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BUKU %ATATAN 44

Aku akan membeberkan Pengetahuan-
Ku di jalan raya ini dan Aku akan 
menegakkan tanda-tanda petunjuk un-
tuk menuntun kalian kepadanya. Aku 
akan menandai jalannya dengan baik. 
Lalu Aku akan memberikan kepada 
kalian roh semangat untuk menyem-
bah Aku, Allahmu, dan mereka yang 
menjadi putra-putri-Ku yang sesat 
akan Kutarik kembali ke dalam Rang-
kulan-Ku dengan kasih besar, dan 
mereka akan hidup dalam Terang-Ku. 
Lalu seluruh Surga akan merayakan 
kembalinya mereka. Tidak akan ada 
orang yang berkata: “Dimanakah Tu-
han kita?” Sebab Aku akan mengukir 
Hukum-Ku dalam hatimu. 

Janji ini tertulis di hadapan-Ku. Aku 
akan menegakkan Yerusalem di atas 
bata-bata masa awalnya. Sebenarnya 
Aku mengharapkan menemukan 
kekudusan pada saat Kedatangan-
Ku kembali, tetapi Aku menemukan 
umat-umat penipu yang menggerogoti 
Tubuh-Ku. Aku mengharapkan 
menemukan kasih, tetapi Aku hanya 
mendengar teriakan kebencian yang 
bersumber kehancuran mereka. Di 
manakah kemuliaan dan keindahan 
yang pernah Kuberikan kepada me-
reka? Di manakah Roh yang pernah 
Kuanugerahkan kepada mereka? 

Para Kain itu telah menggantikan 
terang dengan kegelapan, dan meng-
gantikan kegelapan dengan terang. 
Mereka telah menjadi tidak spiritual. 
Dan Hukum-Ku, yang memimpin dan 
yang Kudus seluruhnya, telah mereka 

abaikan dan telah mereka injak-injak 
di bawah kaki mereka. Era ini mela-
wan Hukum-Ku, sambil memperten-
tang-kan setiap hurufnya. Bukankah 
Aku secara eksplisit mengatakan 
bahwa  barang siapa menerima Pe-
rintah-perintah-Ku dan menjaganya 
adalah orang yang mengasihi Aku? 

Dalam eramu banyak orang mengaku 
ahli-ahli Hukum itu, tetapi mereka 
tidak memahami argumen-argu-
men yang mereka gunakan maupun 
pendapat-pendapat yang mereka per-
tahankan. Oh, betapa mereka mele-
lahkan Aku dengan omongan mereka! 
Mereka melelahkan Aku, karena 
mereka tidak menjaga Pengetahuan-
Ku maupun Hukum-Ku. 

Aku tidak datang dengan Amanat-
amanat ini untuk mengutuk. Aku 
datang untuk memperingatkan kalian 
demi Kasih, dan untuk membangun-
kan kalian dari kelesuanmu yang 
mematikan. Aku juga datang untuk 
memberi semangat kepada mereka 
yang tersisa, mulai dari para imam 
sampai kaum awam, barangsiapa yang 
mengasihi Aku dan tetap setia kepada-
Ku, dan yang memantulkan %itra-
Ku: yaitu kalian yang menunjukkan 
kasihmu. 

Demi kalian Aku akan membuat suatu 
jalan raya yang terbuka, yang terber-
kati. Dan pada kedua sisinya Aku akan 
menanamkan pohon-pohon yang akan 
berbuah1. Ladangmu akan memberi 
makan kepada banyak orang dan 
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tidak akan ada yang dapat menghan-
curkan buah-buah ladangmu ataupun 
membuat kalian tak berbuah. Kalian 
semua akan disebut: yang setia, dan 
kalian akan menjadi apa saja yang bu-
kan kebanggaan, bukan kesesatan dan 
bukan rasionalisme. Buah-buahmu 
akan memberi makan bangsa-bangsa 
yang kelaparan, bangsa-bangsa yang 
telah terjatuh ke dalam ateisme  

Aku ingin mendandani kalian semua 
dengan busana-Ku yang lamaT, dan 
membangun kembali Uereja-Ku di 
atas fondasinya yang lama. Aku akan 
menghiasi Mempelai-Ku dengan 
Perhiasan-perhiasan awalnya... Dan 
dengan mulut kalian, kalian akan 
memuliakan Aku dan memuji-muji  
Aku tanpa hentinya. 

Para terkasih, Akulah Terang dunia, 
dan Aku berjalan di depan kalian. 
Namun Aku tetap berkata begini: ada 
domba-domba lain yang tidak ter-
masuk kawananmu. Aku juga akan 
membimbing mereka semua di bawah 
Uereja-ku yang telah Diperbaharui, 
supaya ada satu kawanan dan satu 
Uembala. Pergilah kepada bangsa-
bangsa dan ajarkanlah mereka untuk 
berdoa kepada Bapa:

Bapa yang Penuh Kerahiman, 
biarlah mereka yang mendengar dan 

mendengar kembali  namun tidak 
pernah mengerti, kali ini mendengar 
Suara-Mu dan memahami bahwa hal 

ini adalah Engkau, yang Kudus di 
antara Yang Kudus.

Bukalah mata mereka yang melihat 
dan melihat, namun tidak pernah

menangkap, supaya kali ini mereka 
melihat Wajah Kudus-Mu dan Kemu-

liaan-Mu dengan mata mereka.
Tempatkanlah Jari-Mu pada Hati 

mereka agar hati mereka terbuka dan 
memahami Kesetiaan-Mu.
Aku berdoa dan memohon 

semuanya ini, Bapa yang benar,
agar semua bangsa dipertobatkan 

dan disembuhkan melalui Luka-luka 
Tubuh Putra-Mu yang Terkasih, 

Yesus Kristus. Amin 

Pahamilah bahwa dengan doa ini 
kalian memohon keselamatan dunia. 
Tabahlah, saudara-saudara, murid-
murid-Ku, tabahlah, Aku bersama 
kalian setiap hari. Wartakanlah dan 
pertahankanlah Sabda-Ku tanpa takut 
apa pun. Maklumkanlah Nama-Ku 
dengan semangat. Ingatkanlah dunia 
bahwa Aku Kudus. Ajarkanlah mer-
eka supaya hidup suci. Jadilah ramah, 
seperti Aku pun lembut. Milikilah 
Kesabaran-Ku dan Kasih-Ku. Hanya 
sedikit lagi, ya, sedikit lagi, maka Dia 
yang kalian nantikan itu akan datang. 

Aku akan datang sebagai Kasih. 
Ya, Kasih akan datang sebagai Ka-
sih di padang gurun ini. Aku akan 
memenuhi Janji-Ku segera. Tetapi 
ingatlah, sahabat-sahabat-Ku yang 
tersayang, tentang apa yang akan ter-
jadi pada akhir Xaman, seperti yang 
disampaikan para nabi-Ku kepada 
kalian. Mereka telah menyampaikan 
kepada kalian bahwa akan ada siksaan 
dahsyat sebelum Kedatangan itu, dan 
bahwa dasar-dasar bumi akan ber-
guncang dan suatu getaran besar akan 

1 Para imam era baru.
2 Gereja masa Awal.
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terjadi. 

Langit akan tampak bagi kalian 
seolah-olah menjadi bagian kegelapan 
abadi. Tetapi, jangan takut, sebab Aku 
akan ada di sampingmu. Aku telah 
menandai dahi kalian dengan Meterai 
Kasih-Ku. Aku memberkati kalian 
semua dengan meninggalkan Hem-
busan Kasih-Ku pada dahi kalian  
Yesus Kristuslah Nama-Ku, dan Aku 
berkata kepadamu: Aku mengasihi 
kalian secara kekal  Jadilah satu.
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Terkasih, Aku tidak berbicara secara 
rahasia. Aku meneguhkan Sabda-Ku 
dan mereka mengetahuinya  Engkau 
belum menatap Wajah-Ku dengan 
matamu, tetapi Aku ada di dekatmu. 
Meskipun Aku tidak hadir secara 
jasmani\, tetapi secara Roh Aku selalu 
bersama engkau4. Aku bersamamu 
untuk mengikat kalian semua dalam 
kasih, dan untuk menggerakkan akal 
budimu, supaya pahammu dapat 

berkembang penuh, sampai kalian 
benar-benar tahu rahasia-rahasia-Ku 
yang membungkus segala perhiasan 
Kebijaksanaan dan Pengetahuan 
secara sembunyi. 

Hai engkau Yang diberkati, Aku ingin 
agar engkau memiliki citra nyata 
Keilahian-Ku, maksudnya, dengan 
mengasihi Aku dengan sungguh-sung-
guh, dengan menaati secara teliti 
Hukum-Ku, dan dengan demikian, 
sedikit demi sedikit, Aku akan mene-
gur mereka yang menghina Aku dan 
menganiaya engkau. Aku akan meng-
ingatkan mereka betapa mereka sudah 
murtad. Aku akan memberi mereka 
kesempatan untuk bertobat. Tabahlah! 
Aku mengatakan hal ini kepadamu, 
hai putri: barangsiapa mau menden-
garkan, biarlah ia mendengarkan. Ba-
rangsiapa tidak mau, biarlah ia jangan 
mendengarkan ... 

⁄¤‹fi› ƒ
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Biarlah Aku memberkati engkau 

  Aku memberi Damai-Ku kepad-
amu. Biarkan Roh-Ku ada padamu. 
Aku, Tuhan, akan menganugerahkan 
keselamatan yang kaudambakan. 
Tetaplah teguh dalam imanmu, karena 
Aku setia pada Janji-Ku. Aku akan 
menempatkan Hukum Kasih-Ku ke 
dalam hati bangsa-bangsamu, dan Aku 
tidak pernah akan mengingat-ingat 
dosa-dosa mereka. Aku akan mengin-
gatkan mereka akan Pengorbanan-Ku. 

3 Sebagai daging dan tulang.
4 Dengan amat manis Yesus mencoba menghibur aku.
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Aku akan mengingatkan mereka akan 
Salib-Ku. Aku akan mengingatkan 
mereka bahwa Aku Allah mereka. 

Dan engkau, engkau yang telah Kucari 
dan telah Kutemukan, persembah-
kanlah hatimu kepada-Ku dan Aku 
akan menerimanya sebagai ramuan 
kemenyan. Tetaplah setia kepada-Ku 
dan rindukanlah segala sesuatu yang 
adalah Aku, agar terhapuslah segala 
sesuatu yang adalah dirimu. Tiadakan-
lah segala sesuatu yang adalah dirimu 
dengan menyerap segala sesuatu yang 
adalah Aku 

Berdoalah demi pertobatan jiwa-jiwa. 
Berdoalah demi damai, kasih dan per-
satuan. Ingatlah, Kasih-Ku Tak Terba-
tas, Kasih yang tidak dapat dipahami 
sepenuhnya oleh siapa pun di bumi  
Aku memberkati engkau. Berbaliklah 
kepada-Ku dan berkatilah Aku 
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Amanat Bunda Suci, TT.7.90

Damai sertamu, hai anak-anak terka-
sih. Aku Bunda Sucimu yang sedang 
berbicara, dan Aku berterima kasih 
atas kedatangan kalian ke sini untuk 
mendengarkan Kami. Bukalah hati 
kalian dan pahamilah setiap Kata 
yang Kami sampaikan kepadamu  
Yesus memberi Kasih dan Damai-Nya 
kepada kalian. Ia membimbing kalian 
menuju Keselamatan, dan Aku telah 
diutus oleh-Nya untuk mempersiapkan 
jalan bagi Kedatangan-Nya kembali. 
Sekali lagi Aku datang untuk mem-
buka jalan bagi-Nya  

Jangan heran, hai kalian yang kecil. 
Aku tahu, betapa sulitnya hidup di 
padang gurun, tetapi Aku datang 
kepada kalian di berbagai bangsa-
bangsa untuk mempersiapkan kalian. 
Aku sedang menggurui kalian dalam 
patokan-patokan kebenaran, untuk 
membebaskan kalian  

Mintalah Tuhan agar Ia membimbing 
langkah-langkahmu ke jalan Perintah-
perintah-Nya. Biarlah kasihmu meng-
hibur Dia. Biarlah kasihmu menghibur 
Dia. Jadilah pelipur lara-Nya. Nikma-
tilah kasih-Ku bagi kalian. Nikmatilah 
kasih Putra-Ku. Hari ini Aku berseru 
kepada mereka yang sakit, sambil 
berkata kepada mereka: Anak-Ku, 
janganlah tertekan. Aku, Bundamu, 
mengasihi kalian. Namun berdoalah 
kepada Tuhan, maka Ia akan menyem-
buhkan kalian  

Bersihkanlah hatimu dari segala noda 
dengan bertobat. Lalu bukalah hatimu 
bagi Allah dan Ia akan menghujani 
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kalian dengan Kasih-Nya. Berdoalah 
tanpa hentinya. Jangan tidur-tiduran. 
Berdoalah dengan hatimu dan jadi-
lah seperti bunga-bunga mawar pada 
musim semi, seperti sebuah buket yang 
dipersembahkan kepada Yang Maha-
tinggi. Biarlah doa-doamu seperti 
ramuan kemenyan yang sampai ke 
Takhta-Nya. 

Biarlah Aku mengingatkan kalian apa 
yang dirindukan oleh Yang Maha-
tinggi: hatimu  Persembahkanlah 
hatimu kepada-Nya dan izinkanlah 
Dia menjadi Pembimbingmu di jalan 
yang sedang Kupersiapkan bagi 
kalian. Anak-anak-Ku, Kasih ada di 
ambang pintu kalian. Pujilah Tuhan 
dan kasihilah Dia  Allah adalah 
Kasih. Aku memberkati kalian semua. 
Aku juga memberkati mereka yang 
meringkuk di penjara. Kepada mereka 
Aku mengirim aliran damai, seperti 
sebuah sungai di dalam hati mereka 

âssula, bersabarlah. Putra-Ku, Yesus, 
mengasihi engkau sampai mencucur-
kan air mata kasih sayang. Jangan 
pernah ragu-ragu. Rasakanlah Kasih-
Nya. Akhiri selalu harimu dengan me-
muji-muji Dia. Terimalah Damai-Ku  
“Kita?”
A#; K&+-# N&31; O51*#P7 

Rodos, T7.7.90
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Damai sertamu  Sebelum engkau 
mengucapkan sepatah kata Aku sudah 

mengampuni engkau_  Jika bukan 
karena Kerahiman-Ku yang Tak Ter-
batas, hai terkasih, engkau pasti sudah 
mengalami Keadilan-Ku atas dirimu, 
sebab apa yang kau miliki hanyalah 
kejahatan dan kemalangan.

Mari ... janganlah memperhatikan 
Aku dari jauh ... datanglah kepada-
Ku, datanglah lebih dekat. Aku sayang 
kepadamu bagaikan biji Mata-Ku. 
Pujilah Aku, hai terkasih-Ku. Pujilah 
Aku sebab Nama-Ku Kudus 

Rodos, T7.7.90
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Mari dan tempatkanlah telingamu 
pada Dada-Ku, putra-Ku, dan dengar-
kanlah denyut Hati-Ku. Setiap denyut 
Hati adalah panggilan bagi satu jiwa, 
permohonan akan suatu senyum, 
pemikiran .... Jangan mencucurkan air 
matamu atas diri-Ku, hai putra-Ku, 
melainkan atas saudara-saudaramu, 
saudari-saudarimu yang sudah mati 
dan membusuk. Jangan atas diri-Ku, 
hai putra-Ku, jangan atas diri-Ku ... 
Berdoalah untuk mereka supaya Bapa-
Ku mengutus Roh Pengertian-Ku. 
Dapatkah mereka bertobat dengan 
cara lain? âssula, berilah mereka 
doa yang telah diberi kepadamu oleh 
Bunda Sucimu, dan Aku minta agar 
mereka mengucapkan doa ini setiap 
hari. 

Mari, Kitab Suci sedang digenapi .... 
Aku, Tuhan, sedang mendirikan altar 
altar kemenyan, di atas altar-altar 

5 Yesus telah memahami maksudku.
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yang seharusnya ada tetapi terlantar 
secara sia-sia, karena tidak ada orang 
yang mengaturnya ataupun mene-
ranginya 

Rodos T`.7.90
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Aku tahu, tetapi mengapa engkau 
tidak meminta pertolongan-Ku? Dan 
mengapa engkau mencari di tem-
pat lain? Bila engkau mengarahkan 
matamu kepada-Ku, engkau akan 
melihat Terang-Ku dan Aku akan 
menganugerahkan apa yang kauminta 

 Engkau memang hina dina, tetapi 
Aku dapat membekali engkau. 

%ukuplah Aku berkata: tumbuhlah, 
berkembanglah! Maka di gurunmu 
Aku dapat membuat sungai-sungai 
mulai mengalir. Nak, pernahkah Aku 
meninggalkan engkau?
B1-#%; B&$#+%&; *1-#% 2.0+#$7
Maka mengapa engkau tidak percaya 
akan Kehadiran-Ku?6 Tidak sadarkah 
engkau bahwa Aku terus-menerus 
mencari matamu? Aku telah menjadi-
kan engkau mempelai-Ku, bukankah 
begitu?
A#; B&$#+; <.<#+, E.+#07

Maka, pandanglah Aku sekali waktu,  
inilah kewajibanmu! Dengarkanlah, 

âssula, Aku tidak membutuhkan 
engkau. Seperti kauketahui, Aku 
mencukupi diri-Ku sendiri. Aku telah 
berkata kepadamu berkali-kali bahwa 
Aku adalah Yang Mahakuasa, tetapi 
Aku senang akan kelemahan karena 

melalui kelemahan Daya Kekuatan-Ku 
mencapai yang terbaik.

Hai kecil, Aku bersamamu setiap hari, 
setiap jam dan setiap detik hidupmu. 
Aku selalu ada di antara kalian ... 
Ingat, Aku bersama Bunda-Ku.
A#; B&$#+%&7
Ulangi lagi bersama-Ku: “Kita”, untuk 
selama-lamanya
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Aku Ada.
Jangan pernah ragu-ragu. Damai-Ku 
Kuberikan kepadamu. Masukilah 
Hati-Ku 
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Waktu sudah mendesak. Waktu 
berguling cepat ... Datanglah dekat ke-
pada-Ku dan dengarkanlah apa yang 
hendak Kusampaikan kepada gereja di 
Rodos: Lihatlah Telapak Tangan-Ku, 
Lambung-Ku dan Kaki-Ku. Rasakan 
Luka-luka-Ku .... 

Mereka yang tidak mau minum dari 
Luka-luka-Ku, akan musnah. Mereka 
akan melayu dan menjadi kering. 
Akulah Penyelamatanmu. Maka, men-
gapa bangsa ini takut minum Aku dan 
makan Aku? Mereka berteriak minta 

6 Ketika aku melihat Dia dengan mata jiwaku sore hari itu.
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tolong, tetapi tidak ada orang  yang 
datang minum Aku dan makan Aku 
lalu menjadi sembuh. Bukankah Aku 
sudah berkata bahwa melalui Luka-
luka-Ku kalian akan disembuhkan? 

Maka, arahkanlah langkah-lang-
kahmu melalui padang gurun yang tak 
bertepi ini dan biarkanlah Aku men-
dengar suara langkah-langkahmu  
Datanglah dan terimalah Aku. Bangsa 
ini tidak kunjung memahami Seruan 
Kasih-Ku. Aku memandang ke bawah 
dari Surga dengan penuh kecemasan 
ingin menyelamatkan kalian semua. 
Aku mencurahkan Hati-Ku kepada 
kalian. 

Aku mengutus Kebijaksanaan ke-
padamu sampai keambang pintumu, 
untuk mengajarkan kalian bahwa 
Tema-Ku adalah: KASIH. Tetapi, ada-
kah seseorang yang bertelinga untuk 
mendengar? Aku telah menggubah 
Madah Kasih Baru bagi kalian, dan 
demi Nama-Ku yang Kudus, hai kalian 
yang kecil, Aku turun dengan cara apa 
pun untuk sampai kepada kalian. Aku, 
Kristusmu, datang untuk menggairah-
kan hatimu dengan Madah Kasih-Ku 
dan untuk menyenangkan hati-Ku. 
Jangan berkata: Aku telah mencari 
Dia, tetapi aku tidak menemukan-Nya. 
Aku telah berseru kepada-Nya, tetapi 
Ia tidak menjawab. Aku telah menan-
tikan Dia, tetapi Ia tidak datang.

%arilah Aku, hai para terkasih, dalam 
kesederhanaan hati, maka kalian akan 
menemukan Aku. Panggillah Aku dari 
lubuk hatimu dan Aku akan men-
jawab kalian. Bukalah telingamu dan 
hatimu, dan kalian akan mendengar 
langkah-langkah kaki-Ku pada saat 

Kedatangan-Ku 

Pohon ara telah matang dan tidak 
lama lagi kalian akan memakan 
buahnya. Datanglah, sebab banyak di 
antara kalian telah mengembara me-
nyimpang dari jalan yang benar dan 
takut menerima Aku, sehingga meny-
impan dosa-dosa rahasia kalian dalam 
dadamu. Bebaskanlah diri kalian 
melalui pengakuan dosa. Bertobatlah 
dengan sungguh-sungguh dan berpua-
salah supaya kalian menerima Aku 
dalam kemurnian dan dalam kesucian 

 

Pintu-Ku selalu terbuka bagi kalian 
semua, hai para terkasih. Aku dikenal 
peka terhadap orang miskin dan ter-
hadap kebutuhan-kebutuhan manusia 
yang sakit. Maka, janganlah menco-
bai Allahmu, dan jangan meragukan 
Kerahiman-Ku yang Tak Terbatas. 
Ya, sarana-sarana yang Kugunakan 
untuk menyampaikan sabda-sabda-Ku 
kepadamu memang hina dina, tidak 
layak dan biasa saja. Mereka yang 
dianggap oleh dunia biasa dan rendah, 
justru adalah mereka yang Kupilih, 
yaitu mereka yang sama sekali “bukan 
apa-apa”, untuk mempermalukan 
mereka yang “segala-galanya” 7. Kebi-
jaksanaan diberikan kepada sekedar 
anak-anak, bukan kepada mereka 
yang menyebut diri mereka cerdik 
pandai.

Dengarlah Aku. Kebijaksanaan akan 
tetap menjadi suatu teka-teki bagi 
mereka yang bermegah diri dan me-
nyebutkan diri mereka saleh dan suci. 
Aku sungguh akan menghancurkan 
kebijaksanaan dari mereka yang cer-
dik pandai, dan hukuman yang akan 
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mereka terima akan semakin keras. 

Aku bermaksud menempatkan orang-
orang yang rendah hati dan hina di an-
tara mereka, yang akan dapat berseru 
kepada-Ku: “Alleluya, alleluya”, siang 
dan malam, malam dan siang, sambil 
bergabung dengan madah para ma-
laikat-Ku: “Kudus, Kudus, Kuduslah 
Tuhan Allah, Yang Mahakuasa”. Dia 
yang sudah ada, Dia yang ada dan Dia 
yang akan datang` , tanpa ada seorang 
pun yang mengganggu mereka, karena 
Aku akan menyingkirkan dari tengah 
mereka semua orang yang dengan 
sombong bermegah diri. Karena itu, 
Aku berkata kepadamu, sebelum Saat-
Ku tiba atasmu: upayakanlah keren-
dahan hati, carilah kemiskinan. 

Kalian, yang mematuhi Perintah-pe-
rintah-Ku dan mengajar orang-orang 
lain untuk mematuhinya, rendahkan-
lah dirimu. Jangan menghakimi, maka 
kalian tidak akan dihakimi  Jangan 
mengutuk, supaya Aku pun tidak men-
gutuk kalian. 
Bertobatlah, dan Aku akan menghapus 
tahun-tahun itu yang kaulalui dengan 
memadamkan Roh-Ku. Pada hari-hari 
terakhir ini Aku bermaksud menuntun 
era jahat ini dengan kendali kebaik-
an, dengan kendali ikatan tali kasih, 
sambil membungkuk begitu rendah 
untuk menggapai kalian semua demi 
memberi Makanan-Ku. 

Aku selalu akan menjadi Tempat Pen-
gungsian bagi mereka yang miskin dan 
membutuhkan. Mari, bersandarlah 
kalian semua pada Dada-Ku, seperti 
Yohanes, murid-Ku, dan dengarlah 

Denyut Jantung-Ku. Denyut-denyut 
Jantung-Ku ini akan membawa kalian 
semua sampai ke Kaki-Ku di bawah 
Salib-Ku 

Aku, Tuhan, ada di antara kalian dan 
Aku memberkati kalian sambil me-
ninggalkan Hembusan Kasih-Ku pada 
dahi kalian. Ingatlah akan semuanya 
yang telah Kuberikan kepada ka-
lian pada hari ini dan tunjukkanlah 
kepada-Ku kasihmu dengan mengikuti 
Aku. Pandangan-Ku tertuju pada 
kalian. Jadilah satu.

 ⁄¤‹fi› ƒ
Masih di Biara Santo Nectario, \1.7.90

B&$#+%&; $1-&2%#+"#$ #%& %.<E#"1 
:.:&#1 -.+,#+ 6#<1+#+ N#E-#/>&7 
!+,%#*"#$ :.<#+,#* ".:& 1+1 @#+, <.</
E.E#+1 #%&7 S+*&% E.0#2# "#<#%#$ #%& 
E.0:.<#+,#* ".:& 1+1? B#+#<%#+"#$ 04$ 
:.<#+,#* *.*#2 -#"#< -101%&; 6#+,#+ 
:#<2#1 #%& %.$1"#+,#+ G4$ 5&-&:/>&'

âssula, Aku hanya ingin bermurah 
hati kepadamu, membesarkan engkau 
dan menempatkan engkau di dalam 
Hati Kudus-Ku  Seandainya engkau 
waspada terhadap peraturan-per-
aturan-Ku, rohmu pasti tetap akan 
bersama Roh-Ku. Engkau mengeluh, 
engkau merintih, padahal Hati Kudus-
Ku berkelimpahan Kasih dan Iba  
kepadamu, hai jiwa! Wujudkanlah 
dalam tindakan segala sesuatu yang 
telah Kuberikan kepadamu! Ingatlah 
akan Kehadiran-Ku. Usahakanlah! 

Jauhkanlah dirimu dari segala sesuatu 
yang bukan Aku. Pusatkanlah matamu 

7 1Kor 1:28.
8 Why 4:8.
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kepada-Ku, hanya Aku. Engkau 
memang pembawa Sabda-Ku, tetapi 
jangan hanyut bila berhadapan den-
gan derasnya arus yang pertama! Aku 
telah memanggil engkau dan mem-
persunting dirimu dan menjadikan 
engkau milik-Ku. Bila engkau melalui 
arus deras ini, maka Aku bersamamu, 
atau bila engkau melalui angin topan 
maka hal ini tidak akan menghancur-
kan akar-akarmu. Bila engkau berja-
lan dalam sarang ular berbisa, maka 
engkau tidak akan digigit. 

Aku telah melicinkan jalanmu. Aku 
akan mengangkat dirimu setiap kali 
engkau harus melewati duri-duri dan 
semak-semak. Aku menyadari kelema-
hanmu dan ketidakmam- puanmu 
yang amat mengherankan. Inilah 
sebabnya Kesabaran-Ku besar terha-
dapmu. Maka, jangan mulai berkata: 
“Di manakah Roh-Mu?” Roh-Ku 
selalu bersamamu, anak-Ku.

Dengarkanlah, jangan tidak sabar 
dalam doa ... Jangan berkata: “Allah 
akan memperhitungkan kelemahan-
Ku, Ia Maharahim”, tetapi terus ber-
dosa. Lebih baik pasanglah telingamu 
dan dengarkanlah dengan sukarela 
segala petunjuk-Ku, dan Aku akan 
memberi engkau Terang-Ku untuk 
memahami perumpamaan-perump-
amaan yang paling tajam sekali pun. 
Sebab Aku bersamamu untuk meny-
elamatkan engkau ... 
8#-1%#+"#$ $#*1%& :1#2; B&$#+ *.0/:#@/
#+,; &+*&% *.0&:/<.+.0&: <.<&61/<&61 
C+,%#&7 !%& -1%.2&+, 4".$ ,4-#/#+/
,4-##+ @#+, <.<E&#* #%& <."&2#/%#+ 
5.$#-10#+/>&7

Lihatkah engkau sekarang? Seka-
rang engkau sudah kembali berakal 

sehat ... Engkau mulai menyadari 
betapa malangnya keadaan jiwamu 

 Suatu terang telah bersinar dalam 
dirimu. Bersukacitalah, hai jiwa! 
Bersukacitalah! Sebab jika Aku tidak 
mendampingi engkau, maka engkau 
tidak dapat berdiri sama sekali  

Bersikap hati-hatilah mulai dari 
sekarang, dan jangan pernah biarkan 
hatimu tenggelam. Datanglah selalu 
kepada-Ku untuk minta pertolongan. 
Yang ini, âssula-Ku, bukanlah ke-
jatuhanmu yang terakhir. Aku, Tuhan, 
selalu akan mengangkat engkau setiap 
kali engkau jatuh, dan dengan iba dan 
kasih yang lebih besar setiap kalinya. 
Berkatilah Aku sekarang dan kasihilah 
Aku 
!%& <.<E.0%#*1 C+,%#&; B&$#+7 C+,%#& 
@#+, <.<."1$#0#%& :.2.0*1 #@#$7 K1"# 
%#%1%& <.+@1<2#+, "#,1 -#01 6#"#+/>& 
@#+, K.+#0; -#*#+,"#$ :.,.0# <.+@./   
"#<#*%#+ #%&7

Andalkanlah Kekuatan-Ku yang besar. 
Andalkanlah Kasih-Ku. Datanglah ke-
pada-Ku lebih dari sekali sehari pada 
hari ini. Kasih ada di dekatmu. Aku 
memberkati engkau 

5.<&-1#+; 2#-# $#01 @#+, :#<#; #%& 
<.+,4<.+*#01 :.:&#*&7 5.-.+,#0#++@# 
:.2.0*1 40#+, @#+, <.+,.<1:7

Putri, perhatikanlah Karya-Ku 
padamu. Jangan mengaku bahwa 
engkau tahu. Manusia tidak tahu 
apa arti kasih kecuali bila Kuberikan 
kepadanya. Seorang yang bijaksana 
pun tidak akan dapat menemukannya, 
meskipun ia mungkin menganggap ia 
tahu. Aku memberi perintah dari atas 
dan Sabda-Ku secepat kilat sampai ke 
bumi. Aku mengirim Sabda-Ku untuk 
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melelehkan dan membawa kehangatan 
pada suasana  hati yang beku. Angkat-
lah rohmu dan carilah Roh Pengenal-
an-Ku. Kendati kekurangan Aku akan 
mendampingi engkau untuk membuat 
engkau mampu memaklumkan keselu-
ruhan amanat ini agar didengar semua 
orang 

⁄¤‹fi› ƒ
Biara Santo Nectarios, Agustus 1990.

B&$#+%&; G4$ 5&-&: 5.E.+#0#+; #%& 
*#$& E#$9# #%& -1 :1+1 E&%#+ %#0.+# 
%.E.*&"#+7 G4$ 5&-&: 5.E.+#0#+; 
C+,%#& @#+, *."#$ <.<E1<E1+, #%& 
-#+ :.-#+, <.<E1<E1+, #%&; #2# @#+, 
-#2#* %&%#*#%#+ %.2#-# %.-&# E1#0#9#*1 
1+1 @#+, *1+,,#" -1 :1+1? !2# @#+, -#2#* 
%&"#%&%#+ E#,1 <.0.%#? K.0E13#0#"#$ 
%.2#-#%& -&"& <."#"&1 51*#E N&317 !%& 
*#$& E#$9# C+,%#& *1-#% #%#+ <.+,.3./
9#%#+ #%&7 T!%& <.<E&%# 51*#E N&31 
:.3#0# :.<E#0#+,#+ -#+ <#*#%& <.+/
.<&%#+ G< U6RU/2X7

Aku menyerahkan kepadamu seorang 
biarawati, seorang diakon wanita 
gereja-Ku. Berilah dia dan temannya, 
dalam persatuan dengan Diri-Ku, 
suatu sambutan yang layak bagi para 
kudus, dan bantulah dia dengan apa 
saja yang ia perlukan selama ini: Ia 
mempedulikan sejumlah besar jiwa-
jiwa (bersama dengan temannya, 
melalui doa-doa mereka, puji-pujian 
mereka bagi-Ku, laku silih mereka, 
matiraga dan pengorbanan-pengor-
banan).

J#"& A.:&: <.<#"1+,%#+ 5.2#"#/Y@# 
:#<E1" <.<#+-#+, #+,%#:#; -#+ :.4"#$/
4"#$ E.0E13#0# :.+-1017 Z# :.4"#$/4"#$ 
<.+,,#+*1%#+ %.-&# E1#0#9#*1 -#"#< 
E13#0#/Y@#; :#<E1" E.0%#*#R
Aku telah bekerja dan berjuang, 
sering kali tanpa tidur. Aku telah lapar 

dan haus, dan sering kali kelaparan 
karena tidak adanya kasih. Aku telah 
kedinginan, karena tidak adanya ka-
sih, maka engkau, yang membaca Aku, 
maukah engkau peduli tentang Aku? 
Peduli akan anak-anak domba-Ku? 
Jangan berkata: “Jangan mengganggu 
aku. Aku tidak bisa pergi ke sana dan 
memberikannya kepada-Mu!” 

TJ#"& A.:&: <."#+6&*%#+ %.<E#"1 :.2.0*1 
2#-# #9#" #<#+#* 1+1X7

Pada hari ini, Aku berkata kepadamu 
yang membaca Aku, bahwa berkat-
berkat-Ku diberikan kepada siapa pun 
yang memenuhi kebutuhan-kebutu-
han Rumah ini. Sebab, apa pun yang 
kaulakukan, yang terkecil sekalipun, 
kaulakukan bagi-Ku. Maka, diberka-
tilah engkau yang akan mendengar 
Aku dan melaksanakan Kehendak 
Bapa-Ku. Karena itu, siapa pun yang 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
rumah ini akan diberi upah besar oleh 
Bapa-Ku di Surga. Tetapi, berjaga-jag-
alah terhadap mereka yang menimbul-
kan kesulitan-kesulitan dan kesusa-
han. Hindarilah mereka. Kerjakanlah 
segala sesuatu dengan tekun dengan 
Damai yang Kuberikan kepadamu  
Lakukanlah segala sesuatu dengan 
kasih demi Kasih  Yang Kuminta 
hanyalah Kasih. Ingatlah akan hal ini 
selalu. 

⁄¤‹fi› ƒ
Agustus, 90

B&$#+?
Aku Ada 

âssula-Ku, berbahagiakah engkau 
ada bersama-Ku dengan cara ini?
F$; @#; B&$#+7 B.02&61"#$ Y#<#/>&7
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Berdoalah lebih banyak. Inilah nasi-
hat-Ku  Aku terus-menerus menan-
tikan doa-doamu. Aku terus- menerus 
memberkati engkau.

TJ#"& A.:&: <1+*# :&2#@# #%& <.<E&%# 
51*#E N&31 :.3#0# :.<E#0#+,#+ -#+ 
<.+&"1: #2# @#+, #%#+ Z# *&+6&%%#+ 
%.2#-#%&X7

Engkau harus berjaga-jaga dan 
berdoa supaya tidak jatuh ke dalam 
pencobaan.
TZ+1 -#01 Z+61" >#*1&: 26RMUX7 !%& <.</
E&*&$%#+ 5.%&#*#+/>& @#+, -#$:@#*7
Dengarkan Aku: berdoalah! Jangan 
tidur 
)#2#*%#$ #%& <.<#+-#+,/>& -#"#< 
<.-1*#:1?
Berdoalah!
TJ#"& !%& E.0-4#X7
Berdoalah sekali lagi kepada-Ku!
TN."#0#:%#+"#$ 04$%& -.+,#+ G4$/>&7 
!<1+X7
TA.:&: 3.2#*/3.2#* <.<E.01 !%& #9#" 
-4#%&; -4# @#+, Z# %.$.+-#%17 !%& 0#:# 
Z# <.+-1%*.%#++@# %.2#-#%&X7

Anak-Ku, terkasih-Ku, apa sajakah 
yang tidak Kulakukan bagimu ... 
Aku telah membesarkan engkau, dan 
sadarilah siapa pemilikmu sekarang. 
Berbahagialah!
!%& ".E1$ -#01 :.%.-#0 E#$#,1#7
Maka tunjukkanlah itu!  Aku akan 
membuka mulutmu dan engkau akan 
berbicara! 9 

B#+,%#2"#$ :.01,#"#/:.01,#"# E#,1 %#<1; 
@#1*& <.0.%# @#+, <.+,#3#&%#+ 5.E&+/
%.E&+ !+,,&0/>& @#+, :.-#+, <.%#07 

Suatu Takhta Kemuliaan kini sedang 
turun dengan segera. Aku akan me-
nyingkapkan tempat persembunyi-
an10  mereka dan kaum mereka akan 

ditiadakan, dipadamkan. Saat per-hi-
tungan segera akan habis. Tunggu dan 
lihatlah ... Aku bermaksud menyegar-
kan bumi dengan makanan berlim-
pah dan membekali sisa-Ku dengan 
banyak barang-Ku yang baik. Aku 
mengasihi engkau dengan kasih yang 
kekal dan Aku tetap bertahan dalam 
kasih sayang-Ku kepadamu.

Izinkanlah Aku mendisiplinkan dir-
imu, yang membaca Aku, dan bila eng-
kau menerima disiplin-Ku Aku akan 
membawa engkau kembali kepada-Ku. 
Aku akan mengangkat engkau sebagai 
anak dan mengajarkan Hukum-Ku 
kepadamu. Seperti seorang anak yang 
dihibur oleh ibunya, Aku pun akan 
menghibur engkau. Kasih mengingink-
an kasih  

âssula, senangkanlah Aku dan ucap-
kanlah credo (“Aku Percaya” ) sambil 
memandang Aku.
A#; B&$#+%&7
Aku mendengarkan.
TJ#"& !%& E.0-4#X7
Baik! Mari, “Kita?” 
A#; B&$#+; O51*#P7

Rodos, 4.`.90, (Nubuat).

Bunga, damai sertamu.
Api, Keadilan, segera akan turun. Ue-
reja akan hidup kembali  Bumi akan 
terbakar.

⁄¤‹fi› ƒ
Kesepuluh Perintah - Rodos - 

_ sampai T9.`.90

B&$#+?
Aku Ada 

  9 Dengan tiba-tiba aku mengucapkan kata-kata ini:
10 Serigala-serigala itu: para anggota masoneri.
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Bersandarlah pada-Ku. Pikirkanlah 
Kasih-Ku. Aku telah menjalani Jalan 
Salib sendirian. Dari mereka yang 
menjadi umat-Ku, tidak satu pun yang 
ada bersama-Ku. Mereka membenci 
Aku tanpa alasan apa pun. Dengan 
paksa dan berdasarkan hukum Aku 
ditangkap. Penderitaan dan penghi-
naan telah menjadi harga kemenang-
an-Ku. Aku telah mengangkat 
dosa-dosamu atas Diri-Ku dan meng 
-izinkan tangan-tangan mereka yang 
Kuciptakan sendiri memukul Aku dan 
merusakkan tubuh-Ku. Tetapi melalui 
Luka-luka ini engkau disembuhkan ... 

Maka, berkatilah mereka yang men-
ganiaya engkau. Jangan menghakimi 
mereka. Berkatilah mereka dan berdo-
alah bagi mereka  Dengan Mata-Ku 
penuh air mata Aku berkata kepa-
damu pada hari ini: ada banyak orang 
yang bersikap seperti musuh terhadap 
Aku dan Salib-Ku. Dari mereka semua 
yang mewartakan Injil, hanya sedikit 
yang sungguh-sungguh bekerja sama 
dengan Aku dan demi Kerajaan-Ku  
Keseluruhan Hukum-Ku dapat dising-
kat dalam satu perintah: KASIH  Se-
andainya mereka mengikuti Hukum-
Ku dan memeriksa perilaku mereka 
setiap harinya, maka mereka sudah 
pasti menemukan bahwa mereka tidak 
hidup menurut Perintah-perintah-Ku. 

Dan bila mereka berkata kepada-Ku: 
“Bagaimana itu bisa terjadi bahwa 
kami tidak mengikuti Perintah-perin-
tah-Mu? Lalu bagaimana kami harus 
mengikuti Perintah-perintah-Mu? 
Dapatkah kami mengajarkan Per-
intah-perintah-Mu bila kami tidak 
mengikutinya?” Namun kalian me-
mang tidak mengikutinya karena kasih 

sudah tidak ada di dalam diri kalian. 
Mahkota Perintah-perintah-Ku adalah 
Kasih. Mengasihi berarti hidup sesuai 
dengan Perintah-perintah-Ku. Jangan 
kalian seperti Kain yang tidak men-
gasihi Aku dan hanya karena dengki 
rohani memotong leher saudaranya ...

T5.*1%# #%& <.+@#-#01 #2# <#%:&- 
!""#$R @#%+1 <.<E.01 %4<.+*#0 *.0$#/
-#2 5.:.2&"&$ D.01+*#$/Y@#; #%& *#%&* 
E#$9# #%& *1-#% <#<2& <.+&"1:%#+ 
:.<&#+@#X7 
A# !""#$; #%& *1-#% 2.0+#$ #%#+ <#<2& 
<."#%&%#++@# :.+-101'
Siapa yang berkata kepadamu bahwa 
engkau akan melakukan karya ini 
sendiri? Engkau akan menuliskan se-
tiap kata yang akan Kukatakan kepad-
amu. Jangan tergesa-gesa. Aku dapat 
mendikte kepadamu secara bertahap, 
bila itu yang kauinginkan.

B&$#+; <#6&"#$ :.:&#1 -.+,#+ %.<#</
2&#+%&''
Engkau melupakan Kemampuan-Ku 
yang dapat mengisi kemampuanmu. 
Mari ... Berbagilah Karya-Ku demi 
mendapat jiwa-jiwa. Mengertikah eng-
kau akan dahaga-Ku? Aku haus akan 
jiwa-jiwa, haus akan kesucianmu, haus 
akan kerukunanmu timbal balik. Aku 
haus, anak-anak-Ku yang tersayang, 
haus akan segala sesuatu yang adalah 
Aku dan yang memantulkan Aku. Aku 
haus untuk memberi lagi keilahianmu. 
Aku haus akan munculnya kasih. 
Kembali, Aku haus untuk memperba-
harui sumber aslimu dan persatuan 
dalam Nama Kudus-Ku, yaitu sumber 
aslimu yang tumbuh dari Kasih-Ku 
yang Mulia. Aku haus akan adorasi, 
tetapi lihatlah, apa yang telah terjadi 
dengan dirimu dan apa yang telah 
kaulakukan! 
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Oh, era! Engkau telah berhenti me-
nyembah Aku, dan sebagai gantinya, 
engkau telah melipatgandakan ilah-
ilah palsumu. Engkau tidak mematuhi 
Perintah-perintah-Ku. Tidak, engkau 
tidak mematuhi Hukum-Ku. Era yang 
malang, apakah yang terjadi padamu? 
Engkau jarang menyerukan Aku 
untuk menyembah Aku. Engkau tidak 
memanggil Aku karena kasih, juga 
tidak menghormati Aku lagi dengan 
mempersembahkan jasa-jasamu ke-
pada-Ku. 

Aku terus memanggil engkau sepan-
jang masa hidupmu, untuk mengin-
gatkan engkau tentang siapakah Bapa 
Surgawimu, dan pada siapa engkau 
dapat mencari pertolongan. Tetapi 
hatimu tidak terarah pada-Ku dan 
akal budimu pun tidak sudi, karena 
engkau lebih suka memutuskan tali 
pusar yang saling mempersatukan kita 
dan menjadikan kita satu, agar engkau 
dapat membuat hukummu sendiri dan 
menyebut dirimu: tak berallah. Ter-
perangkap oleh Kesombongan, engkau 
ingin menganggap dirimu setingkat 
dengan-Ku. 

Sekarang engkau berkata: “Aku 
setara dengan Allah dan Aku duduk di 
Takhta-Nya, sebab kebijaksanaan-Ku 
telah menghimpun banyak kemewah-
an dan kekuasaan besar atas dunia”. 
Kemahiranmu dalam berdagang 
begitu rupa sehingga banyak bangsa 
mengikuti teladanmu. Ya, engkau 
mengikuti nasihat ular semula itu yang 
dengan licik membuat moyangmu 
makan buah yang terlarang itu, 
dengan meyakinkan mereka bahwa 

mereka akan menjadi seperti allah11. 

Lalu engkau mengira bahwa matamu 
akan terbuka, tetapi dalam kenyataan-
nya engkau menjadi buta, dan sampai 
hari ini engkau masih berusaha memu-
tuskan Tali Pusar ini yang memberi 
engkau Hidup dan Kekudusan, karena 
engkau berpikir bahwa hal ini akan 
membawa kebebasan bagimu, tetapi 
yang akan kautemui adalah Kematian 

Oh, era yang malang! Engkau men-
gabdi Kebodohan, bukan Kebijaksa-
naan. Engkau menjadi budak si naga, 
bukan mengabdi kepada Yang Kudus. 
Engkau tidak mematuhi Perintah-pe-
rintah-Ku. Tidak, engkau tidak mema-
tuhi Hukum-Ku yang telah Kutetap-
kan bagimu. Engkau terus-menerus 
mencobai Aku  Eramu, anak-Ku 
terbukti bersalah karena menghu-
jah berat, karena tidak memelihara 
Hu-kum-Ku. Mereka tidak memper-
hatikan Perintah-perintah-Ku yang 
memberi mereka kehidupan seandain-
ya mereka mematuhinya.  

Bangsa demi bangsa telah menyim-
pang dari setiap pasal Kesepuluh 
Perintah-Ku, dengan menambahkan 
dosa hujah pada pemberontakan. 
Dengan kekuasaan si naga, binatang 
hitam itu1T bersama dengan binatang 
kedua, yaitu nabi palsu, menegakkan 
tiang-tiang hujah bagi mereka sendiri, 
pada setiap bukit tinggi dan di bawah 
setiap pohon yang menyebar, untuk 
menaklukkan dunia dan memadam-
kan terang kecil yang masih tersisa di 
dalamnya. 

11 Kej 3:5.
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Pada masing-masing dari tujuh kepal-
anya, binatang itu membuat berhala 
yang mewakili ilah-ilahnya sendiri. 
Patung-patung berhala itu telah ditem-
patkan di tempat-tempat tinggi berkat 
kuasa si naga. Lalu mereka mengang-
kat imam-imam dari kaum mereka 
sendiri untuk kedudukan-kedudukan 
tinggi yang kini bertugas di jantung 
Kekudusan-Ku. Dan mereka tidak me-
nyembah Aku. Mereka berpura-pura 
demikian. Mereka keluar menyamar 
sebagai imam-imam tinggi1\, me-      
nyembah dan melayani si binatang itu 
sendiri serta hasilnya  yang disesuai-
kan dengan dunia. Mereka menyem-
bah ilah-ilah asing dan tak bernyawa. 
Seperti yang pernah dilakukan oleh 
bapak-bapak mereka di masa silam. 
Mereka menentang kesalehan dan me-
nolak Perintah-perintah-Ku, anak-Ku. 

Mereka pergi dan menjajarkan semua 
bangsa cara menyembah gambaran 
seorang manusia biasa14, suatu tiruan 
yang tak bernilai, bukannya me-ny-
embah Kemuliaan-Ku yang Kekal ... 
Ah, Betapa mereka1_ membebani Aku! 
Dengan kuasa16 yang telah diberikan 
kepada mereka oleh naga itu, mereka 
menajamkan kebencian mereka dan 
roh pembalasan dengan berperang 
melawan orang-orang kudus dan 
semua orang yang tidak termasuk 
marga mereka, dan terhadap mereka 
yang menolak menyembah patung17  
binatang itu. 

Maka Aku berkata kepadamu: Diber-
katilah mereka yang percaya kepada-
Ku dan menyembah Aku. Diberkatilah 
mereka yang mengikuti Aku. Diber-
katilah mereka yang percaya bahwa 
Janji-Ku sedang menuju kegenapan-
nya. Sebab pada merekalah, Hembu-
san Kasih-Ku akan dimeteraikan pada 
dahi mereka. 

Sungguh Aku berkata kepadamu: Bila 
seseorang mengabdi Aku, ia harus 
mengikuti Aku. Oh, era, jangan takut 
kembali kepada-Ku. Kembalilah 
kepada-Ku selagi masih ada waktu, 
sebab Hari-Ku sudah dekat. Lalu, 
bagaimana engkau akan menghadapi-
nya? Telah dikatakan: jangan ada 
padamu allah lain di hadapan-Ku  
Janganlah mengikuti allah-allah lain, 
allah-allah masyarakat di sekitarmu. 
Tetapi manusia telah melanggar Perin-
tah pertama Bapa-Ku dengan me-
nyatakan kebebasan mereka secara 
terbuka akibat sarana dan dorongan 
binatang-binatang hitam itu; pada 
kepala mereka akan melekat darah 
banyak orang.

Jangan menyebut nama-Ku dengan 
sia-sia, adalah Perintah berikutnya. 
Kini bangsa-bangsa yang angkuh me-
nyerang Nama-Ku yang Kudus. Bagi 
mereka Aku tidak berarti apa-apa. 
Mulut mereka berisi penuh kata-kata 
hujah, namun siap dengan kata-kata 
manis bagi orang lain bila mereka me-
lihat adanya keuntungan yang besar 

12 Why13
13 Bacalah amanat tertanggal 30.1.90.
14 Kristus yang palsu.
15 Allah telah memberi aku nama-nama mereka.
16 Misa-misa hitam.
17 Kristus yang palsu.
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dengan berbuat demikian. Mereka 
mengumpat Nama-Ku yang Kudus 
bila sedang asyik berargumentasi. 

Mereka menghujah melawan Keilahi-
an-Ku dan Kekudusan-Ku. Dan mer-
eka, yang sekarang bertugas di dalam 
Uereja-Ku, tetapi bergerak di sekitar 
kuasa si binatang itu, sambil menyom-
bongkan pengetahuan mereka tentang 
Hukum-Ku, adalah mereka pula yang 
menyebut Nama-Ku dengan sia-sia. 
Merekalah yang menutup kerajaan 
surga di depan muka orang-orang,  
padahal mereka sendiri tidak mema-
sukinya ataupun mengizinkan orang 
lain yang ingin masuk ke dalamnya. 
Mereka “berkhotbah”  bahwa tidak 
boleh mencuri, tetapi mereka mencuri 
jiwa-jiwa dari-Ku. Mereka “mela-
rang” perzinaan, tetapi mereka sendiri 
melakukan perzinaan karena mereka 
mengikuti si binatang hitam dan setia 
kepadanya. 

Mereka berpura-pura membenci 
berhala, tetapi mereka merampok 
Kekudusan-Ku. Jadi, bila generasi 
ini menghujah Nama Kudus-Ku dan 
menggunakan-Nya dengan begitu saja, 
sebabnya ialah sikap permisif yang 
berakar pada kejahatan moral, yang 
di-berikan kepada mereka dengan 
cuma-cuma oleh mereka yang ber-
pakaian  jubah-jubah hitam1`. Tujuan 
mereka adalah menghancurkan akar-
akar kekudusan dan keadilan, serta 
membawa suasana tanpa hukum ke 
titik puncaknya  

Uenerasi .... Pada saat Kedatangan-Ku 
kembali, apakah Aku harus berkata: 

sudah tidak ada satu orang baik pun 
yang masih tersisa. Tidak ada satu 
pun yang mengerti, tidak satu pun 
yang mencari Aku? Aku telah me-
minta kalian ingat bahwa Hari Sabat 
harus dikuduskan, tetapi kalian telah 
menodai-Nya dengan ketidakmurnian 
dan mengotori-Nya dengan kenik-
matan-kenikamatan yang menjijikkan 
serta praktik-praktik yang menghina 
tubuhmu dan akal budimu, sebab 
kalian telah menggantikan Kebenaran 
ilahi dengan kebohongan dan daripada 
mengabdi kepada-Ku, kalian me-     
nyembah dan mengabdi ciptaan-cip-
taan. Kalian telah membuat Sodom 
dan Uomora seolah-olah hampir tidak 
bercela dan murni dibanding dengan 
ketidak-murnianmu. Sungguh Aku 
berkata kepadamu, pada Hari itu 
hukumannya tidak akan parah bagi 
Sodom dan Uomora dibanding dengan 
bagi kalian sekarang. Kebanyakan 
dari kalian tidak mematuhi Hari 
Sabat. 

Tidak, kalian tidak mematuhinya. Ka-
lian tidak mematuhi Hukum-Ku ... 
Kitab Suci berbunyi: “Hormatilah 
dengan sepenuh hati ayahmu. Jangan 
pernah melupakan kesakitan-kesaki-
tan ibumu yang melahirkan. Ingatlah 
bahwa kalian berutang nyawa kelahi-
ranmu kepada mereka. Dengan cara 
apa kalian dapat membalas perbuatan 
mereka kepada kalian?”19 

Kalian harus mengikuti Perintah 
ini: hormatilah ayahmu dan ibumu. 
Mengapa banyak di antara kalian 
begitu heran bahwa hanya sedikit 
orang yang mematuhi Perintah ini? 

18 Sekte Freemason.
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Bangsa-bangsa yang bodoh dan jahat 
menyesatkan anak-anak ini membawa 
ke dalam penyembahan produk yang 
hampa, mengisi roh mereka sejak 
masa kanak-kanak awal mereka 
dengan roh kelesuan. Banyak orang 
tua yang tidak memberi anak-anak 
mereka kelimpahan Sumber Roh-Ku. 
Kebijaksanaan-Ku memanggil mereka 
siang dan malam, tetapi generasi ini 
mengesampingkan-Nya. 

Dan setiap hari yang berlalu, anak-
anakmu menyimpang terus dengan 
semakin menjauh dari Jalan yang 
menuju kepada-Ku. Siapa pun, muda 
atau tua, yang mengakui Aku sebagai 
Allahnya, seharusnya memantulkan 
%itra-Ku. Dan karena kasih, mereka 
seharusnya patuh dan menghormati 
orang tua mereka sebagaimana mer-
eka akan mematuhi dan menghormati 
Aku. Tetapi segala sesuatu yang cocok 
dengan dunia, telah menjadi ham-
batan bagi anak-anak ini untuk datang 
kepada-Ku. 

Kasih sudah hilang. Banyak orang 
tua mengeluh tentang ketidakpatuhan 
anak-anak mereka, padahal mereka 
sendiri melakukan hal yang tepat sama 
terhadap Aku. Apakah mereka benar-
benar dapat mengakui bahwa mereka 
memiliki kebaikan, kesabaran dan 
toleransi yang berlimpah? Seandainya 
mereka memang memiliki kebaji-
kan-kebajikan ini, maka anak-anak 
mereka pun akan memiliki kebajikan 
kepatuhan dan akan menghormati 
mereka berdua. 

Tetapi Aku berkata kepadamu: Akal 

budi generasi ini kosong, maka Keg-
elapan datang dan mengisi penuh diri 
mereka. Sebab, citra untuk menjadi 
sang ! lsuf, lebih penting di mata mer-
eka daripada Kemuliaan Kekal-Ku. 
Lalu, ketidakkudusan mereka diserap 
oleh nafsu dan sejak masa muda me 
-reka pergi dan menghina tubuh me-
reka sendiri.

QBersambung ke BC 45R

19 Ecc 7:27-30
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IND. 31.3.96.
SL : 22.5.96
Catatan Kaki:
 1 Para imam era baru.
 2 Gereja masa Awal.
 3 Sebagai daging dan tulang.
 4 Dengan amat manis Yesus mencoba 

menghibur aku.
 5 Yesus telah memahami maksudku.
 6 Ketika aku melihat Dia dengan mata 

jiwaku sore hari itu.
 7 1Kor 1:28.
 8 Why 4:8.
 9 Dengan tiba-tiba aku mengucapkan 

kata-kata ini:
 10 Serigala-serigala itu: para anggota 

masoneri.
 11 Kej 3:5.
 12 Why 13.
 13 Bacalah amanat tertanggal 30.1.90.
 14 Kristus yang palsu.
 15 Allah telah memberi aku nama-nama 

mereka.
 16 Misa-misa hitam.
 17 Kristus yang palsu.
 18 Sekte Freemason.
 19 Ecc 7:27-30.


