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Kerahiman-Nya turun atas engkau 
bagaikan embun, hai ciptaan, dan 
bagaikan bunga engkau akan mekar 
dan menyerap Terang-Nya. Aku me-
manggil engkau, Aku membesarkan 
hatimu, namun berapa banyak orang 
yang mengetahui panggilan Kami? 
Berapa banyak orang yang percaya 
akan panggilan ini? Hati-Ku dengan 
pedih mengatakan bahwa hanya se-
gelintir saja yang percaya akan pang-
gilan itu. Hati generasi ini telah menja-
di batu granit. Dibutakan oleh Ra-
sio-nalisme, mereka telah melupakan 
ja-lan Allah. Mereka telah melupakan 
ke-ajaiban-keajaiban Allah. Mereka 
telah lupa, bahwa Ia Mahakuasa dan 
penuh Kerahiman. 

Ciptaan Allah belum pernah jatuh 
sedemikian rendahnya, pada masa 
Sodom dan Gomora pun tidak. Sikap 
acuh tak acuhmu telah menusuk 
Dia Yang Kekal. Ketiadaan imanmu 
mengutuk dirimu. Serangan-serangan 
gencarmu terhadap segala penampak-
an-Ku, serta aniayamu terhadap mere-
ka yang telah diberkati Allah untuk 
menyampaikan amanat-Nya, akan 
menjadi salah satu sebab kejatuhan-
mu. Aku, Bunda Sucimu, Bunda Iuru 
Selamatmu, menghimbau dan mohon 
dengan sangat kepadamu, agar engkau 
bertobat dan berubah. Kembalilah ke-
pada Kami. Hiduplah suci. Hiduplah 
suci dalam Pandangan Allah. Bersiap-
siaplah untuk menghadap Dia dengan 
tanganmu terisi penuh tindakan-tinda-
kan yang baik, dan dalam kemurnian 

. 

!"#$%&'()
Aku telah memerciki engkau dengan 
Harum-Ku. Aku telah menginginkan 
agar engkau merasakan Kehadiran-
Ku. Melalui anugerah yang telah 
Ku-berikan kepadamu ini, Aku ingin 
mengingatkan engkau, betapa engkau 
berharga bagi Kami, nak. Aku adalah 
Bunda Sucimu dan Aku berbahagia 
mendapatkan engkau dekat pada 
Kami lagi. Terkasih, Aku memberkati 
engkau dan seluruh keluargamu. 
*$(%'+,$-&.+/"0&#'+1'2&3+'/'2+2"4'5'6
4'5'(7')+81$+#"#9"01'/&+:(41'$1

Bunga. 
;'.+;"2$21$
Panggillah Bunda Sucimu: Mama. 
Mulai sekarang, jadilah akrab dengan-
Nya, seperti engkau akrab dengan Aku 

.  LKitaM. Ingatlah akan ajaran-Ku. 
;'.+<$3'(1

 Aku, Tuhan, memberkati kalian 
semua . 

       
ƒ   

='%'+3'0&+&(&.+2"/"5'3+1"5$'0+%'0&+>"0"?'+
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 Aku Ada.
Iangan pernah ragu. Inilah Aku, Yesus 
Kristus. Aku telah memanggil engkau 
dari Salib-Ku. Aku telah memanggil 
engkau dalam sengsara-Ku untuk me-
nunjukkan kepadamu bagaimana Aku, 
sebagai Kepala Gereja-Ku, merasa 
sekarang ini. Gambaran diri-Ku yang 
terbaring mati dalam rangkulan Bun-
da-KuN, adalah gambaran simbolis 
bagi engkau semua, betapa kemurtad-
an telah mengkhianati Gereja-Ku. 
Ke-tahuilah anak-Ku, bahwa Aku 
menun-tun engkau agar melihat gam-
baran tepat tentang Gereja sekarang. 
Engkau telah melihat dukacita pada 
wajah Bunda-Ku, dan engkau telah 
melihat dalam rangkulan-Nya tubuh-
Ku yang mati, dikhianati, memar, 
didera, tertusuk dan disalibkan, dan 
beginilah tepatnya keadaan Gereja-Ku 
hari ini yang dapat ditemui. Bunda-Ku 
menangisi-Nya dengan air mata darah, 
seperti dahulu Ia menangisi Tubuh-Ku 
di Golgota . 

Namun dalam waktu sangat dekat 
Gereja$akan diperbaharui, diubah 
dan dibangkitkan, sebagaimana Aku, 
Tuhan telah Dibangkitkan . Ia tidak 
lagi akan mengalami keadaan yang 
mengenaskan ini. Musuh-musuh-Ku 
telah menghancurkan Bait-Ku. Namun 
dengan Kuasa-Ku yang turun dari 
atas, dan berkat Rahmat-Ku, Aku, 
Tuhan, telah membangun kembali 
Bait-Ku hanya dalam tiga hari.  Aku 
berjanji kepadamu, bahwa Gereja-
Ku akan dihidupkan kembali, dan 
Aku akan memperbaharuinya serta 
mengubah rupanya seperti Aku dulu 

berubah rupa. Aku akan membangun 
kembali Bait-Ku, dan Keutuhan akan 
menjadi tali pengikat-Nya di sekeli-
ling pinggang-Nya. Kesetiaan akan 
menjadi ikat pinggang di sekeliling 
pinggang-Nya2, dan Kemurnian akan 
menjadi Ubor-Nya, untuk menuntun 
semua orang yang menodai Nama-
Ku, ke dalam Terang-Nya, dan akan 
me-murnikan mereka. Sebab Aku, 
Tuhan segala tuan, Anak Domba, akan 
hidup di dalam-Nya, dan Gereja akan 
diterima oleh umat-Nya, sebagaimana 
Aku diterima oleh umat-Ku sesudah 
Kebangkitan-Ku. 

Lalu, seperti seorang ibu yang meng-
hibur anaknya, terlebih-lebih pula 
Aku akan menghibur engkau. Dengan 
Lengan-Ku Aku akan membungkus 
engkau dengan kasih yang sangat 
besar. Ah, anak-anak terkasih, Aku 
sedang mempersiapkan bagimu suatu 
Surga Baru dan Bumi Baru, sebagai 
tempat tinggalmu. Suatu Bumi yang 
dipenuhi kembali dengan buah-buah 
yang dihasilkan oleh Pohon Kehidu-
pan. Buah-buah-Nya akan disebut 
Damai, Kekudusan dan Kasih, sebab 
Akar-NyaW adalah Kasih. Kemudian 
engkau akan menghadap Aku, Al-
lahmu, dipenuhi oleh Roh Kudus-Ku 
seperti pada waktu Pentakosta per-
tama. Roh-Ku akan memenuhi engkau 
dengan Kasih ... 

Taman-Ku akan Kuperindah. Aku 
akan mengairi petak-petak-bunga-Ku. 
Embun Kebenaran-Ku akan turun 
atasmu, hai para terkasih, dan Terang-
Ku akan menguatkan dahan-dahanmu 

1$$3&'"(4$5&('&$6&78&$9&($:;<"<=$<;<&&'$<;<"9&>$?;(@&A8B&(=$98$5&($5@AC;<'7*=$D*E&1
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sehingga disiplin akan berkilau-kilau-
an. Tabahlah, putri, tabahlah kalian 
yang terkasih. Aku tahu betapa sukar-
nya hidup di gurun, namun Akhir 
Xaman ini akan segera ada bersama-
mu. Aku akan segera turun untuk 
memurnikan engkau. Aku, Tuhan, 
sungguh-sungguh berkata kepadamu, 
bahwa Aku akan mengejutkan engkau, 
mencurahkan Terang-Ku atasmu. Sur-
ga-Ku akan mengguncangkan bumi, 
dan semua mereka yang mengasihi 
Aku akan memuliakan Aku dengan 
menekukkan lutut mereka. Dan ba-
nyak orang akan ingat kepada-Ku dan 
akan kembali kepada-Ku. Ini akan 
dikenal sebagai Pertobatan Agung 
Gereja. Namun, dengan teramat pedih 
aku melihat, bahwa akan ada jiwa-
jiwa yang keras kepala, yang menghu-
jah Nama Kudus-Ku dan yang ber-
tempur di pihak lawan-Ku. Iiwa-jiwa 
ini akan semakin menolak Aku, dan  
bila ini terjadi, Setan akan memus-
nahkan habis mereka dengan menarik 
mereka bersama dirinya ke dalam Api 
Kekal. 

Yassula, rasakanlah Hati-Ku yang 
Kudus ... Kepedihan-Ku melampaui 
batas kata-kata manusiawi karena ter-
paksa mengatakan hal ini kepadamu, 
sebab Aku adalah Allah Kasih, Allah 
Penuh Kerahiman. Namun Aku juga 
Allah Keadilan, dan harus menjadi 
Hakimmu bila ciptaan-Ku memberon-
tak terhadap Aku. Iiwa-Ku terluka 
dan Darah-Ku mengalir keluar bagai-
kan Sungai. Aku mengasihi engkau 
semua! Namun engkau telah melukai 
Aku. Aku adalah Yang Kudus, namun 
engkau telah menusuk Aku. Aku ada-
lah Iuru Selamatmu, yang pada hari 
ini berseru dari Salib-Ku kepadamu: 

kembalilah kepada-Ku! Kembalilah 
kepada-Ku! Datanglah, dan jadilah 
suci, sebagaimana Aku Adalah Kudus! 

 Mari, nak, Aku bersamamu. Sim-
panlah Aku di dalam hatimu dan 
beristirahatlah dalam diri-Ku. Iadilah 
satu dengan Aku .
;'.+<$3'(1$.+81$+2"#9'3+2$?$%+1"@'%'6
H$)+
Sembah sujudlah kepada-Ku dan ber-
istirahatlah dalam diri-Ku. Aku begitu 
lelah ....$
I!&/'J.+<$3'(G$

 Ya, LKitaM, selama-lamanya .
8#&()+

!"#$%&'(D++,'(/'+H'0&'1
Yassula, jadilah akrab dengan Aku, 
panggilah Aku: Mama. Terimalah da-
mai-Ku . Aku mengasihi engkau .
81$+#"(4'2&3&+:(41'$+@$5')+8?'01'(5'3+
81$+$(/$1+5"9&3+#"(4'2&3&+:(41'$)

Yassula, Aku telah menempatkan eng-
kau dalam Hati-Ku yang Kudus. 
<$3'(.+/"0&#'+1'2&3+'/'2+@"#9"0&'(+
0'3#'/+&(&.+7'&/$+%'@'/+9"0/"#$+:(41'$+
%"(4'(+-'0'+&(&+%'(+#"0'2'1'(+%&0&6H$+
%'(+#"5&3'/+:(41'$)$
Inilah pemberian-Ku kepadamu, na-
mun jangan lupa bahwa karunia ini 
diberikan kepadamu demi kepenting-
an-Ku dan Kemuliaan-Ku. Belailah 
Aku dengan kasihmu. Harumkanlah 
Aku dengan kasihmu. Hiburlah Aku 
dengan kasihmu. Muliakanlah Aku, 
Tuhanmu, dengan kasihmu. Angkatlah 
pikiranmu kepada-Ku, dan melulu 
kepada-Ku. Akulah Satu-Satunya yang 
utama. Aku Adalah Segala-galanya. 
Aku Adalah Yang Kekal, Alfa, dan 
Umega. Akulah Dia-Yang-Menyela-
matkan, Penciptamu. Akulah Yang 
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Kudus di antara Yang Kudus. Aku 
Adalah Roh Kasih. Maka, datanglah 
kepada-Ku, kasihilah Aku. Aku tahu 
betapa rapuhnya engkau. Datanglah 
kepada-Ku. Aku selalu akan meng-
ingatkan engkau bahwa Aku Adalah 
Allahmu. Tidak jadi masalah apakah 
engkau lemah dan malang, Kekuatan-
Ku akan menopang engkau. 

Iiwa tersayang, ingatlah akan satu hal 
lagi. Ingat bahwa Aku tidak memerlu-
kan siapa-siapa. Aku mencukupi 
diri-Ku sendiri untuk menyelesaikan 
Karya-Ku. Namun Aku senang ber-
bagi Karya-Ku dengan ciptaan-Ku. 
Maka pandanglah Aku, dan bersukaci-
talah, hai jiwa, karena Aku berkenan 
kepadamu. Banyak orang yang rindu 
mengalami penglihatan yang telah 
kauterima, namun tak pernah melihat-
nya, yang rindu mendengar apa yang 
kaudengar, namun tidak pernah dapat 
mendengarnya, yang rindu merasakan 
apa yang kaurasakan, namun tidak 
pernah merasakannya. Maka bersu-
kacitalah hai jiwa! Bersukacitalah! 
Selimutilah Aku dengan puji-pujian. 
Mahkotailah Aku dengan rangkaian 
Kasih. 

Harumkanlah Aku dengan dupa. Hi-
asilah diri-Ku dengan kata-kata kasih 
seorang anak. Berkatilah Aku, Al-
lahmu, dan sembah sujudlah kepada-
Ku, terkasih . Engkau selalu akan me-
nerima Roti-Ku dari Aku, dan da-lam 
jumlah yang banyak pula. Aku akan 
memberi makan jiwamu. Aku adalah 
Iuru Selamatmu, dan Aku berjanji 
kepadamu bahwa Aku selalu akan di 
dekatmu dengan cara ini hingga akhir 

. Kebijaksanaan memberikan perse-
diaannya tidak hanya kepada mereka 

yang benar, namun juga kepada me-
reka yang tidak benar ... . Mari .

NS.P.PP

<$3'(1$G$
Aku Ada.
Aku adalah Penebusmu. Maka, andal-
kanlah Aku. Aku telah datang melalui 
dirimu, untuk menyampaikan Amanat 
Damai dan Kasih-Ku yang uni\ersal, 
dan menunjukkan Hati-Ku yang Ku-
dus kepada seluruh ciptaan-Ku, dan, 
ah, betapa Aku mengasihi engkau. 

Uh, Yassula! Kerahiman-Ku Besar 
bagimu semua! Iiwa-jiwa tersayang, 
saat pemurnianmu telah dekat. Apa 
yang akan Kulakukan, Kulakukan 
demi kasih. Pemurnianmu dimaksud-
kan demi menyelamatkan engkau dari 
gerbang neraka.  Aku akan turun 
atasmu bagaikan Kilat dan memper-
baharui engkau dengan Nyala Api-Ku 

. Roh Kasih-Ku akan menebus eng-
kau, dengan menarik dirimu ke dalam 
Kasih, dan mengubah engkau menjadi 
nyala api Kasih yang hidup. Aku akan 
mencurahkan Roh-Ku dari surga, dan 
memurnikan jiwamu yang ternoda 
menjadi jiwa suci yang tak bernoda, 
memurnikan engkau seperti emas 
yang dimurnikan dalam api . Engkau 
akan mengenali Saat Penyelamatan 
dan mengenali  Roh Kasih-Ku yang 
akan turun .  

Selama hal ini belum terjadi, maka 
engkau tidak akan melihat Surga Baru 
maupun Bumi Baru yang telah Ku-
nubuatkan. Anak-Ku, melalui Nyala 
Api-Ku, melalui Kasih-Ku, melalui 
Kerahiman-Ku dan melalui Keadilan-
Ku, benih-benih-Ku]$akan tumbuh dan 
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mekar, bagaikan bunga-bunga bakung 
baru yang menghadap matahari, men-
cari Terang-Ku dan Embun-Ku. Dan 
Aku akan mencurahkan Terang-Ku 
dari Surga-Ku, seraya menghiasi eng-
kau serta Embun-Ku yang memelihara 
engkau supaya engkau dapat melihat 
suatu era Kasih yang baru. Dengan 
Kuasa-Ku, Aku akan menyapu bersih 
segala ketidakbenaran, kebejatan dan 
kejahatan. Aku akan turun atasmu ba-
gaikan aliran air pembersih yang amat 
deras, dan Aku akan mencuci bersih 
segala kejahatanmu, dan engkau akan 
tinggal berdiri tegak seperti tiang-
tiang emas murni. Dengan Aliran De-
ras Kasih-Ku yang menyala, Aku akan 
menyapu bersih segala sesuatu yang 
palsu dan semu, sama seperti beberapa 
tetes hujan membilas habis tanah liat. 
Demikian pula Roh Kasih-Ku yang 
Mulia akan mencuci bersih dosa-dosa- 
mu yang menodai jiwamu.  

Aku, Iuru Selamatmu, akan mem-
perbaharui engkau, hai ciptaan, 
serta akan menawarkan kepadamu 
Anugerah-Ku. Anugerah-Ku akan 
turun dari Surga^, suatu Yerusalem 
Baru yang Berkilau-kilauan. Suatu 
Gereja yang Diperbaharui, Murni 
dan Suci, sebab Aku, yang telah ada, 
yang sedang ada, dan yang akan ada, 
akan hidup di tengah-tengah-Nya, dan 
dalam jiwa-Nya yang sesungguhnya. 
Engkau semua akan merasakan Ge-
reja, yang berdenyut dan hidup, sebab 
Hati-Ku yang Kudus akan berdenyut 
di dalam-Nya. Aku, Tuhan segala tuan, 
seperti sedang terbakarO, dan Hati-Ku 

yang Kudus sedang berkobar dengan 
Nyala, begitu bergairah penuh ke-
inginan untuk membungkus engkau 
semua, membenamkan engkau dalam 
Nyala Api Kasih-Ku dan membuat 
engkau menyala karena terpesona 
total, serta mabuk kasih luar biasa 
terhadap Aku, Allahmu yang Terkasih! 

Ya, Aku akan menjadikan kalian mas-
ing-masing suatu altar yang hidup, 
yang menyala dengan Nyala Api-Ku. 
Uh, ciptaan!  Pada saat Nyala Api-Ku 
mengobarkan nyala hatimu, akhirnya 
engkau akan berseru kepada-Ku: 
LEngkau adalah Satu-satunya Al-
lah, Yang Benar. Engkau sungguh 
Anak-Domba. Engkau adalah Bapa 
Surgawi. Bagaimana mungkin kami 
dapat begitu buta? Uh, Yang Kudus di 
antara Yang Kudus, hadirlah-dalam-
diri-kami, hiduplah-dalam-diri-kami. 
Datanglah, Uh Iuru Selamat!M. Dan 
terhadap seruanmu ini, Aku tidak 
akan ragu-ragu. Aku akan turun atas-
mu secepat kilat dan hidup di antara 
kalian. Dan engkau, para terkasih, 
akan sadar, bahwa sejak Awal engkau 
adalah milik-Ku dan benih-Ku . 
Pada saat itu Aku akan ada di antara 
kalian, dan Aku akan merajai engkau 
dengan kasih kekal. Aku akan menjadi 
Allahmu dan kalian menjadi umat-Ku. 

 Iiwa tersayang, perlakukanlah 
Aku sebagai Rajamu. Mahkotailah 
Aku dengan kasihmu.  LKitaM, mari

 ƒ
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81$+#B3B(+1"@'%'+<$3'(+'4'0+K'+#"(B6
5B(4+2"1"5B#@B1+B0'(4+7'(4+1$?$#@'&+
%'(+7'(4+3&%$@+%'5'#+1"-"#'2'()+H"0"6
1'+#"0'2'+%&2&12'+B5"3+&95&2)++
<$3'(G$
Aku Ada.
Putri, setiap jiwa dapat dibebaskan, 
tetapi hanya bila mereka sendiri mau 
membuka diri dan bersedia.  Aku 
telah memberi kebebasan ini kepada 
setiap jiwa, dan kehendak mereka ada-
lah milik mereka sendiri. Nah, bila su-
atu jiwa bersikeras, tidak mau mem-
buka dirinya kepada-Ku, bagaimana 
Aku dapat memasuki hatinya? Aku 
adalah Tuhan dan Allah. Namun Aku 
telah memberikan kebebasan dan 
kehendak kepada engkau semua. Bila 
engkau percaya dan mempersembah-
kan kehendakmu kepada-Ku, seraya 
menyerahkan diri kepada-Ku, maka 
Aku akan memasuki hatimu dan me-
nyembuhkan engkau. Aku tidak akan 
masuk dengan paksa.  Aku ada di 
depan pintu mereka dan menantikan 
saatnya mereka membukanya dan 
mempersilakan Aku masuk .

N_.P.PP

81$+3'(7'+&(4&(+#"(7'/'1'(+1"@'%'6H$.+
9"/'@'+'1$+#"(4'2&3&+:(41'$.+%'(+'1$+
&(4&(+9"0/"0&#'+1'2&3.+<$3'(.+'/'2+2"4'5'+
2"2$'/$+7'(4+/"5'3+!'$5'1$1'(+/"03'%'@+
'1$+%'(+#'2&3+#"5'1$1'((7')+81$+/&%'1+
@"0('3+'1'(+#'#@$+#"#9'5'2+2"4'5'+
1'0$(&'+&/$)
<$3'(G+
Aku Ada.
Bunga, bersandarlah pada-Ku. Aku 
memberi, bahkan kepada yang pal-
ing malang pun. Aku adalah Sumber 
Kerahiman. Namun betapa sedihnya 

Aku, bahwa banyak di antara ka-
lian telah lupa bagaimana Aku yang 
sebenarnya. Aku bukan Allah yang 
pilih kasih. Aku adalah Adil, dan Aku 
malah memberi kepada yang paling 
jahat sekalipun di antara kalian.  
Gairah-kanlah kembali Hati-Ku yang 
Kudus dengan kegembiraan! Berilah 
Aku kasihmu, dan meskipun kadang-
kadang kasih itu hambar, Aku akan 
menerimanya. Berilah Aku kasihmu, 
dan Aku akan menyempurnakannya 
dalam Ke-Allahan-Ku. Datanglah 
kepada-Ku seperti sekarang, tanpa 
pamrih, dan persembahkanlah kasih-
mu kepada-Ku. 

Iangan menunggu sampai engkau 
sempurna ketika akan mempersem-
bahkan kasihmu kepada-Ku. Iangan 
menunggu menjadi orang suci ter-
lebih dahulu untuk mempersembah-
kan kasihmu kepada-Ku. Datanglah 
sebagaimana adanya engkau, dengan 
segala kekuranganmu, dan dalam 
Kemurnian-Ku Aku akan mengubah 
kasihmu menjadi kasih sejati, meman-
tulkannya padamu dari atas. Hai jiwa 
mungil, Aku akan memperindah apa 
saja yang kaupersembahkan kepada-
Ku. Maka datanglah kepada-Ku 
sebagaimana adanya engkau, seraya 
mempersembahkan kasihmu kepada-
Ku, yaitu kasih yang sudah hilang dari 
antara sekian banyak orang! 
Hai jiwa! Seandainya engkau tahu, be-
tapa banyaknya jiwa yang menderita 
sekarang di purgatorioS ..... Bebaskan-
lah mereka dari purgatorio, agar me-
reka dapat datang kepada-Ku. Mereka 
amat rindu untuk ada bersama Aku, 
namun mereka tidak mampu, disebab-
kan oleh noda-noda pada jiwa mereka. 
Bebaskanlah mereka melalui doa-doa 
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dan melalui pengorbanan-pengorban-
an. Bebaskanlah mereka dengan me-
ngasihi Aku, dengan sembah sujud ke-
pada-Ku. Bebaskanlah mereka dengan 
mengikat diri pada-Ku dan Salib-Ku. 
Bebaskanlah mereka melalui  perbuat-
an kasih. Bebaskanlah mereka dengan 
berbagi sengsara-Ku . Yassula, jiwa-
jiwa itu merindukan Aku, serta merin-
dukan persatuan kembali dengan Aku 
dan untuk selama-lamanya. Namun 
mereka harus terlebih dahulu memur-
nikan diri mereka, sebelum dapat tam-
pil di Hadirat-Ku.  
<$3'(.+:(41'$+/"5'3+9"01'/'D+I+)))+%'(+
#"0&(%$1'(+@"02'/$'(+1"#9'5&+%"(4'(+
'1$+))))+J++8@'1'3+2"/"5'3+#'/&+#"0"1'+
/'%&(7'+9"02'#'6H$+$(/$1+9"9"0'@'+
A'1/$+5'#'(7'G+

 Aku telah membebaskan jiwa 
mereka dari tubuh mereka. Aku telah 
memperlihatkan Wajah Kudus-Ku 
kepada mereka untuk sesaat saja, dan 
selama sesaat terbukalah selubung 
mata merekaa mereka menghadap 
Aku dalam Kemurnian-Ku dan dalam 
Terang-Ku. Mereka langsung melihat 
Sang Kebenaran,  dan menyadari 
betapa ternodanya jiwa mereka akibat 
dosa. Meskipun mereka terbakar oleh 
keinginan untuk menjatuhkan diri ke 
dalam rangkulan-Ku yang terbukaP 
dan mengikuti Aku, mereka mema-
hami, bahwa hal ini tidak mungkin 
sebelum jiwa mereka dibersihkan. 
Maka dengan perasaan pedih yang 
menusuk, mereka rebah ke belakang 
dan mempersiapkan diri mereka 
untuk dimurnikan. Hal ini menyakit-
kan dan membakar diri mereka secara 
tak terungkapkan dengan kata-kata, 
sebab mereka tidak dapat melihat 

Aku. Ketidakhadiran-Ku membakar 
mereka dan penyebab sengsara mere-
ka terdahsyat di purgatorio adalah 
Ketidakhadiran-Ku . Mereka juga 
mengalami berbagai penderitaan  lain, 
yang disebabkan oleh api, seturut do-
sa-dosa mereka . 

Ciptaan, persiapkanlah jiwamu 
sebelumnya. Iangan menunggu saat 
kematian menaungimu. Iagalah, agar 
jiwamu tetap bersih dan tanpa noda. 
Hidupilah dirimu dengan Tubuh-Ku, 
dan minumlah Darah-Ku sesering 
mungkin. Seringlah nyatakan to-
bat. Bersiap-siaplah untuk hari itu. 
Berpuasalah. Puasa menolong engkau. 
Dengarkanlah Suara-Ku, dan siapkan-
lah jiwamu, seakan-akan pertemuan 
kita itu terjadi pada hari ini. Iangan 
menunggu. Menunggu sama arti-
nya dengan tidur. Menunggu berarti 
membiarkan lampumu tanpa minyak. 
Bersiap-siaplah untuk menemui Iuru 
Selamatmu . Aku mengasihi engkau 
semua bagaikan kebodohan. Sadarilah 
bahwa berkat Kemaharahiman-Ku 
yang Tak Terpahami, Aku ingin mem-
persiapkan engkau semua .  

  ƒ
!"#$%&'(D+
,'(/'+H'0&')+H'G+

  Terimalah damai-Ku .  Aku adalah 
Mamamu. Ya_, Yassula-Ku, memang 
benar, air-mata-Ku serta permohonan-
Ku kepada Bapa telah menyelamatkan 
anakmu. Kasihilah Bapa, sebab Ia 
paling Berbelas Kasih .
;'3.+'@'+7'(4+%'@'/+1$1'/'1'(G+*"0/"6
0&#'+1'2&3+1"@'%'6H$+0'2'(7'+/&%'1+
-$1$@)+8@'+@$(+7'(4+1$1'/'1'(+'/'$+

-$3"74&'*78*+$&?8$?;(@"T8&($U%&'&'&($7;9&#<8V1
L$W&A$8(8$E;EB"#'8#&($B&>X&$NAA&>$B"#&($?8>&#$@&(4$E;("'"?$?8('"H$>&EB&'&($&9&$?&9&$?8>&#$#8'&1
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5'1$1'(+/&%'15'3+'1'(+-$1$@L++
Anak-Ku, serahkanlah dirimu kepada-
Nya. Sering-seringlah menyerahkan 
dirimu. Hal ini amat menggembirakan 
Allah. Yakinlah, sebab engkau ada 
dalam Tangan-Nya. Aku akan membe-
ri Damai-Ku kepadamu.  Muliakan-
lah Allah dengan taat kepada-Nya.
81$+#"#9"01'/&+:(41'$.+*$(%'1

 Aku memberkati engkau dan keluar-
gamu .

Yassula, Aku ingin mengatakan kepa-
damu, bahwa tidak lama lagi, banyak 
hal yang dinubuatkan di Fatima akan 
menjadi kenyataan. Aku penuh Rah-
mat, dan mulai tahun ini Aku ingin 
mencurahkan-Nya pada anak-anak-
Ku. Waktu sudah dekat, dan karena 
sisa waktu tinggal sedikit, maka Aku, 
Bundamu yang Suci, akan semakin 
dekat padamu, lebih daripada sebe-
lumnya.  Aku akan mencurahkan 
Rahmat-rahmat-Ku pada banyak 
orang di antara kalian, untuk mem-
percantik engkau dan mendekatkan 
engkau pada Yesus, yang amat sangat 
menderita . Ah putri ... setiap kali 
seorang jiwa kembali kepada Kami, 
maka sebuah duri selalu tercabut 
dari Hati Kami! Sebuah duri selalu 
tercabut dan diganti dengan sebuah 
bunga setiap kali seseorang berseru 
ke-pada Kami: ‘Aku mengasihi eng-
kau!’ Damai sertamu, putri, . 
I!&/'JG$
Ya, LKitaM.

2e.P.PP

;"2$2G$
Aku Ada.
Terkasih, pada hari-hari ini Setan me-
nipu banyak orang,  dengan menye-
rang wahyu-wahyu dan penampakan-
penampakan yang berasal dari Aku. 
Seandainya Aku tidak datang untuk 
membebaskan engkau, pasti engkau 
masih dalam cengkeramannya. Perca-
yalah, percayalah akan Kerahiman-
Ku. Percayalah akan Karya-karya-Ku. 
Bandingkanlah dirimu yang sekarang 
dengan yang dahulu, seandainya bu-
kan Aku yang datang menyelamatkan 
engkau.  Aku adalah Terang. Aku 
telah menebus engkau dari kegelapan. 

 Yassula, Setan sudah kehabisan akal 
dan berusaha mengacaukan kalian 
dan membuat kalian saling memusuhi. 
Sadarilah cara ia bekerja. Ia coba 
membingungkan engkau semua. Ia ta-
hu, bahwa Karya-Ku menyelamatkan 
banyak jiwa, dan inilah pula sebabnya 
ia ingin menghambat rencana-Ku dan 
memerangi-Nya. Aku selalu akan di 
dekatmu. Bacalah Kisah Para Rasul 
bab 2. Roh-Ku dari atas telah tercurah 
pada banyak orang. Namun seperti 
biasa, beberapa orang menertawakan-
Nya, tidak mampu menjelaskan Miste-
ri-misteri-Nya. Aku telah mengatakan 
berulang kali, bahwa Aku akan men-
curahkan Roh-Ku pada seluruh umat 
manusia, dan kalian akan bernubuat. 
Kaum muda akan mengalami peng-
lihatanNe, dan kaum tua akan melihat 
impian. Bahkan kepada yang paling 
‘kecil’ di antara kalianNN, akan Kucu-
rahkan Roh-Ku. Aku akan membuat 

9$5&('&$6&78&$E;(4&'&#&($<;<"&'"$#;?&9&#"$E;(4;(&8$?"'7&#"$@&(4$<"A"(41$!"(9&#"$E;EB"&'$&#"$$
$$$E;(4;7'8$B&>X&$B;7#&'$G8&A&>=$B;7#&'$?;7E*>*(&(O)@&$#;?&9&$!&?&$Z&E8=$?"'7&#"$@&(4$<"A"(4$';A&>$$
$$$<;EB">$9&78$?;(@&#8'(@&1$[(8$';7J&98$10$'&>"($@&(4$A&A"1$W&A$8(8$E;EB"&'$&#"$&E&'$;E*<8*(&A$9&($&E&'$$
$$$E;7;<&>#&($&#"1$P89&#$A&E&$#;E"98&(=$<;';A&>$;E*<8$8(811111
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tanda-tanda ajaib di surga, dan tanda-
tanda di bumi di bawah. Hai ciptaan! 
Apakah engkau benar-benar memaha-
mi nubuat ini? 

Sungguh Aku minta kepada para 
guru-Ku, yang tidak percaya akan 
Karya Kebijaksanaan, agar mencari 
arti tersembunyi perumpamaan-per-
umpamaan, dan menyimak kebijak-
sanaan dalam semua tulisan para 
Leluhur. Mereka seharusnya minta 
untuk dipenuhi oleh Roh Pengertian 
yang akan menuntun mereka kepada 
paham akan Keagungan Nama-Ku. 
Waspadalah terhadap jebakan Setan. 
Aku telah memberi engkau peringatan 
terlebih dahulu akan kelicikannya. 

Anak-Ku, Aku, Tuhan, mengasihi 
engkau tanpa batas dan tidak akan 
membiarkan engkau sesat. 
<"/'@&.+<$3'(.+'%'+?$4'+@"('#@'1'(6
@"('#@'1'(+@'52$.+9'31'(+A'37$6A'36
7$+7'(4+@'52$L$
Ya, memang ada, tetapi tidak lama 
lagi Aku akan membuka selubungnya, 
dan menunjukkan bahwa semuanya 
itu palsu.  Ayah manakah yang akan 
memperhatikan anaknya, yang tahun 
demi tahun, berjalan ke jurusan yang 
salah, dan tidak akan memperingat-
kan dia? Atau, ayah manakah yang 
akan tega melihat anaknya ditipu, dan 
tetap diam saja? Bukankah ia akan 
memperingatkannya dan mengarah-
kannya kepada kebenaran? Maka, 
apakah Aku, yang adalah Kasih dan 
Kerahiman, akan tetap tinggal diam 
dan membiarkan engkau menghadapi 

bahaya tersebut, bukannya berlari 
cepat untuk menyatakan kebenaran 
kepadamu? ... Cobalah mengertiN2.
 111$<"0&#'+1'2&3.+855'31$.+'1'(+1"2'9'06
'(6H$+/"03'%'@+1'#&+2"#$')+!"0'3&#6
'(6H$+#"#'(4+84$(41$
Ah, Yassula! Seandainya saja mereka 
memahami Kerahiman-Ku ini! Da-
tanglah kepada-Ku.$
M81$+#"0'2'+9'3A'+K'+#"(43"(%'1&+
'4'0+'1$+%"1'/+@'%'6N7'.+'4'0+'1$+9"06
2'(%'0+@'%'6N7'O)

 Aku ingin agar engkau bersandar 
pada-Ku. Aku menginginkan agar 
seluruh ciptaan-Ku bersandar pada-
Ku .

2^.P.PP

<$3'(G+
Aku Ada.
Yassula, berdoalah demi Kembali-Nya 
Kasih. Berdoalah demi pembaharuan 
Gereja-Ku. Berdoalah agar Gereja 
Lahir Kembali . Sikapnya yang 
dingin sekarang akan berubah men-
jadi nyala api kasih. Sikapnya yang 
acuh-tak-acuh akan berubah menjadi 
semangat, dan menjadi kerinduan 
untuk mengenal Aku dan mengikuti 
Aku. Ketidaksetiaan-Nya akan men-
jadi kesetiaan. Kegersangan-Nya akan 
berubah menjadi rerumputan hijau 
dan air mancur kemurnian, yang akan 
menghibur semua anak-domba-Ku, 
memuaskan dahaga mereka dan me-
lindungi mereka. Semua anak-domba-
Ku akan menemukan di dalam-Nya 
kehangatan yang pernah Kuberikan 
kepada-Nya. Mereka akan menemu-

10$$G8$E&<&$#8'&$8(8=$?;(4A8>&'&(O?;(4A8>&'&($98&A&E8$*A;>$&(&#O&(&#1$%*('*>(@&$6;9J"4*7J;=$\&'8E&=$$
$$$$$$Q&7&B&(9&A1
11$$N#"A&>$T*('*>(@&=$&#"$@&(4$B"#&($&?&O&?&1
1,$5&&'$8'"$NAA&>$B;7<&B9&$<;?;7'8$<;*7&(4$&@&>$@&(4$&E&'$<&B&71
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kan Damai dan Kasih. Mereka akan 
kembali . Maka, berdoalah demi 
pembaharuan Gereja-Ku. Berdoalah, 
agar Injil dipahami sepenuhnya, dan 
agar bagian-bagian yang telah dicabut, 
dikembalikan lagi. 

Berdoalah anak-Ku, agar Gereja-Ku 
Bersatu dan mengenakan Busana-Nya 
yang Lama. Berdoalah agar segala taf-
sir salah Sabda-Ku yang telah disam-
paikan kepadamu sekarang, berhenti. 
Segala tafsir salah itu seperti makanan 
racun bagimu. Makanan-Ku Murni 
dan Utuh. Berdoalah agar para imam-
Ku sepenuhnya memahami Ialan-Ku 
dan mengerti bagaimana Aku sesung-
guhnya. Mereka tetap belum mema-
hami Aku. Berdoalah agar mereka 
diterangi. Uh, anak-Ku, berdoalah 
demi Kemuliaan-Ku, agar akhirnya 
Nama-Ku yang Kudus dimuliakan 
kembali dan dihormati oleh semua 
Bangsa . +
P3+;"2$2.+2"#$'+&(&+9'4&1$+0'2'(7'+#'6
2&3+?'$3.+%'(+!"%'/'(4'(6H$+/'#@'1+
2"#'1&(+?'$3L$

Putri, terimalah Damai-Ku, dan ber-
sedialah serta bergairahlah untuk 
menerima Aku. Sungguh Aku berkata 
kepadamu, waktu berlalu amat cepat, 
hilang bagaikan bayangan, dan kini 
kalian sedang mengalami tanda-tanda 
awal Kedatangan-Ku. Kesakitan awal 
kelahiran telah mulai, namun bagai-
kan Kebodohan ciptaan-Ku mener-
tawakannya, menolak tanda-tanda 
awal-Ku. Mereka menolak percaya, 
bahwa awal kesakitan kelahiran telah 
mulai! Maka, baktikanlah dirimu ke-
pada-Ku, anak-Ku, dan hiduplah dari 
Aku. Aku akan berjaga supaya engkau 
tidak kekurangan suatu apa pun. 

Iangan menoleh ke kiri atau ke kanan. 
Datanglah langsung kepada-Ku. Aku 
adalah Tuhan dan akan tetap menjadi 
Guru-mu dan Pembimbing Rohanimu. 
Engkau belajar dari Kebijaksanaan. 
Engkau belajar dari Aku, dan Akulah 
yang memegang kunci Kebijaksanaan. 
Aku tidak akan memperkenankan 
siapa pun melihat Kebijaksanaan bila 
ia memandangnya seperti orang bijak. 
Aku hanya menganugerahkan-Nya 
kepada anak-anak. Aku hanya meng-
ifinkan anak-anak sahaja memasuki-
Nya dan menemui Dia .
<"0&#'+1'2&3.+;"2$21$)

2O.P.PP

81$+/"5'3+%&$(%'(4+$(/$1+9"0/"#$+
%"(4'(+9"9"0'@'+4B5B(4'(+"Q/0"#&2+%'(+
#"("#$&++R+B0'(4+&#'#+#"0"1'+9"2"0/'+
@&#@&('((7')+81$+@"04&+1"+/"#@'/+#"0"6
1'+%"(4'(+/"#'(1$.+2"B0'(4+/"B5B4)+
,"5$0$3+@"0/"#$'(+&(&+%&'/$0+$(/$1+#"(6
4$/$1+'1$+%'(+%"(4'(+%&'#6%&'#+$(/$1+
#"(4$2&0+2"/'(+%'0&+%&0&1$.+7'(4+#"#'(4+
#"0"1'+5'1$1'()+!'0"('+/&%'1+9"03'2&5+
#"("#$1'(+0B3+?'3'/+%'5'#+%&0&1$.+
1"2'9'0'(+#"0"1'+3&5'(4.+5'5$+#"0"1'+
#"(?'%&+2'(4'/+'40"2&S.+/"0$/'#'+1'0"('+
'1$+/"5'3+#"("0&#'+2$'/$+@"2'(+9'4&+
#"0"1'.+7'1(&+'#'('/+1'2&3)+!"/"('(46
'(1$+7'(4+@"($3+2"#'1&(++#"#9'(46
1&/1'(+'#'0'3+#"0"1'.+%'(+'1$+%&/$%$3+
2"9'4'&+@"#9B3B(4+%'(+@"(&@$)+H"0"1'+
#"(4'/'1'(+9'3A'D+I:(41'$.+<$3'(1$.+
9$1'(+855'3+7'(4+H"(4'2&3&J. 81$+%'(+
/"#'(1$+/"B5B4+&/$+9"0%&0&+%"(4'(+/"('(4+
%'(+#"(&(44'51'(+#"0"1')+,"'(%'&(7'+
1'#&+9$1'(+%&+,A&22+#"0"1'+1&0'(7'+
'1'(+#"#9$($3+1'#&)+

<$3'(G+
 Yassula-Ku, Kasihlah yang pertama-
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tama. Aku adalah Allah Kasih. Ingat-
kah, bagaimana Aku mengajar engkau 
bahwa Kasih adalah Akar? Aku telah 
memberi kepadamu contoh mengenai 
pohon baik yang menghasilkan buah-
buah yang baik. Pohon ini adalah 
Pohon Sempurna, sebab akarnya 
adalah Kasiha dahan-dahannya adalah 
segala keutamaan dan semuanya itu 
baik. Tanpa Akar, Kasih pohon ini 
tidak akan punya keutamaan apa pun, 
maka tidak ada buahnya pula. Bila 
engkau melihat sebuah pohon yang 
mandul atau buahnya busuk, ketahui-
lah anak-Ku, bahwa akarnya terbuat 
dari kejahatan yang paling jahat yang 
ada. Sungguh Kukatakan kepadamu 
bahwa Akar segala keutamaan disebut 
KASIH. Aku adalah Kasih. Aku ada-
lah Akar yang memelihara engkau, 
memperindah engkau. Mari dan ha-
dirlah dalam diri-Ku dan engkau akan 
hidup kekal!

2_.P.PP

$;"2$2G+
 Aku Ada.

Damai sertamu. Sadarilah, betapa Aku 
mengistimewakan engkau, dengan 
mengangkat dirimu kepada-Ku. Yas-
sula-Ku, Aku ingin mengingatkan para 
guru-Ku akan Kasih-Ku yang Berlim-
pah. Aku ingin mengingatkan mereka 
kembali, bahwa Aku adalah sederhana 
dan lemah lembut, penuh kemesraan. 
Aku mengajar dengan kasih. Aku telah 
mengajar engkau dengan kasih, Aku 
telah menuntun engkau dengan kasih, 
kelembutan dan kesabaran. Seringkali 
Aku telah bertanya kepadamu, apakah 
engkau bersedia melanjutkan Karya-

Ku. Aku, Tuhan, telah menghormati 
kebebasanmu. Aku belum pernah 
menekan dirimu. Aku belum pernah 
kasar terhadapmu. Aku memberi eng-
kau makan dengan kasih dan dengan 
sangat lembut. Aku telah mengajar 
murid-murid-Ku untuk mengikuti 
Cara Aku mengajar dan meluaskan 
cara pengajaran ini. Aku telah men-
gajar mereka agar mereka menuntun 
semua anak-domba-Ku kepada-Ku 
dengan kelembutan dan kasih. Menga-
pa di masa kini Cara Pengajaran-Ku 
telah dilupakan? Mengapa Rumah-Ku 
telah menjadi tempat kegersangan dan 
menjadi kaku, sehingga kehilangan 
segala sesuatu yang tadinya ilahi? Kini 
Rumah-Ku mandul, penuh dengan 
peraturan manusiawi dan pemikiran 
manusiawiNW. Kini Ia berantakan! 
Rumah-Ku dikuasai oleh peraturan-
peraturan yang demikian sehingga 
LkebebasanM tidak bermakna lagi.

Yassula-Ku, merpati-Ku, engkau be-
bas, karena engkau bersama-Ku. Aku 
adalah Gurumu. Aku menuntun eng-
kau, namun dengan kebebasan. Aku 
belum pernah, di saat apa pun, me-
maksa engkau bekerja bagi-Ku. Aku 
belum pernah datang memaksakan 
Karya-Ku kepadamu. Cara-Ku sama 
sekali berbeda dengan cara mereka 
yang memikul tanggung jawab atas 
orang-orang lain. Aku, yang adalah 
Tuhan, dan berkuasa atas dirimu, 
selalu mendekati engkau dengan kata-
kata ini: LIfinkanlah Aku ... L Rumah-
Ku harus berubah. Rumah-Ku harus 
ingat kembali akan cara-Ku. Aku 
Adalah Kasih .

 
10$!8A&$<;J"EA&>$"<#"?$9&($#&798(&A$]E;A&X&( $̂3&"<1



!"#"$%&'&'&($)*+$,-

1M2

 ^._.PP

,"?'1+'A'5+@'4&+&(&+<$3'(+#"(4'/'1'(+
1"@'%'1$+9'3A'+2"9"(/'0+5'4&+'1$+'1'(+
%&/B5'1+B5"3+9"9"0'@'+&#'#+2"/"#@'/)+
<$3'(.+'@'1'3+'1$+9"('069"('0+'1'(+
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@'(1'3)))G
<$3'(G+

 Aku$Ada.
Iangan takut. Tidak lama lagi, segala-
galanya akan menjadi terang, dan 
semua mereka yang telah menolak 
dirimu dan menolak percaya akan 
Amanat-Ku akan berdoa kepada 
Bapa mohon pengampunan. Yassula, 
seandainya mereka LbutaM, Aku akan 
menyembuhkan mereka. Namun 
mereka mengaku dapat LmelihatM. 
Mereka keturunan para penuntun 
buta yang sama dengan ketika Aku di 
bumi. Anak-Ku, seandainya mereka 
hidup pada waktu Aku di bumi, maka 
mereka pun akan tergolong kelompok 
yang menyalibkan diri-Ku. Mereka 
akan sama-sama berkomplot. Mer-
eka akan tergolong kelompok yang 
melempari batu pada para nabi dan 
yang membungkamkan mereka. Yah, 
di manakah perbedaannya sekarang 
dibanding dahulu? 

Mereka mengaku percaya kepada-
Ku, namun menolak apa yang datang 
dari Roh, maka mereka menolak Aku 
lagi. Engkau datang dari Aku dengan 
Amanat-Ku, namun seperti para ahli 
Kitab dan kaum Farisi, mereka pun 
menuntut bukti, bukti-bukti nyata. 
Persiapkanlah dirimu anak-Ku, siap-
kanlah punggungmu untuk dicemeti. 
Aku, Tuhan, mengifinkan mereka 
mendera punggung-Ku, maka sedia-

kanlah pula punggungmu kepada 
mereka. Biarkan mereka mengulangi 
kekeliruan mereka, sebab mereka me-
nolak untuk mendengar. Aku, Tuhan, 
telah ditolak, dan akhirnya dipaku 
pada kayu .  

Maka, jadilah lentur pula dan turutlah 
merasakan Salib-Ku. Hari ini bagai-
kan kemarin. Siapa pun yang Kuutus, 
mereka teliti, mereka aniaya atau to-
lak. Darah mereka yang telah Kuutus 
terus menerus tertumpah, mulai dari 
darah Habel hingga generasi ini! Seb-
agaimana Aku telah memperingatkan 
para ahli kitab dan Farisi, pada hari 
ini pun Aku memperingatkan mereka 
yang menganiaya para utusan-Ku dan 
mengutuk Sabda-Ku. Aku memperin-
gatkan mereka yang menertawakan 
Roh. Aku berkata kepada mereka 
sekali lagi, bahwa Lpembuktianmu 
sendiri akan melawan dirimu, tak 
seorang pun dari kalian telah berubah. 
Karyamu tetap sama. Cara berpikir-
mu melawan dirimuM.  

Hai para penuntun! Engkau meng-
khotbahkan pesan-pesan spiritual, 
namun mengabaikan apa yang berasal 
dari Roh! Hai para penuntun! Engkau 
memberi makan anak-anak-domba-
Ku dengan Tubuh-Ku, namun tidak 
memberi Darah-Ku!N]. Apakah eng-
kau telah melupakan petunjuk-Ku? 
Yassula-Ku, Aku akan mengifinkan 
engkau merasakan duri-Ku. Aku akan 
membuat dirimu merasakan betapa 
Rasionalisme menguasai hati para 
imam itu. Aku akan mengifinkan 
mereka bertindak terhadapmu. Aku 
sedang memberimu Roti-Ku. Bersatu-
lah dengan Aku. Rasakan duri-Ku dan 

12$5;A"7">$B&48&($@&(4$984&78<B&X&>8$98"T&?#&($9&A&E$E"7#&$9&($<&EB8A$B;7';78&#1
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jadikanlah duri-duri itu durimu pula. 
Biarkan setiap paku menusuk jiwamu, 
seperti Aku pula tertusuk olehnya. 
Aku telah memperingatkan engkau, 
bersiap-siaplah kini untuk didera. 
Namun ingatlah bahwa punggung-Ku 
juga siap bagi mereka, dan apa pun 
yang mereka lakukan terhadapmu, 
mereka melakukannya terhadap Aku 
pula.  LKitaM? 
;'.+<$3'(1

<&4'+?'#+1"#$%&'(+'1$+#"("0&#'+9"0&/'+
9"0&1$/+&(&D+,'5'3+2'/$+&#'#+7'(4+1$6'(6
%'51'(+%'(+7'(4+1$2'(41'+@"0-'7'+'1'(+
'#'('/+855'3+/"5'3+I#"(413&'('/&+'1$J)+
,"9"('0(7'+&'+2'#'+2"1'5&+/&%'1+@"0-'7'+
('#$(+&'+9"0@$0'6@$0'+2"5'#'+&(&)+K'+
3'(7'+9"01'/'.+I855'3+/&%'1+#"(7'/'1'(+
%&0&6N7'+%"(4'(+-'0'+&(&.+/&%'1+1"@'%'+
B0'(4+2"@"0/&+&(&J)+K(&+'#'/+#"(7'1&/1'(.+
2"9'9+'1$+#"(4&0'+&'+#"(4"0/&+%'(+&'+
2"B0'(4+/"#'()+81$+1"3&5'(4'(+2"B0'(4+
/"#'(+)))+*"0&/'+&(&+1$@"0B5"3+%'0&+
2"B0'(4+/"#'(+5'&()+ +<$3'(G
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 Aku Ada.
Aku telah memperingatkan engkau 
tentang pengkhianatan ini, anak-Ku. 
Mari, bersandarlah pada-Ku. Ketahui-
lah, betapa tak berarti argumentasi 
mereka yang mengatakan kepadamu 
bahwa ini tidak datang dari Aku. Se-
mangat mereka salah arah. Mereka 
rupanya tidak dapat melihat Kebenar-
an-Ku dengan jelas, dan hanya meng-
ungkapkan gagasan-gagasan mereka 
sendiri.  Kitab suci berkata: LBetapa 
indahnya kedatangan mereka yang 
membawa kabar baikM, dan kepada 
mereka yang terheran-heran akan 
sarana yang Kupilih, kitab suci ber-

kata: LAku telah berkenan ditemukan 
mereka yang tidak mencari Aku, dan 
menampakkan diri kepada mereka 
yang tidak menanyakan AkuM .
N'#$(+&'+2"9"('0(7'+@$(7'+'5'2'(+
7'(4+1$'/)+81$+#"#'(4+9"('069"('0+
B0'(4+7'(4+/&%'1+/"@'/+$(/$1+%&'($4"0'3&+
1'0$(&'+&(&)+81$+B0'(4+7'(4+/&%'1+9'&1)+
<"/'@&.+/"#'(1$+*"'/0&-"+9"0/'(7'+1"6
@'%'(7'.+T*'4'&#'('+%"(4'(+H'0&'+
H'4%'5"('UG+K'+#"(?'A'9.+T83.+7'.+/'@&+
%&'+1"#$%&'(+9"0/B9'/U)+C'%&+&'+#"(46
'(44'@+9'3A'+'1$+/&%'1+9"0/B9'/G++

 Hiduplah dalam damai! Aku telah 
menempatkan dirimu di dalam Hati-
Ku yang Kudus.
,"'(%'&(7'+&'+3&%$@+RVVV+/'3$(+7'(4+
5'5$.+&'+@'2/&+&1$/+2"0/'+#"5"#@'0&+'1$+
%"(4'(+9'/$+2"9'4'&+@"(%B2')$
Hal ini tidak akan Kuifinkan. Aku 
akan mengucapkan kata-kata yang 
sama seperti yang pernah Kuucapkan, 
LBiarlah dia yang tanpa dosa melem-
par batu yang pertamaM . Bukalah 
hatimu! Bukan akal budimu! 

Yassula, bersandarlah pada-Ku, Iuru 
Selamatmu. Berdoalah untuk mereka 
yang hatinya tetap tertutup. Berdoalah 
untuk mereka yang menutup telinga 
mereka. 
;'.+<$3'(1$
Persiapkanlah dirimu akan sisa Seng-
sara-Ku. Ingatlah, Aku telah menun-
jukkan kepadamu besarnya salibmu.+
;'.+<$3'(1$
Namun engkau dan Aku akan turut 
merasakannya bersama. Semuanya ini 
tidak akan sia-sia. Aku akan memban-
tu engkau agar misimu terlaksana, lalu 
... engkau akan meluncur kepada-Ku. 
YaN^! Mari, Aku Hadir. LKitaM ?$
;'.+<$3'()
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<$3'(1$G
 Aku Ada.

Lihatlah ke dalam Mata-Ku dan 
jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. 
Pandanglah Aku, Tuhanmu. Akulah 
Ialan, Kebenaran dan Hidup Kekal. 
Ingatlah, betapa dengan kasih yang 
begitu besar Aku telah mengajarkan 
Sabda-Ku kepadamu. Dan segala 
sesuatu yang kauketahui, kauketahui 
dari Aku . Seluruh Kerajaan-Ku 
penuh dengan keajaiban.  Aku adalah 
Alfa dan Umega. Kasihilah Aku ...... 
Perlakukanlah Aku sebagai Raja den-
gan mempersembahkan kepada-Ku 
setiap tetes kasih yang kaumiliki. Aku 
telah menciptakan engkau untuk men-
gasihi Aku. Biarlah seluruh kasih yang 
kaumiliki hanyalah untuk AkuNO. Aku 
tahu, betapa lemah dan merananya 
engkau tanpa Aku. Namun Aku juga 
tahu bahwa  dalam Tangan-Ku hanya 
ada seorang anak, lagi pula ‘bukan 
apa-apa’, sehingga Roh-Ku dapat ber-
napas dengan bebas dalam ruang yang 
telah kausediakan bagi-Ku. Ifinkan 
Roh-Ku mengukir dan membentuk 
dirimu. Segala sesuatu yang kaupela-
jari berasal dari Kebijaksanaan dan 
Aku adalah Kebijaksanaan .

 S._.PP
+

<"0@$?&5'3+<$3'(L+
W&9"01'/&5'3+<$3'(+1'#&L+
!"#$5&''(+1"@'%'+855'3L+
81$+#"(4'2&3&+:(41'$+7'+*'@'.+
2'#@'&+#'/&)+

<$3'(G
 Aku Ada.

Anak-Ku, dengarkanlah. Maukah 
engkau meneruskan bekerja bagi-Ku, 
Tuhanmu? 
*&5'+:(41'$+#"(4&(4&(1'(+81$+2"9'4'&6
#'('+'%'(7'+'1$)

 Aku menginginkan engkau. Kelema-
hanmu yang luar biasa mempesona 
Aku. Mari dan seraplah dari diri-Ku 

. Engkau hidup dan tersembuhkan! 
Engkau telah melihat dan menatap 
Kebenaran secara langsung. Aku telah 
menyembuhkan engkau. Aku telah 
mempertobatkan engkau. Aku telah 
mengangkat engkau dan menem-
patkan dirimu dalam Hati-Ku yang 
Kudus. Aku telah memberkati engkau 
dan apa yang Kuawali bersamamu 
akan Kuselesaikan. Engkau akan tetap 
tinggal dalam Istana-Ku, dan Aku 
sendiri yang akan memberi makan 
kepadamu. Aku telah menyelubungi 
matamu, agar engkau terlindung 
terhadap kejahatan. Aku tidak mau 
engkau terlalu bersenang hati karena 
segala rahmat yang telah Kuberikan 
kepadamu. Aku telah menawarkan 
Hati-Ku yang Kudus supaya menjadi 
Rumahmu. Merangkaklah ke kedala-
man-Nya. Bersembunyilah di kedala-
man-Nya, dan jangan pernah keluar 
daripada-Nya . Aku, Iuru Selamat-
mu, akan tetap menjaga agar engkau 
tersembunyi di Situ hingga akhir. 
<"0&#'+1'2&3.+<$3'()
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<$3'(.+'1$+#"(4'(%'51'(+:(41'$)+,"6
#$'(7'+7'(4+/"5'3+1$@"5'?'0&.+1$@"5'?'0&+
%'0&6H$+2'?')+<"/'@&.+<$3'(.+9'(7'1+
@"6?'9'/+>"0"?'+#"(-"#BB31'(+'1$)+
H"0"1'+#"(B5'1+@"0-'7'+9'3A'+&(&+

15$:;<"<$'&E?&#(@&$<;(&(41
1M$G;(4&($B;A&J&7$E;(4&<8>8$NAA&>=$#8'&$B;A&J&7$<&A8(4$E;(4&<8>8$?"A&1
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'%'5'3+:(41'$)+H"0"1'+#"(B5'1+!'07'6
H$.+@"(45&3'/'(6@"(45&3'/'(++'('16'('1.+
@"('#@'1'(6@"('#@'1'(.+A'37$6A'6
37$X+2"#$'(7'+#"0"1'+&(?'1)+H"0"1'+
&(4&(+:(41'$+WK8H)+81$+#B3B(.+?'(4'(+
9&'01'(+3'5+&(&.+7'+855'31$)+W'/'(45'3+
2"4"0'+1"@'%'+1'#&+%'(+9'(/$5'3+1'#&.+
<$3'(+="(7"5'#'/+1'#&L++

<$3'(G$$
 Aku Ada.

Yassula, inilah nasihat-Ku bagi mere-
ka yang menekan engkau, LBila eng-
kau tidak menjadi seperti anak-anak, 
engkau tidak akan masuk ke dalam 
Kerajaan-KuM . Anak-Ku, saatnya 
akan tiba, saat setiap penglihatan akan 
dinyatakan sebagai benar. Aku telah 
mengatakan, bahwa tidak akan ada 
penglihatan kosong, tidak akan ada 
nubuat palsu dalam Gereja-Ku. Apa 
yang telah Kukatakan akan segera 
menjadi kenyataan, sebab apa yang 
Kuucapkan akan Kugenapkan dalam 
masa hidupmu . 
<"0&#'+1'2&3.+<$3'(1
LKitaM? 
,"5'#'65'#'(7')+8#&()
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Kemuliaan kepada Allah! Kemuliaan 
kepada Allah. 
,'(/B+H&13'"5G+
Yassula, aku akan memberitahukan 
hal ini kepadamu: ‘Seluruh wahyu ini 
berasal dari Mulut Yang Mahatinggi’. 
Yakinlah akan Kerahiman-Nya.$
<"0&#'+1'2&3.+,'(/B+H&13'"5+M&(&+/"0?'%&+

1"/&1'+'1$+2"%'(4+#"(4$-'@1'(+%B'+
1"@'%'+,'(/B+H&13'"5.+$(/$1+#"5'A'(+
1"?'3'/'(O)

Ne._.PP

<$3'(G+
Aku Ada.
Y&5#+9"0?$%$5+I<3"+E'2/+<"#@/'/&B(+BS+
C"2$2J.+9"('069"('0+2$'/$+21'(%'5)+8@'6
5'4&.+7'.+7'(4+('(/&+#$(-$5L$
Diberkatilah mereka yang tidak pergi 
menontonnya! 
M;"2$2+/"0%&'#+2"/"5'3+#"(4'/'1'(+3'5+
&(&O)
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<$3'(1$L+
Aku Ada.
Andalkanlah AkuNS. Aku selalu bersa-
mamu. Tidak semua jiwa telah diberi-
kan rahmat yang telah Kuberikan ke-
padamu atas kehendak-Ku. Namun, 
masih berapa seringkah engkau akan 
sangsi? Percayalah ... Tinggalkan me-
reka yang mengganggu engkau. Hati 
mereka tertutup, dan mereka hidup 
dalam kegelapan. Untuk apa meng-
ikuti orang buta, dan mengembara 
semakin jauh ke dalam gurun? Aku 
adalah Satu dan Yang Satu-satunya 
yang harus kauikuti. Maka pasanglah 
telingamu, sebab engkau dapat men-
dengar. Cobalah memahami. Rasa-
kanlah Kehadiran-Ku. Mengapa eng-
kau memalingkan muka bila meman-
dang Aku? Ikutilah pandangan-Ku, 
nak, yaNP! Ya bukan? Engkau dapat 
asal berusaha. Hai yang dipersunting! 

1-$$N#"$';A&>$B;7#&'&$#;?&9&$:;<"<+$R!;'&?&$B;<&7$7&>E&'$@&(4$98';78E&$*7&(4O*7&(4$@&(4$>89"?$<;E&<&$$
$$$$$$_(4#&"$B;7&9&$98$B"E8`S$
1L$5;4;7&$<;<"9&>$NAA&>$B;7#&'&+$R(&#S=$N#"$E;7&<&#&($G8&1$N#"$E;7&<&#&($Z;>&987&(O)@&$9&($>&'8#"$
$$$$$$E;A"&?OA"&?$#;487&(4&(`
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Senangkanlah hati-Ku. Renungkanlah 
segala sesuatu yang telah Kuberikan 
kepadamu dan hormatilah Aku. 
<$3'(.+'1$+'#'/+5"#'3L+
Berdoalah demi kelemahanmu, dan 
Aku tidak akan menunda. Aku akan 
mengangkatmu, terkasih-Ku. Makan-
lah Tubuh-Ku. Tulislah hal ini.
M;"2$2+#"(4&Z&(1'(+'1$+#"($5&2+9'3A'+
%"(4'(+#"(4'/'1'(+I#'1'(5'3+<$6
9$36!$J.+81$+/"0&(4'/+'1'(+#'5'#+
2"9"5$#(7'.+2''/+'1$+9"0#&#@&+#"5"@'26
1'(+2"5$0$3+<$9$3+;"2$2+%'0&+2'5&91$+
M@'(?'(46(7'+RV+-#O.+%'(+7'(4+/"5'3+
1$2'(/'@+2"5$0$3+<$9$36N7'.+2"3&(44'+
2'5&9(7'+1B2B(4O)
Aku telah memberi penglihatan ini 
kepadamu. Engkau harus menyantap 
Tubuh-Ku. Aku telah menawarkan 
Tubuh-Ku kepadamu. Minumlah 
Darah-Ku.  Aku ingin engkau minum 
Darah-Ku pula .

Yassula, maukah engkau tahu menga-
pa engkau kadang-kadang sangsi? Ini 
adalah karena engkau, sebagai mawar-
Ku, hidup di padang gurun. Sebuah 
bunga mawar tidak akan bertahan di 
padang gurun, kecuali bila diperhati-
kan dan dipelihara secara khusus.  Se-
luruh lingkungan mempengaruhinya. 
Aku adalah Pemeliharamu yang tak 
pernah melepaskan Pandangan-Nya 
dari dirimu, sebab Aku khawatir ka-
lau-kalau angin panas yang mem-bara 
membakar engkau. Aku terus menerus 
menjaga dirimu, sambil mengawasi 
engkau dari dekat. Aku menghalau 
musuh-musuhmu, agar mereka tidak 
menginjak dirimu, aku memperha-
tikan agar engkau tidak kekurangan 
apa pun.

a!;7<&EB"(4$#;$!%$,Lb

a<;A;<&8$,,$6;8$19921$$[)Gb
a#*7;#<8$1-$F"(8$19921$\DWb$Z*7;#<8$,$
6&7;'$19951$Z*7;#<8$,1$6;8$951
Z*7;#<8$;c$5';d&($01151951
3&4;E&#;7$01M1951$D;C8<;9$1,1M1951
3;7B&8#&($+$_<'>;7$,Me05e9L
$
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