Sebagian besar mereka akan merasa puas dengan berbagai 

penyesuaian yang akan diterapkan didalam Sakramen-sakramen serta Hukum-hukum Allah. Mereka akan 

menelan begitu saja kebohongan yang diminta oleh kehidupan modern akan sebuah gereja yang modern; 

sehingga orang-orang saat ini bisa membuat pilihan, berdasarkan keinginan mereka sendiri, tidak peduli 

apakah hal itu menghinakan Allah atau tidak. Kemudian ketika mereka menghinakan Allah dan melakukan 

penghujatan, keitka mereka mencemarkan Ekaristi Kudus, mereka tidak lagi menjadi bagian dari GerejaKu. 

GerejaKu akan tetap utuh. GerejaKu akan tetap tegak berdiri, karena orang-orang yang tetap setia kepada 

Sabda Allah, Sabda yang menjadi Daging. Karena kamu tak bisa menceraikan GerejaKu dari Sabda – Daging 

– karena jika demikian Ia tak bisa menjadi Ada. 

  

Aku berjanji bahwa Aku akan melindungi GerejaKu terhadap pintu-pintu neraka dan Aku melakukan hal itu 

saat ini dengan cara mempersiapkan para hamba kudusKu yang setia untuk berdiri di sebelahKu dan tetap 

setia dan tetap teguh hingga datangnya Hari Yang Agung itu. Aku tak pernah mengingkari JanjiKu. 

 

Yesusmu 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Dengan melalui keajaiban Pencerahan Hati Nurani itu, maka Dia, Puteraku, 

akan membawa sukacita, kasih dan pengharapan kepada dunia 

Minggu, 22 Desember 2013, jam 15.19 

  

Anakku, biarlah diketahui bahwa Puteraku yang amat berharga sedang mempersiapkan campur tangan 

KerahimanNya yang besar. Dunia ini akan diperbaharui sebagai akibatnya, dan banyak orang akan 

bersukacita didalam kebebasan mereka yang baru ditemukan nanti dari antara keraguan terhadap Keberadaan 

Allah. 

  

Betapa kesepian dialami oleh mereka yang tidak mengenal Puteraku. Ketika Puteraku berdiri diatas gunung, 

sebelum KenaikanNya ke Surga, para muridNya merasa bingung dan takut karena mereka harus menghadapi 

perpisahan denganNya.  

 

Banyak dari mereka merasa panik dan memohon kepada Puteraku agar tidak meninggalkan mereka. Dia 

menghibur mereka dan menjelaskan dengan sabar bahwa perpisahan itu hanya bersifat sementara saja dan 
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bahwa Dia akan menolong mereka. Pertolongan yang dimaksudkanNya itu adalah berupa Karunia Roh 

Kudus. Kemudian Dia berkata kepada mereka :‖Jangan takut karena dengan pertolongan Dia, yang akan 

Kuutus kepadamu, kamu tidak akan sendirian. Aku akan selalu ada bersamamu dalam wujud Roh Kudus.‖ 

  

Meski Dia mengatakan kepada setiap orang saat itu bahwa Dia akan datang kembali, tetapi sesungguhnya 

mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkanNya. Beberapa orang mengira bahwa hal itu membutuhkan 

waktu beberapa minggu sebelum Dia menunjukkan DiriNya. Tetapi ingatlah bahwa satu hari Waktu Allah 

bisa berarti setiap saat. Kini Hari itu telah semakin dekat dan semua nubuatan yang disampaikan, mengenai 

tanda-tanda dari zaman akhir itu, sedang terjadi kini.  

 

Janganlah takut didalam hatimu, anak-anak yang terkasih, karena waktu untuk bersukacita itu sudah hampir 

tiba atas dirimu. Tak akan ada lagi air mata atau kesedihan, karena Hari Yang Agung milik Puteraku itu akan 

datang secara tiba-tiba dan Dia akan mengumpulkan seluruh milikNya kedalam pelukan TanganNya yang 

kudus. 

  

Berdoalah memohon Berkat Allah yang besar dan bagi Kerahiman yang besar, yang ada di tangan Puteraku, 

secara berkelimpahan, bagi setiap anak-anak Allah. Mereka itu adalah termasuk juga orang-orang yang baik, 

yang buruk dan mereka yang acuh tak acuh. Dengan melalui keajaiban Pencerahan Hati Nurani itu, maka 

Dia, Puteraku, akan membawa sukacita, kasih dan pengharapan kepada dunia. 

  

Bersyukurlah atas Kerahiman yang besar ini. Kasih Puteraku kepadamu tak pernah mati, hilang ataupun 

ditahan-tahan, karena kamu menjadi milikNya. Kamu adalah kepunyaanNya. Kamu adalah anak-anak Allah. 

Kamu bukanlah milik setan. 

  

Berdoalah, berdoalah, berdoalah agar umat manusia akan lebih memilih Tangan Kerahiman dari Puteraku, 

bukannya tipuan dan jeratan jahat yang dilakukan oleh setan terhadap mereka yang lemah. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

Segera kamu akan melihat Kemuliaan SurgawiKu dan kemudian akhirnya kamu akan mengerti 

Misteri dari KeilahianKu 

Minggu, 22 Desember 2013, jam 15.56 

  

PuteriKu yang terkasih, betapa dunia akan segera bangkit dan mengakui KehadiranKu. KehadiranKu akan 

segera dirasakan di setiap bangsa, negara dan rumah dan tak seorangpun yang akan menyangkal 

KehadiranKu, namun ada beberapa orang yang tidak ingin menyaksikan Campur-tanganKu. Hendaklah kamu 

semua menerima kenyataan bahwa ketika Peringatan itu terjadi, itu adalah sebuah Tanda Besar dari Surga. Ia 

akan menegaskan Kasih, yang dimiliki Allah kepada semua anak-anakNya. 

  

Pemisahanmu dari Allah akan berakhir pada Hari itu. Bagi mereka yang menghendaki Perlindungan yang 

mereka inginkan, dari segala kesedihan yang ada di dunia saat ini, ketahuilah hal ini. Aku akan menghapus 

air matamu.  

Mengampuni dosa-dosamu. Aku akan memberkati kamu semua termasuk mereka yang akan membelakangi 

Aku, dengan harapan agar mereka segera kembali kepada-Ku agar Aku bisa menyelamatkan mereka. 

  



[ Pesan Peringatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Keselamatan  kepada umat manusia 2013 ]  www.jalanallah.com 

http://www.thewarningsecondcoming.com  |  http://jtm-indonesia.net 

 

 
336 

Menjangkau dan memulihkan jiwa 

Dunia ini adalah milikKu. Anak-anak Allah akan dikumpulkan bersama-sama dan mereka yang nama-

namanya ada didalam Kitab Kehidupan akan dibawa menuju LenganKu. Berdoalah agar mereka yang masih 

ragu akan diluputkan dari keraguannya, agar mereka yang berada dalam kegelapan yang besar akan 

memohon Kerahiman kepada-Ku dan agar mereka yang menolak Aku akhirnya akan bisa mengenali Aku. 

Janganlah kamu membiarkan orang-orang yang menolak Sabda KudusKu menjauhkan kamu dariKu, 

Yesusmu yang mengasihi.  

 

Segera kamu akan melihat Aku, dalam segala Kemuliaan SurgawiKu, dan kemudian akhirnya kamu akan 

mengerti Misteri dari KeilahianKu. 

 

Yesusmu 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Tiruan yang baru dan tak senonoh atas Sabda Allah ini akan membuat banyak 

orang percaya bahwa ia merupakan versi penyesuaian yang modern dari Perjanjian Baru 

Senin, 23 Desember 2013, jam 18.36 

  

Anakku, kegelapan itu akan jatuh secara tiba-tiba atas Gereja Puteraku hingga banyak orang akan terdiam 

dalam sekejap, sangat terkejut. Puteraku, Yesus Kristus Raja, akan dinyatakan sebagai bukan Raja. Di 

tempatNya nanti akan digantikan oleh dewa-dewa berhala dan semua agama, termasuk yang tidak berasal 

dari Allah, semuanya akan mengambil tempat didalam Gereja Puteraku di dunia. 

  

Bagi dunia, pernyataan baru atas apa yang disebut sebagai kristianitas itu nampaknya adalah kabar yang baik. 

Dunia akan bersukacita, karena banyak orang yang akan bersedia menerima apa yang mereka anggap sebagai 

bentuk toleransi yang besar terhadap segala macam tindakan, yang hingga saat itu masih dianggap sebagai 

perbuatan dosa di Mata Allah. 

  

Ketika Puteraku berjalan di dunia dulu, orang-orang Parisi menolak Kebenaran. Mereka hanya percaya 

kepada apa yang cocok dengan keinginan mereka dan mereka percaya akan berbagai kepalsuan. Mereka tak 

mau menerima uluran Tangan Puteraku ketika Dia mewartakan Sabda Kudus Allah. Saatnya telah tiba, sekali 

lagi, bagi mereka yang mengaku mengenal Kebenaran, untuk menyangkal Puteraku. Dengan hal ini, yang 

kumaksudkan adalah Sabda KudusNya seperti yang disampaikan didalam Kitab Injil Terkudus. Segera, Kitab 

Yang Terkudus itu akan dicampakkan dan sebuah pengganti yang baru yang penuh dengan hujatan akan 

diperkenalkan kepada semua orang, didalam Gereja Puteraku dan di luar.  

 

Banyak orang yang akan tertipu. 

  

Begitu cerdiknya para musuh Puteraku hingga tiruan yang baru dan tak senonoh atas Sabda Allah ini akan 

membuat banyak orang percaya bahwa ia merupakan versi penyesuaian yang modern dari Perjanjian Baru. 

Sabda Puteraku akan digunakan dan dirubah menjadi sesuatu yang memiliki makna baru --- sesuatu yang tak 

pernah Dia ucapkan. Setan, melalui para musuh Puteraku, akan terus menipu dunia dengan menggunakan 

Kebenaran sebagai dasar untuk berbohong.  

 

Mereka akan terus menyerang apa yang Benar dengan bekerja bersama Kebenaran, untuk bisa mencemarkan 

Sabda Puteraku. 
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Mereka akan memulai dengan lebih dahulu menyebutkan SabdaNya dan kemudian menghancurkannya--- 

pertama dengan mencemoohkannya, dan kemudian dengan mencampakkannya, dengan mendukung ajaran 

yang sesat. Kemudian mereka akan menyerang DagingNya. Sabda menjadi Daging dalam wujud Puteraku. 

Mereka menyalibkan Puteraku sebelumnya, dan kini, ketika Dia datang kembali untuk membaharui bumi ini, 

mereka akan menghancurkan Ekaristi Kudus. Mereka yang masih memiliki iman, hendaknya tetap teguh 

selama saat-saat sakit melahirkan ini, karena ketika semua itu telah berlalu, Anak Manusia akan bangkit dan 

akan datang untuk merebut kembali KerajaanNya di dunia. Mereka yang mengasihi Puteraku hendaknya 

menghormati Dia setiap saat dan tak pernah menyangkal Dia. 

  

Hendaknya kamu siap untuk hidup dengan Kebenaran dan tak pernah tunduk ataupun menerima kebohongan 

yang akan disebarkan ke seluruh dunia, serta agama dunia tunggal yang akan segera dilaksanakan. Jika kamu 

melihat semua ini terjadi, yakinlah bahwa waktunya sudah dekat bagi Kedatangan Yang Kedua dari Juru 

Selamat yang satu dan sejati itu, Yesus Kristus, Raja umat manusia. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 

 

 

 

Natal berikutnya nanti perayaan Hari KelahiranKu akan digantikan dengan sebuah upacara besar 

Rabu, 25 Desember 2013, jam 09.50 

  

PuteriKu yang terkasih, Aku adalah Sabda yang menjadi Daging. TubuhKu memeluk seluruh dunia saat ini, 

namun dunia, sementara ia merayakan Hari Natal, bersikap kebal terhadap Rencana KeselamatanKu. 

  

Hari Natal bukan lagi menjadi sebuah perayaan KelahiranKu, tetapi ia adalah sebuah pengganti yang yang 

bersifat berhala dimana segala penghormatan diarahkan kepada pencarian akan kepalsuan. Betapa lemahnya 

iman umat Kristiani saat ini. Betapa mereka telah melupakan segala sesuatu yang telah Kuajarkan kepada 

dunia. Betapa besar perhatian mereka akan kenyamanan materi, yang hanya akan menjadi debu saja, dan 

dimana mereka mengabaikan sepenuhnya keadaan jiwa-jiwa mereka. 

  

Saatnya telah sampai kepadamu ketika iman dari sebagian besar umat Kristiani menjadi begitu lemah hingga 

hanya ada sedikit sekali diskusi-diskusi ataupun penghormatan kepada KeilahianKu Yang Mulia. Ajaran-

ajaranKu tidak lagi memiliki makna apapun dalam hidupmu dan banyak imam-imam tidak lagi mengasihi 

Aku seperti yang seharusnya. Tidak, puteriKu, mereka sama sekali tidak mengenal Aku. 

  

Aku tidak akan beristirahat hingga SuaraKu didengar, hingga Aku membangunkan kamu kepada panggilan 

untuk membaharui imanmu. Segera imanmu kepada-Ku menjadi semakin lemah. Kamu akan menjadi sangat 

sibuk, terlibat didalam urusan-urusan politik, yang berkaitan dengan negara-negara lain dimana peperangan 

dan kelaparan banyak terjadi, hingga kamu akan melupakan Aku. Didalam imanmu Aku akan digantikan oleh 

para musuhKu, yang berlaku sebagai para hambaKu dan yang akan menuntunmu semakin jauh saja dariKu. 

  

Natal berikutnya nanti perayaan Hari KelahiranKu akan digantikan dengan sebuah upacara besar, yang akan 

menghargai para pembohong itu yang akan berbaris didalam GerejaKu dengan mengenakan pakaian yang 

bertujuan untuk membohongi umat beriman. Pada hari itu, mereka akan menghargai dewa keadilan sosial, 

hak asasi manusia, dan uang yang mereka katakan dikumpulkan untuk menolong orang-orang yang kelaparan 

di dunia. Tetapi ketahuilah hal ini. Semua itu yang dihadirkan kepada dunia dalam Nama KudusKu, hanya 

memiliki satu tujuan saja. Yaitu menjauhkan kamu dari Sabda, yang adalah merupakan DagingKu. DagingKu 
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adalah dari Tubuh. TubuhKu adalah GerejaKu. Ketika mereka yang berkata bahwa dirinya berasal dari 

GerejaKu tetapi tidak menghormati Sabda KudusKu, sebaliknya mereka memeluk dan berusaha 

mengendalikan politik dunia, maka mereka tak bisa berkata bahwa dirinya berasal dariKu. Saatnya telah tiba 

bagi perpecahan itu, skisma seperti yang telah dinubuatkan, untuk terjadi dan hal itu akan terjadi secara cepat.  

  

Kamu hanya bisa mengasihi satu Allah saja, dan satu-satunya jalan menuju kepada BapaKu adalah melalui 

Aku, Putera TunggalNya. Jika kamu memisahkan dirimu dariKu, untuk mengejar kampanye-kampanye 

politik, yang berusaha untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia serta keadilan sosial sebagai pengganti 

dari Sabda, maka kamu menyangkal Aku. 

Saat ini HatiKu terasa berat sekali. Aku memberimu dengan peringatan ini agar kamu tidak terjatuh kedalam  

kesesatan dan kedalam perangkap yang paling cerdik yang akan diletakkan di hadapanmu oleh para murid 

dari musuhKu, yaitu setan. 

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Rencana-rencanaKu untuk menyelamatkan seluruh dunia telah siap dan tidak satu jiwapun yang 

dibiarkan lolos dariKu dengan mudah 

Kamis, 26 Desember 2013, jam 14.20 

  

PuteriKu yang terkasih, adalah KeinginanKu untuk memberikan penghiburan kepada kamu semua saat ini. 

Rencana-rencanaKu untuk menyelamatkan seluruh dunia telah siap dan tidak satu jiwapun yang dibiarkan 

lolos dariKu dengan mudah. Setiap anak Allah memiliki kemampuan untuk mengasihi – termasuk mereka 

yang dipisahkan dari Allah. Setiap jiwa dilahirkan dengan memiliki Karunia Kasih -- Karunia Allah, yang 

ada didalam dirinya, meski mereka tidak mengenal Dia.  

  

Kasih adalah sebuah sifat yang dibenci oleh setan, karena Allah adalah Kasih. Setiap orang yang mengasihi 

orang lain merasakan kebahagiaan didalam hatinya. Kasih adalah sebuah perasaan yang paling alamiah dan 

ialah yang mempertahankan Terang Allah tetap bercahaya di sebuah dunia yang penuh dengan kegelapan. 

Setan akan menyerang kasih dalam setiap kesempatan. Dia akan merenggutkan kasih dari orang-orang 

dimanapun dia bisa dan akan mengganti kasih itu dengan berbagai kejahatan. Ketika dia menyerang 

Sakramen Perkawinan, dia melunturkan kasih didalam persekutuan itu hingga tersisa kebencian saja. Dia 

akan memecah belah persahabatan. Dia akan menyulut perpecahan, ketidak-percayaan serta kebencian 

dimanapun dan kapanpun dia bisa. Dialah penyebab pembunuhan, kekerasan antar manusia, penindasan, 

penyiksaan dan perang. Ketika setan menyerang hukum kasih yang alami, yang diciptakan oleh BapaKu, dia 

menyeret orang-orang kepada penderitaan yang besar. Orang-orang akan tidak merasakan damai ketika kasih 

menghilang dari hidup mereka. Mereka tidak akan mempercayai orang lain dimana tidak ada kasih, dan 

ketika ada kebencian didalam jiwa seseorang, dia akan memperlakukan orang lain dengan kejam. 

  

Kebencian tak bisa berasal dari Allah. Kebencian berasal dari setan. Dia yang membenci, meniru sifat yang  

berhubungan dengan setan. Karena dia meniru setan, maka manusia sering menyamarkan kebencian itu 

dengan sebuah kedok yang manis dan cerdik. Seringkali dia yang membenci orang lain akan berkata bahwa 

mereka berbicara seperti itu demi kasih padahal hal itu menyakiti orang lain, yang bertujuan untuk 

membingungan mereka. Orang yang membenci, sama seperti setan, akan bertindak dengan hati-hati agar 
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tidak sampai memperlihatkan kebenciannya.  

 

Banyak orang yang akan berkata bahwa mereka bertindak dengan iman yang baik karena perlunya kejujuran. 

Namun setiap tindakan kebencian tak pernah bisa menghasilkan buah yang baik, karena seperti daging yang 

membusuk, ia akan membawa kehancuran dan kematian bagi jiwa. 

  

Kasih adalah apa yang penting di MataKu. Yakinlah bahwa mereka yang dipenuhi dengan kasih, baik itu 

kepada orang lain atau kepada Allah, maka mereka itu telah dikaruniai. Mereka yang dikaruniai oleh Allah, 

akan diperlihatkan kepada Kerahiman Yang Besar olehKu. Mereka yang memiliki kebencian didalam 

jiwanya tak akan diperlihatkan kepada Kerahiman, kecuali mereka mau menebus dirinya sendiri lebih dahulu 

di MataKu. Kamu harus mengingat bahwa kebencian dalam segala bentuknya, dan terutama ketika ia 

dilaksanakan dalam Nama KudusKu, hanya akan membawa kebinasaan didalam jiwa. 

  

KasihKu adalah lebih besar dari pada yang dirasakan oleh setiap orang. Hal itu adalah diluar pengertianmu. 

Karena lebar dan dalamnya KasihKu kepadamu, Aku akan memenuhi setiap orang dengan Roh KudusKu. 

KasihKu akan menarik keluar kasih yang ada didalam hatimu, betapapun kecilnya hal itu didalam setiap 

jiwamu. Karena itu jangan sampai kamu tak memiliki pengharapan bahwa Aku akan membawa keselamatan 

kepada seluruh bumi, karena KesabaranKu ini tak ada habisnya dan KasihKu adalah kekal. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Seluruh anak-anak Allah adalah bagian dari keluargaNya yang luar biasa 

Sabtu, 28 Desember 2013, jam 23.36 

  

PuteriKu yang terkasih, banyak orang yang percaya akan Allah, hanya memiliki pengertian yang kabur 

mengenai Siapa Dia sebenarnya dan mengapa Dia menciptakan dunia ini. 

  

BapaKu adalah Kasih. Semua yang mengelilingi Dia mengasihiNya, seperti kamu membayangkan kasih 

seorang bapa yang amat besar. Berada bersama Dia adalah perasaan yang paling alami dan setiap makhluk di 

Surga berada didalam persekutuan yang sempurna denganNya. Mereka merasa dihargai, sangat dikasihi dan 

hal ini memberi mereka dengan sebuah rasa memiliki yang lengkap. Ketika semua orang yang dikaruniai 

didalam Kerajaan BapaKu bersatu denganNya, mereka mengalami sebuah ekstase yang belum pernah kau 

ketahui ada di dunia. Jika kamu yg mengikuti Aku, Yesus Kristus, dan bersatu denganKu, mengenal BapaKu, 

kamupun akan mengalami perasaan memiliki ini. 

  

Seluruh anak-anak Allah adalah bagian dari keluargaNya yang luar biasa dan masing-masing dikasihi 

olehNya dengan sebuah gairah yang sangat besar. Bagi mereka yang diberkati dengan Rahmat dari Surga, 

dan yang merasa dekat dengan BapaKu, hendaklah kamu tahu bahwa kamu akan merasakan sebuah rasa 

takjub ketika kamu berbicara denganNya didalam hatimu – di satu sisi. Namun di sisi lain, kamu akan merasa 

dikasihi dan dengan sebuah instink, yang tidak kau mengerti, kamu akan sadar bahwa kamu adalah anakNya. 

Hal ini berlaku bagi semua anak-anak Allah, berapapun usia mereka. Karena didalam Kerajaan Allah 

pengertian usia itu tidak ada. Seluruh jiwa-jiwa diangkat seturut dengan keadaan mereka dan bagaimana 

mereka menggenapi Kehendak BapaKu. 

  

Oh betapa BapaKu telah sangat dilupakan dan betapa besarnya Dia tidak dimengerti. Dia tidaklah 

menakutkan. Namun KeadilanNya adalah Tak Terhingga. Dia itu mengasihi dan baik hati dan Dia akan 
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melakukan segalanya yang Dia bisa untuk membaharui dunia ini, sehingga ia menjadi siap dan layak untuk 

menerima Aku, Putera TerkasihNya. 

  

Janganlah kamu merasa bahwa kamu tak bisa memanggil BapaKu, karena Dia adalah juga Bapamu, Yang 

Maha Kuasa, yang memberi Perintah kepada kehidupan untuk dimulai dan yang memberi Perintah kepada 

kehidupan untuk berakhir.  

 

Ikutilah Perintah-perintah BapaKu. Terimalah dengan rasa syukur Karunia kelahiranKu, kematianKu dan 

kebangkitanKu maka Kehidupan Kekal akan menjadi milikmu.   

  

Yesusmu 

 

 

 

 

 

Bunda Keselamatan : Puteraku telah memerintahkan aku untuk menyampaikan Pesan penting ini 

bagi dunia 

Sabtu, 28 Desember 2013, jam 23.50 

  

Anakku, Puteraku telah memerintahkan aku untuk menyampaikan Pesan penting ini bagi dunia. Dia ingin 

agar mereka yang memiliki keluarga atau sahabat, yang menolak Allah dan menyangkal Puteraku yang 

terkasih, Yesus Kristus, hendaknya mengetahui bahwa Dia akan melimpahi mereka dengan Rahmat jika 

kamu mendaraskan Doa Perjuangan yang khusus ini demi mereka. Jika kamu mendaraskan Doa ini, Dia akan 

menunjukkan kepada masing-masing dari mereka Belas KasihNya yang besar dan Dia akan menebus mereka 

dan menarik mereka kembali dari tebing kebinasaan. 

  

Doa Perjuangan (131) Doa memohon Kerahiman 

  

Oh Bunda Keselamatan yang terkasih, mohonkanlah kepada Puteramu, Yesus Kristus, agar sudi memberikan 

belas kasih kepada (sebutkan nama mereka...) selama saat Peringatan dan pada Hari Akhir itu, sebelum 

mereka datang ke hadapan Puteramu.   

Doakanlah agar mereka masing-masing akan diselamatkan dan menikmati buah-buah Kehidupan Kekal. 

Lindungilah mereka setiap hari, dan bawalah mereka kepada Puteramu, agar KehadiranNya diperlihatkan 

kepada mereka dan mereka diberi damai didalam roh dan memperoleh Rahmat yang besar. 

Amin 

  

Karena Tugas ini, Puteraku akan melimpahkan Rahmat yang luar biasa besarnya kepada jiwa-jiwa yang 

membutuhkan KerahimanNya. Dia akan selalu bermurah hati jika jiwa-jiwa hidup seturut Sabda KudusNya 

dan bersedia menyambutNya ke dalam hati mereka. 

  

Pergilah dan berbahagialah, karena ini adalah merupakan salah satu Karunia terbesar yang diberikanNya 

kepada mereka yang telah menanggapi Panggilan dari Surga ini. 

  

Ibumu yang mengasihi 

Bunda Keselamatan 
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Kamu semua diberi dengan Kebenaran, namun banyak dari kamu yang telah melupakannya. Ia 

membosankan kamu. Ia terlalu merepotkan 

Minggu, 29 Desember 2013, jam 19.48 

  

Puteri terkasihKu, ketika Aku mengungkapkan rahasia-rahasia dari Kitab Kebenaran, dari sejak awal, Aku 

mengatakan kepadamu bahwa Kitab itu telah dinubuatkan kepada para nabi, sebanyak tiga orang, yang 

mencerminkan Tritungal Maha Kudus. Aku memberitahukan semua ini kepadamu bukannya untuk menakuti 

kamu. Aku menyampaikan kenyataan-kenyataan ini agar kamu percaya kepada-Ku sepenuhnya. 

  

PuteriKu, Rencana BapaKu untuk menyebarkan pertobatan mulai pada saat Tugas ini dimulai. Pertobatan ini, 

di sebuah saat kemurtadan yang besar, sikap apatis, serta sikap acuh yang memalukan terhadap Sabda Allah, 

sangatlah diperlukan. Anak-anak Allah diberi dengan Kebenaran yang ada didalam Kitab Suci, namun 

banyak dari apa yang terkandung didalamnya hanya memiliki sedikit sekali pengaruh terhadap orang-orang 

di dunia saat ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Begitu banyaknya orang yang tertarik kepada hiburan, 

mereka mudah sekali tergiur dan cepat memahami segala sesuatu yang tidak penting. Bahkan Kebenaran atas 

Penciptaan manusia telah ditolak. Sebaliknya, mereka menggantikan Kebenaran itu dengan kepercayaan-

kepercayaan yang menggelikan kepada berbagai allah palsu ciptaan mereka sendiri. Praktek-praktek sihir dan 

kejahatan didalam sesuatu yang gaib telah menarik perhatian banyak orang dan mengobarkan imajinasi 

mereka yang hanya mengejar sensasi saja dalam hidup mereka. 

  

Kemudian ada juga mereka yang menyalah-gunakan pengetahuan mereka mengenai dunia spirituil dan yang 

menyebabkan banyak jiwa berkelana menjauhi Aku. Untuk menguatkan diri mereka dengan karunia-karunia 

spirituil, jiwa-jiwa malang itu mengundang roh-roh setan, ketika mereka memanggil roh-roh yang telah 

masuk neraka. Roh-roh ini hanya akan menarik mereka menuju sebuah jaring dari mana mereka tak akan bisa 

meloloskan dirinya sendiri. Mereka yang terlibat didalam praktek-praktek new age, sihir, kartu tarot dan 

clairvoyance, akan menjadi penyebab dari  

penderitaan besar kepada orang-orang lain, meski dalam berbagai kasus mereka tidak tahu akan gangguan 

yang mereka timbulkan itu. Semua orang-orang ini, yang menempatkan allah-allah palsu di depan Satu Allah 

Yang Benar, mereka bersalah melakukan tindakan kekafiran, sebuah kejahatan yang keji, karena sebenarnya 

mereka itu tahu Kebenaran sebelum mereka berpaling darinya.  

  

Kemudian ada juga mereka yang mengutuki orang lain ketika mereka berkecimpung didalam kegiatan 

satanisme. Begitu bejatnya mereka itu, hingga mereka terus menerus mengejek Aku dan melakukan tindakan-

tindakan jahat seperti itu karena mereka telah membuat sebuah kesepakatan dengan setan. Tak ada yang 

Kulakukan yang bisa merubah mereka. Oh betapa Aku meneteskan air mata sedih sekali atas jiwa-jiwa 

malang yang tersesat itu. 

  

Kemudian ada juga mereka yang telah mengenal Aku namun mereka hanya memberikan waktu sedikit sekali 

untuk tinggal bersama Aku. Mereka itu membawa kesedihan yang besar bagiKu, karena mereka membiarkan 

begitu saja jiwa-jiwa mereka. Mereka percaya bahwa dirinya memiliki hak alami untuk memiliki Kehidupan 

Kekal, namun mereka tidak percaya bahwa mereka harus berusaha untuk memperolehnya. Banyak dari 

mereka yang merasa puas akan dirinya sendiri sehingga mereka tidak mempedulikan Sakramen-sakramen 

dan jarang sekali memperhatikan Sepuluh Perintah Allah, karena mereka tidak percaya bahwa semua itu 

berlaku atas diri mereka saat ini. Sebagian besar mereka tidak percaya akan neraka atau Api Penyucian. 

Mereka melewati sebuah jalan yang sangat berbahaya. Segera mereka akan ditipu semakin jauh, ketika 
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mereka disuapi dengan sebuah doktrin yang sesat yang akan diberikan oleh para musuhKu. Mereka itu  

memerlukan banyak doa saat ini. 

Akhirnya, ada orang-orang yang berada paling dekat denganKu dan yang banyak belajar segala hal yang 

kudus. Mereka adalah jiwa-jiwa yang banyak menghibur Aku dan kepada siapa Aku bersandar. Namun ada 

juga diantara mereka yang tidak menjalankan Kebenaran. Mereka mewartakan Kebenaran, namun tidak 

menjalankan inti dari Ajaran-ajaranKu.  

 

Mereka tidak mengasihi orang lain seperti yang seharusnya. Mereka menyepelekan orang-orang yang mereka 

anggap kurang terdidik dalam masalah-masalah spirituil dari pada dirinya. Beberapa ada yang menganggap 

dirinya lebih tinggi dari pada orang lain dan lebih berkenan bagi Allah. Orang-orang munafik ini amat 

membuatKu marah, karena mereka tak bisa menyadari betapa mereka berdosa di MataKu. 

  

Demikianlah kamu tahu bahwa Kebenaran itu janganlah diterima begitu saja tanpa upaya apapun. Kamu 

semua diberi dengan Kebenaran, namun banyak dari kamu yang melupakannya. Ia membosankan kamu. Ia 

terlalu merepotkan, menyita banyak waktu, karena banyak dari kamu melihat Kebenaran sebagai sesuatu 

yang tidak lagi relevan dengan kesibukanmu sehari-hari saat ini. Banyak dari kamu akan menyangkal Aku 

dan akhirnya akan menolak Aku sepenuhnya ketika kamu disuapi dengan kebohongan oleh mereka yang 

akan menuntunmu menjauhi keselamatan. Inilah sebabnya kamu harus belajar mengenai Kebenaran sekali 

lagi. 

Hanya ada satu Kebenaran dan itu adalah Kebenaran yang diberikan oleh Allah sejak awal mula. 

  

Yesusmu 

 

 

 

Jika kamu berusaha untuk menulis ulang Sabda Allah, maka kamu bersalah melakukan dosa 

penghujatan 

Senin, 30 Desember 2013, jam 20.06 

  

PuteriKu yang terkasih, jika kamu mempertanyakan KuasaKu, maka kamu menyangkal Kebenaran. Jika 

SabdaKu, yang dituliskan pada batu, ditentang olehmu, maka kamu tidak mau menerima Kebenaran. Jika 

kamu berusaha untuk menulis ulang Sabda Allah, maka kamu bersalah melakukan dosa penghujatan. Dunia 

ini diperingatkan agar tak seorangpun, baik itu hamba kudus, jiwa pilihan, nabi, yang boleh menambahkan 

ataupun mengurangi Sabda yang diberikan didalam Kitab BapaKu. Namun itulah yang sesungguhnya akan 

terjadi ketika mereka yang mengaku menjadi para pemimpin pilihan didalam GerejaKu di dunia merusakkan 

Kebenaran itu. Hari itu sudah dekat, dimana kamu telah diperingatkan mengenai hari itu. Bagi siapa saja 

yang berani merusakkan Sabda itu maka dia berkata bahwa dirinya melebihi Allah. Dia yang mengaku lebih 

tinggi dari pada Allah melalui tindakan dan perbuatannya, maka dia tak bisa mewakili Aku.  

  

Karena iman manusia menjadi begitu lemah dan karena pengetahuan yang sedikit sekali atas Perjanjian Baru, 

maka banyak orang akan ditipu untuk menerima bidaah sebagai Kebenaran. Hal ini akan menjadi kejatuhan 

mereka. 

Campur tanganKu akan terjadi melalui curahan Roh Kudus untuk menerangi mereka yang tetap setia kepada-

Ku. Kini ujian itu adalah seperti ini. Jika kamu sungguh percaya akan KeberadaanKu, TugasKu, 

PenyalibanKu, KebangkitanKu dari mati dan Janji KeselamatanKu, maka kamu tak akan pernah menentang 

SabdaKu, yang diberikan kepadamu didalam Kitab Suci. Jika kamu percaya sedikit saja bahwa Aku akan 

mengijinkan adanya pengertian yang baru atas Kitab InjilKu, Perintah-perintah Allah, dan segala sesuatu 
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yang Kujarkan kepadamu, untuk menyesuaikannya dengan keinginan masyarakat modern, maka kamu sangat 

tersesat. 

  

Hari ketika si pemimpin yang mengaku memimpin GerejaKu di dunia, mengatakan kepadamu bahwa dosa-

dosa tertentu tidak lagi menjadi masalah, adalah hari yang mengawali sebuah akhir. Karena hari itu akan 

menjadi hari dimana kamu harus berjaga-jaga. Ia akan menjadi hari ketika GerejaKu akan memasuki zaman 

kegelapan. Pada hari itu, janganlah kamu sampai tergoda untuk menyangkal Aku, menyangkal Kebenaran. 

Kebohongan tak bisa menggantikan Kebenaran. 

  

Yesusmu 

 


