Pesan-pesan
Di setiap tanggal satu setiap bulan, Allah kita memberi Anne sebuah pesan baru tentang panggilanNya untuk
melayani.

1 Januari 2011
Yesus
Sahabat-sahabatku, apakah apakah kalian mendengar suaraKu? Dapatkah kalian merasakah kehadiranKu? Aku ingin meyakinkan
kalian bahwa Aku hadir. Aku sungguh rindu meyakinkan kalian tentang hal ini agar kalian mampu yakin akan rencana yang telah Aku
pilihkan bagi kalian. Aku tahu bahwa kalian merasakan godaa-godaan melawan rencana yang telah Aku pilihkan bagi kalian.
Mungkin tidak hari ini, namun pada hari-hari yang lain, atau mungkin kalian mengalami godaan semacam ini setiap hari. Mungkin
kalian mengalami penderitaan dan bertanya-tanya mengapa Aku membiarkan kalian merasakan penderitaan tersebut padahal kalian
merasa bahwa kalian akan lebih menghasilkan banyak buah jika tanpa salib-salib tersebut dalam hidup kalian. Cobalah kalian
bayangkan barang sejenak, apa yang dapat terjadi seandainya Aku menolak salib dan hanya melanjutkan pewartaan saja. Apa yang
akan tersisa dari hidupKu? Bayangkan ketiadaan Sengsara dalam kehidupan iman di jaman ini. Bagaimana kita mewartakan Injil jika
kita tidak bersedia menerima salib yang berjalan beriringan dengan pewartaan kita? Tidak, sahabat-sahabatku yang terkasih. Agar
kita dapat mewartakan Kerajaan Allah secara tepat kepada orang lain, kita harus bersedia berkorban, bahkan berkorban sampai mati
pada beberapa kasus tertentu. Kemuliaan yang terpancar dari karya-karya kalian akan terliahat pada jiwa-jiwa yang kalian sentuh
secara langsung ataupun mereka yang tersentuh oleh orang lain karena kalian telah setuju atas rencanaKu. RencanaKu bagi kalian
akan membawa keuntungan yang terbesar bagi mereka yang mengalami penderitaan akibat kesepian dan hilangnya sukacita.
Sungguh menyedihkan! Jika kalian melayani Aku, Aku berterima kasih kepada kalian. Jika kalian sedang mempertimbangkan untuk
melayani Aku, Aku membutuhkan kalian. Jika kalian mengalami penderitaan salib yang hebat karena komitmen kalian bagi Surga,
maka Aku bersukacita di dalam diri kalian. Dalam segala hal, Aku ada bersama-sama dengan kalian. Aku meminta kalian untuk
mempercayai hal ini dan menghidupi kebenaran ini. Pada saat nanti waktu kalian selesai di dunia ini, kalian akan memandang
kerajaanKu dan melihat buah-buah yang kalian hasilkan dari pelayanan kalian. Hidup tidaklah mudah bagi siapapun dan godaangodaan senantiasa datang menggoda semua orang. Namun, yakinlah bahwa kalian dapat menggunakan kekuatanKu pada saat kalian
merasa lemah. Kalian mungkin tidak merasakan perasaan yakin, namun kalian harus menghidupi keyakinan ini. Aku akan
menyalakan bara kasih melalui diri kalian jika kalian melakukan hal ini bagiKu. Janganlah takut akan perjuangan kalian sebagai
manusia karena justru melalui perjuangan inilah orang lain melihat kekuatan Dia yang berkarya melalui diri kalian.

1 Februari 2011
Yesus
Murid-muridKu yang terkasih, ini Aku di sini, menantimu, mendengarkan permohonan-permohonanmu. Aku mendengarkan jeritan
hatimu yang meraung-raung dalam kesepian karena kalian melayani Surga sementara orang-orang di sekitarmu tidak melakukan
yang demikian. Kalian melayani baik orang-orang yang tidak menghidupi standard yang sama seperti yang kalian hidupi, maupun
orang-orang yang melayani namun dengan panggilan yang berbeda dari panggilan kalian. Sesungguhnya, Aku tahu ada waktu-waktu
di mana kalian bertanya-tanya mengapa Aku menempatkan kalian di mana kalian berada saat ini. Aku berharap, para rasulku yang
terkasih, bahwa saat-saat seperti ini tidak akan berlangsung lama. Aku berharap kalian lebih banyak menghabiskan waktu untuk
memikirkan bagaimana cara melayani dengan lebih sepenuhnya dalam tugas pelayanan yang Ku berikan kepada kalian daripada
memikirkan mengapa kalian melayani dalam bentuk pelayanan yang seperti yang kalian terima, Karena, kalian tahu, bahwa jika kita
membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita tidak akan berbuah. Karena tiap-tiap dari kalian adalah pribadi yang
unik. Tugas pelayanan yang kupercayakan kepada kalian pun unik, dan kalian harus berhati-hati jangan sampai seperti menyeretnyeret panggilan kalian seperti suatu beban yang sangat berat sehingga menghancurkan sukacita kalian. Itu bukanlah cara yang benar
untuk menghidupi panggilan sebagai murid. Seorang murid akan memandang panggilannya sebagai sebuah prisma yang dari
dalamnya terpancae kesempatan-kesempatan untuk menghidupi kekudusan dan sukacita. Sungguh, orang-orang harus bisa melihat
kalian dan panggilan kalian sebagai sesuatu kesatuan yang tak terpisahkan. Kalian harus menghidupi, bahkan, menjadi, panggilan
kalian. Oh para rasulku yang terkasih, Aku tahu bahwa kalian harus menanggung banyak salib karena panggilan kalian yang kudus
itu, namun tidakkah kalian lihat bahwa salib tersebut jika dipikul dengan penuh martabat akan menggambarkan kehadiranKu di
dalam hidup kalian dan di dalam dunia melebihi apapun yang ada? Di dalam segala situasi, Aku memberkati kalian dan menyambut
kalian di hatiKu di mana kalian akan menerima petunjuk dan kepastian yang kalian butuhkan. Di dalam setiap saat ada rahmat yang
tersedia bagi kalian dan bagi orang-orang di sekitar kalian. Semakin banyak rahmat yang Kualirkan melalui diri kalian, semakin
dunia terberkati dan semakin kalian menjadi kudus. Mendekatlah kepadaKu, dalam hati dan tindakan kalian, sungguh, dunia akan
menemukan cinta yang sungguh-sungguh dirindukannya. Lihatlah bagaimana anak-anak Allah meminum kebaikan seakan-akan
mereka mempunyai dahaga yang amat sangat. Ya, kalian berkorban untuk menjawab panggilanKu, namun rencana keselamatanKu
terlaksana dan dunia saat ini sedang diperhabarui melalui usaha-usaha dari setiap orang yang berkehendak baik. Maka,
bersukacitalah walaupun kalian memikul salib. Kita maju bersama dalam memperjuangkan hal yang mulia, yaitu perjuangan kasih.

1 Maret 2011
Yesus
Tinggalah dalam damai, murid-muridKu yang terkasih. Aku menasehatkan kalian untuk berjuang setiap hari agar kalian tinggal
dalam damai. Segala sesuatu di sekitar kalian akan mendapatkan keuntungan dari pemahaman kalian, yaitu bahwa walaupun dunia
berubah-ubah, namun Tuhan tetap sama. Aku tetap sama. Aku ada bersama kalian dan alasan mengapa Aku menasehatkan kalian
petunjuk ini yaitu karena si musuh yang membenci kedamaian giat menabur ketakutan di hati anak-anak Tuhan. Kalian mungkin
berpikir bahwa permintaanku ini terlalu sulit. Sahabat-sahabaKu yang sangat Kukasihi, pikirkanlah barang sejenak. Apa saja yang
menghancurkan damai kalian? Siapa saja yang mengusik damai kalian? Kebiasaan-kebiasaan apa saja? Kegiatan-kegiatan apa saja?
Bertanyalah kepada diri kalian sendiri, mengapa orang-orang ini atau kegiatan-kegiatan ini menghancurkan damai kalian? Kalian
harus menemukan jawabannya dengan meng-kontemplasikanKu dan meng-kontemplasikan hal-hal surgawi. Hanya dengan cara
demikinalah kalian akan dapat menemukan perbedaan yang sangat kontras antara perasaan damai yang ditawarkan Surga dengan
perasaan resah gelisah yang ditawarkan oleh dunia kepada kalian. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kalian mengarahkan kalian
menuju keheningan, walaupun kalian mungkin berada dalam kehidupan yang penuh kesibukan. Jika kalian mengusahakannya,
kalian akan dapat mempertahankan damai tersebut dalam setiap kegiatan dan interaksi dengan orang-orang di sekitar kalian karena
itu artinya setiap kali kalian memberikan dan menerima diriKu sendiri. Jika kalian berada di dekat orangyang tak dapat menerima
kasihKu, maka kasihKu akan meliputi orang tersebut sampai ia dapat menerimanya dan kalian tidak akan membuang-buang kasih
kalian kareana kasihKu akan memberkati kalian bahkan pada saat kasihKu mengalir melalui kalian. Dengan mengusahakan hal ini,
kalian berladih disiplin diri untuk tetap tinggal dalam damai kareana Akulah damai. Akulah ketenangan. Akulah kasih. Sadarlah
selalu akan kehadiranKu maka kalian akan menyebarkan damai.

1 April 2011
Yesus
Murid-muridKu yang terkasih, kalian melayani Aku walaupun menghadapi cobaan-cobaan dan godaan-godaan. Inilah mengapa
kalian disebut murid-murid, karena kalian mengikuti Aku dan melayani Aku. Tak ada hidup yang mudah ataupun tanpa perjuangan,
dan Aku tahu, murid-muridKu yang terkasih, bahwa kalian pun menglami kesulitan kalian masing-masing, yang justru penting bagi
kalian karen melalui penderitaan tersebut kalian dapat menguasai diri. Ketika kalian mengalahkan suatu kesulitan, dengan
menggunakan kekudusan yang telah kalian terima dariKu, kalian menjadi lebih kuat secara spiritual dan ketika kesulitan berikutnya
datang menghadang kalian dapat menghadapinya dan menyikapinya dengan cara yang sangat berbeda. Kalian akan menganggap
bahwa kesusahan itu sudah sewajarnya karena pengalaman kalian mengatakan bahwa hidup secara umum, dan melayani Aku secara
khusus, mencakup segala kesulitan tersebut. Apakah yang tersisa, murid-muridKu yang terkasih, ketika semua penderitaan itu telah
lewat? Komitmen kalian terhadapKu tetap ada dan karya-karyaKu bagimu pun tetap ada. Kalian tidak dikalahkan oleh kesulitankesulitan itu, dan untuk itulah Aku membutuhkan kalian. Maka kita pun tetap melangkah, Yesus dan para muriNya. Karya kita tetap
berlanjut, dan penghiburan dan keselamatan pun dibawa kepada anak-anak Allah. Rasakan damai, sahabatKu. Aku menyertai
kalian, dan Aku hadir dalam diri kalian karena Aku merencanakan pembaharuan.
1 Mei 2011-05-26
Yesus
Murid-muridku yang terkasih, Aku berbicara kepada kalian hari ini dengan hati yang penuh cinta. Aku berterima kasih atas
pelayanan kalian. Aku berterima kasih atas kesetiaan kalian terhadap rencanaKu akan permbaharuan. Jika ada sesuatu yang
menghalangi kalian untuk berserah penuh kepada rencanaKu tersebut, Aku akan menunjukkannya kepada kalian.
Bersediakah kalian menerima terangKu? Bersediakah kalian membiarkanKu membimbing kalian menuju kepada hidup yang lebih
kudus? Aku menginginkan hal ini bagi kalian. Aku ingin kalian mendapatkan lebih banyak dengan hidup kudus. Mungkin kalian takut
akan hal ini karena kalian berpikir bahwa Aku akan meminta dari kalian melebihi apa yang bisa kalian berikan. Percayalah kepadaKu,
murid-muridKu, Aku tak akan meminta apa yang tidak bisa kalian berikan kepadaKu. Yang aku minta adalah bahwa kalian
melayaniKu dengan cara yang masuk akal yang sesuai dengankarunia-karunia yang Aku berikan. Aku hanya mendorong kalian untuk
lebih intim denganKu dan hatiKu. HatiKu berkobar dengan kasih untuk umat manusia. Aku menyediakan kalian sumber semangat
yang tiada henti dengan detak jantungKu. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang tidak mempunyai harapan. Kekurangan harapan
inilah yang membuat mereka melukai diri sendiri dan orang lain. Hal ini tidak perlu terjadi, murid-muridKu yang terkasih, dan kalian
dapat mengubah pengalaman hidup banyak orang jika kalian melakukan apa yang Aku minta. Kalian harus lebih waspada jika kalian
hendak mendengarkan perintahKu, dan untuk alasan inilah Aku memanggil kalian untuk memusatkan perhatian atas hal-hal yang
baik dalam hidup kalian. Aku meminta kalian untuk memfokuskan diri pada apa yang Aku minta kalian lakukan. Tinggalah dalam
damaiKu. Aku akan membantu kalian dalam segala hal, dan bersama-sama kita akan mempersembahkan suatu persembahan
pertobatan tiada henti kepada Allah Bapa.

1 Juni 2011
Yesus
Murid-muridKu yang terkasih, umat manusia menderita. Jika kaliam mempunyai mata untuk melihat, maka kalian akan melihat

bahwa di sekeliling kalian ada anak-anak Tuhan yang telah terputus hubungan dengan Bapa mereka. Ketika seorang anak menderita,
anak tersebut akan terhibur jika ia dekat dengan Bapanya dan mempunyai hubungan yang lekat denganNya. Dengan demikian anak
tersebut akan merasa dimengerti walaupun ia sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Anak tersebut akan merasa bahwa ada
rasa aman terlindungi walaupun ia mengalami resiko yang berbahaya. Jika seseorang menyadari bahwa ia dilindungi maka ia akan
menyadari bahwa ia dapat menghadapi segala kesulitan, termasuk di hadapan maut sekalipun. Murid-muridKu yang terkasih, kalian
yang sungguh dekat kepadaKu, apakah kalian melihat bahwa kalian memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain? Apakah
kalian melihat bahwa penantian kalian akan keamanan yang abadi memberi kalian dinding yang kokoh di belakang kalian? Pada saat
itu kalian tidak akan berada dalam bahaya lagi. Kalian akan menjadi salah satu yang bersukacita penuh, bukan hanya atas keamanan
kalian, tapi juga atas keamanan bagi orang-orang di sekitar kalian. Kalian akan masuk di dalam persatuan para kudus yang kini telah
mengerti sepenuhnya tentang perjuangan umat manusia yang membuat mereka bekerja tanpa lelah dan tanpa henti demi
keselamatan saudara-saudara mereka yang masih berjuang di dunia. Pada saat waktu kalian selesai di dunia, kalian pun akan
mengerti hal-hal besar yang kalian capai melalui “ya” kalian terhadapKu dalam perjalanan kalian di dunia. Nanti kalian akan berkata,
ya, memang sunggguh layak diperjuangkan. Kalian akan mengatakan hal ini, sahabat-sahabatKu, tanpa memperhitungkan banyaknya
penderitaan atau pek tetap ngorbanan yang harus kalian tanggung. Namun, walaupun Aku menantikan kalian di surga, namun Aku
tetap mendorong kalian untuk tetap menjalankan pelayanan bagiKu. Orang lain juga harus memiliki keyakinan dan keamanan ini.
Jika aku berkata kepada kalian bahwa ada seseorang yang tersesat dan bahwa dia bisa didapatkan kembali, akankan kalian
bersukacita bersamaKu? Jika aku berkata bahwa orang tersebut sedang menderita, dan bisa diselamatkan dengan persatuanmu
dengan Surga pada saat ini, maukah kalian melakukan persatuan tersebut? Untuk satu hari lagi? Inilah yang Aku minta dari kalian.
Jawablah Ya kepadaKu. Lihatlah, murid-muridKu yang terkasih, apa yang bisa Kulakukan dengan Ya kalian. Lihatlah ke belakang
dan periksalah apa yang telah Aku lakukan dengan Ya kalian di masa lampau. Kalian akan melihat kebenaran tentang apa yang telah
Aku capai melalui diri kalian. Hanya di surgalah kalian akan melihat secara penuh apa saja yang telah Bapa peroleh berkat kehadiran
kalian di hatiNya. Percayalah kepadaKu sementara Aku memberikan damai bagimu dan bagi orang-orang di sekitarmu.

