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BUKU CATATAN 45

menyebut dirimu bagian dari Gereja-
Ku, dan kalian berkhotbah menentang 
pembunuhan, bagaimana kalian justru 
membunuh? Apakah kalian tetap men-
ganggap dirimu benar dan bersikeras 
mengaku tidak bersalah di hadapan-
Ku pada hari Penghakiman, padahal 
kalian telah menumpuk kejahatan 
karena membunuh anak-anak yang 
belum lahir?

Dari Surga Kulihat pemandangan-
pemandangan yang amat mengerikan. 
Ah! Betapa Aku menderita melihat 
rahim yang membentuk anak ini, 
menolak dia dan mengirimnya menuju 
kematiannya tanpa nama dan tanpa 
rasa penyesalan. Rahim yang telah 
membentuk anak itu, tidak mengin-
gatnya kembali. Kepada mereka Aku 
berkata: “Silakan mengasah pedang-
mu, tetapi senjata yang kausiapkan 
itu akan membunuh dirimu sendiri”. 
Sekarang engkau tidak mengandung 
anak melainkan  kejahatan. 

Engkau sedang mengandung kedeng-
kian, dan akan melahirkan mala-
petaka. Engkau telah menggali lubang, 
membuatnya dalam sekali, hanya 
supaya engkau jatuh ke dalam perang-
kapmu sendiri! Kedengkianmu akan 
melilit di kepalamu dan kekerasanmu 
akan menimpa kembali ke atas 
kepalamu1. Dan kalian2 , kalian yang 
dikenal sebagai orang setia kepada-Ku 
dan memegang teguh Nama-Ku, Aku 
tahu semuanya tentang kalian. Ya! 

Maka, tidak adanya kesucian pada 
mereka ditelan habis oleh nafsu dan 
sejak masa mudanya mereka menodai 
tubuh mereka sendiri. Generasimu 
telah mengolok-olok Perintah-perin-
tah-Ku dan menggantikan-Nya dengan 
tiruan-tiruan yang bersifat menghu-
jah. Dan sampai saat ini dari mulut 
binatang muncul produk-produk jahat 
yang menggelapkan akal budi anak-
anakmu dan menyeret mereka seperti 
mangsa langsung ke dalam mulut 
singa, sambil mempengaruhi cara ber-
! kir kaum muda itu untuk menyem-
bah binatang pertama dan melayani 
dewa-dewa buatan manusia, sehingga 
mereka memberi hormat dan peng-
hargaan yang seharusnya diberikan 
kepada-Ku, dan karena itu menjadi 
pantulan kebajikan dari orang tua 
mereka 

Sungguh Aku berkata kepadamu: bagi 
mereka yang tidak mau tunduk, yang 
menolak untuk menerima Perintah-
perintah-Ku sebagai pembimbing mer-
eka, sebaliknya memilih hidup tanpa 
moral, maka apilah yang akan mereka 
terima nanti. Oh, berbahagialah mere-
ka yang hatinya tunduk, sebab mereka 
akan memperoleh kesempurnaan 

Maka Aku berkata kepadamuT jan-
ganlah kalian tidak menuruti rasa 
Takut akan Allah  Kalian tahu bahwa 
Aku telah melarang kalian untuk 
membunuh, hai generasi! Jika kalian 
menyebut diri kalian Milik-Ku dan 
1 M0m 7:12-16
2 Di sini Yesus menunjuk kepada para nabi palsu yang mengenakan topeng anak domba.
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Kalian dikenal sebagai orang hidup, 
dan subur, padahal tidaklah demikian. 
Kalian mati dan sedang membusuk  

Bertobatlah! Aku telah memper-
cayakan kepadamu jiwa-jiwa yang 
luar biasa banyaknya, tetapi si jahat  
berdagang dengan kalian untuk menu-
kar mereka dengan emas dan perak. 
Ya! memang! Aku tahu bagaimana 
kalian hidup sekarang! Kalian hidup 
seperti serigala3, di dalam kandang-
kandang yang tersembunyi4. Di atas 
kandang-kandang ini Aku akan mem-
bangun sebuah jalan tol. Aku akan 
datang kepada kalian secara tiba-tiba 
dan mempertontonkan ketelanjang-
anmu. 

Dan sesudah Harinya datang, Aku 
tidak akan mengizinkan kalian makan 
dari pohon Kehidupan. Dengarkanlah 
baik-baik: Kalian berkhotbah me-
nentang pembunuhan, namun kalian 
membunuh Roh-Ku. Kalian berteriak 
tentang Hukum, lalu melanggarnya, 
karena Kalian tidak mengerti misteri 
manna-Ku yang tersembunyi. Tidak! 
Kalian belum mengerti cara Aku mem-
beri makan yang ajaib, maupun mis-
teri Perubahan-Ku Ytrans! gurasi)  

Aku telah berjanji berjaga-jaga agar 
kalian tetap hidup di akhir Zaman 
berkat Manna Surgawi-Ku. Aku ber-
kata kepada Gereja-Ku di Pergamum5: 
“Barangsiapa terbukti menang, 
kepadanya akan Kuberi manna yang 
tersembunyi dan sebuah batu putih, 
sebuah batu yang di atasnya tertulis 
Nama Baru, yang hanya diketahui oleh 

dia yang menerimanya” 

Hari ini Aku menawarkan manna 
itu kepadamu, yang telah Kusiapkan 
untuk zaman ini, makanan Surgawi, 
makanan dari Roh-Ku bagi jiwamu 
yang kelaparan. Aku mencurahkan 
Roh-Ku dalam kepenuhannya untuk 
mengisi gurun yang ada dalam batin-
mu. Dan Aku menawarkan manna 
Surgawi-Ku kepadamu dengan cuma-
cuma, karena ini adalah makanan bagi 
kaum miskin.... Namun kalian tidak 
mengerti.... sehingga kalian menolak 
untuk memakannya dan melarang 
orang lain memakannya. Aku sudah 
menuliskan Nama Baru-Ku pada \batu 
putih\ yang hanya akan diketahui oleh 
kaum miskin. Kalian mengaku dirimu 
rendah hati dan miskin, namun Kalian 
sebenarnya tidak rendah hati atau-
pun miskin. Rohmu bertakhta di atas 
kekayaan Setan  

Aku Penguasa para raja di bumi dan 
Aku telah meminta kalian untuk tidak 
melakukan tindakan-tindakan yang ti-
dak suci ataupun perzinaan. Zina telah 
diperhalus oleh Setan begitu rupa se-
hingga telah kehilangan artinya, baik 
dalam ordo-ordo gerejawi maupun di 
kalangan kaum awam  Kesabaran-
Ku atas dosamu telah habis sekarang. 
Bagi mereka6 yang mencari kekuatan-
kekuatan hujah Setan, dan menegak-
kannya sebagai panji untuk mengha-
pus Keilahan-Ku dan Kekudusan-Ku 
serta Kurban Kudus-Ku, Aku berkata 
ke-padamu: adalah kesalahanmu, 
bahwa Nama-Ku dijadikan hujah di 
antara orang-orang yang tak berallah 

3 Mereka yang pernah setia “menjual” diri mereka kepada Setan dan mengikuti binatang itu.
4 Rumah-rumah para anggota Masoneri.
5 Jhy 2:3-17
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Kalian telah menodai Tempat Kudus-
Ku dengan menahbiskan orang-orang 
murtad yang bernafsu rendah. Mereka 
semua tercemar dan tidak punya rasa 
takut terhadap-Ku. Karena itu, jika 
sekarang orang-orang yang tak ber-al-
lah itu melakukan zina dan mengang-
gapnya sebagai hal yang wajar, maka 
hal itu terjadi karena sifat serba boleh 
yang besar di dalam Gereja-Ku yang 
diberikan atas perintah binatang itu, 
yang bertujuan memalsukan Kebenar-
an. 

Bagaimana mungkin kalian begitu mu-
dah lupa, bahwa tubuh kalian adalah 
anggota Tubuh-Ku juga? Aku ingin 
melihat kalian bebas dari kemurtadan 
karena tubuh kalian adalah bait Roh 
Kudus-Ku  Aku, Allahmu, ingin 
melihat kalian hidup suci karena Aku 
adalah kudus 

Hai Ciptaan! Dengan mengakui Aku 
sebagai Allahmu, kalian akan dapat 
mengakui Hukum-Ku, dan dengan 
demikian akan mengikutinya. Tetapi 
banyak dari kalian gagal dan kini 
mayat-mayatmu mengotori gurun 
ini... Aku tidak memerintahkan kalian 
berbuat dosa. Maka, mengapa kalian 
menggunakan kebebasanmu dengan 
cara sehingga menjadi jebakan bagi 
jiwamu? Berdoalah kepada-Ku agar 
aku memaafkan kalian, Jika tidak, 
maka kalian akan menjadi yang kalah  

 Perkawinan haruslah dihormati dan 
harus dijaga kesuciannya. 

Aku adalah Tuhan, dan Aku telah 

mengajak kalian untuk menjalankan 
kehidupan devosional, kehidupan 
damai, kasih dan kekudusan: Aku 
telah memanggil kalian untuk bersatu 
dengan-Ku selamanya. Aku telah me-
manggil kalian untuk mempersunting 
kalian dengan Kelembutan dan Kasih-
Ku. Dan hanya dengan memahami 
bahwa kalian adalah Milik-Ku dan 
mempelai-Ku, barulah kalian akan 
berhenti berbuat dosa dan melakukan 
zina terhadap-Ku. 

Aku tidak akan berhenti, demi Nama 
Kudus-Ku, menempuh segala ke-
mungkinan untuk membawa kalian 
kembali kepada kesadaranmu, bahkan 
seandainya Aku harus menarik kalian 
ke padang gurun dan menunjukkan 
kepadamu Hati Kudus-Ku berikut 
Kekayaannya Yang Tak Terpahami, 
supaya kalian mengerti ketelanjangan 
dan kemalangan jiwamu. Lalu seperti 
sebuah gulungan, Aku akan membuka-
kan kepadamu seluruh Pengetahuan-
Ku, sehingga kalian menolak dosamu. 
Aku memiliki kekuatan untuk me-
nyembuhkan kalian. Maka datanglah 
dan bertobatlah! 

Roh Kudus-Ku meminta kalian agar 
jangan mencuri. Jika kalian mengaku 
dirimu sebagai Milik-Ku, dan jika 
kalian tahu Hukum-Ku serta merasa 
memiliki Kebenaran, maka mengapa 
kalian tidak mengajar diri kalian 
sendiri untuk tidak mencuri, hai 
kalian yang telah menahbiskan dirimu 
sebagai imam7, dan juga orang-orang 
lain. Tetapi kalian telah mengizinkan 
diri kalian sendiri dibeli dan dengan 
cerdik mengikuti binatang itu, yang 

6 Sekali lagi Yesus menunjuk kepada orang-orang yang memuja binatang itu.
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telah mengajar kalian untuk menyu-
sun patok-patok yang terlepas dari 
hukum. 

Kalian berasal dari dunia ini, dan Aku 
punya banyak alasan untuk meng-
utuk kalian. Lidahmu dengan bangga 
menyatakan bahwa kalian telah 
melakukan hal-hal besar, hal-hal baik, 
hal-hal jujurT bahkan memperdaya-
kan orang-orang pilihan dengan kedok 
anak domba. Tetapi Aku berkata 
kepadamu: Kalian tak dapat memper-
dayakan Aku, sebab Aku tahu bahwa 
di balik kelakuan sebagai anak domba, 
kalian menyembunyikan sebuah 
bencana yang mengerikan bagi umat 
manusia yang belum pernah dialami 
dunia sebelumnya. 

Tujuanmu adalah menghapus Kurban-
Ku8 dan menggantikan-Nya dengan 
Kejahatan dan Kebohongan. Kalian 
mengaku dirimu sebagai nabi, untuk 
tidak mengakui Nabi-nabi-Ku. Tidak 
takutkah kalian bila namamu dihapus 
dari buku kehidupan, karena apa yang 
kalian perbuat adalah mencuri ber-
juta-juta jiwa dari-Ku dan menuntun 
mereka menuju kematian? Mukjizat-
mukjizat kalian mengesankan banyak 
orang di masa kini, terlebih pada hari 
kalian akan menghalau nabi-nabi-Ku9 

dengan pedangmu  
Kini kalian telah memasang perisai 
lengkap pada dirimu untuk memer-
angi mereka, karena kesaksian mereka 
sangat mengganggu telinga kalian, 
lebih- lebih lagi kepatuhan mereka 

kepada Perintah-perintah-Ku. Mereka 
tidak mengikuti kalian maupun bina-
tang itu. Mereka tetap setia kepada-Ku 
dan tak pernah membiarkan kebo-
hongan keluar dari bibir mereka10. 
Mereka adalah para Habel-Ku. 

Di mata dunia ini, kalian seolah-olah 
berhasil mengalahkan mereka, namun 
sukacitamu hanya berlangsung seben-
tar saja, karena seperti kilat, Aku akan 
mengirimkan Keadilan-Ku untuk 
mengalahkan kalian. Aku akan turun 
untuk menghembuskan lagi kehidu-
pan pada mereka11 , membangkitkan 
mereka di depan mata kalian sebagai 
tiang-tiang cahaya di dalam Tempat 
Kudus-Ku... Lalu Surga akan terbuka 
dan kalian akan melihat Aku. 

Dan jika kalian bertanya kepada-Ku: 
mengapa pakaian mewahmu bernoda 
warna merah? Mengapa pakaianmu 
semerah itu dan baju-Mu seolah-olah 
terinjak oleh pengirik buah anggur?12 

Aku akan berkata kepadamu: Aku 
telah berjalan melewati pengirikan, 
Aku sendirian di antara umat-Ku, dan 
tidak seorang pun yang menemani 
Aku. Aku telah menginjak-injak mu-
suh-musuh-Ku dalam murka-Ku. Mer-
eka tidak pernah berhenti menentang 
Aku dan membuat Aku marah. Aku 
datang untuk menghapus dari muka 
bumi ini seluruh ajaran dan aturan 
manusia yang menjadi makanan 
beracun bagi kalian semua dan yang 
dipaksakan kepadamu melalui anca-
man pedang demi mencemari Keila-

  7 Pengikut binatang yaitu nabi palsu.
  8 Dan 12:11
  9 Jhy 11:8
10 Jhy 14:5
11 Jhy 11:11
12 Yes 63:2
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hian-Ku dan Kekudusan-Ku. Ini akan 
menjadi pertarungan pertama akhir 
zaman. Aku adalah si Penunggang 
yang Agung13. Aku adalah Sang Sabda 

 Jika bumi ini berduka, merana, dan 
pepohonannya tidak menghasilkan 
buah, serta daun-daunnya menge- 
ring, maka hal ini terjadi karena 
kalian tidak menaati Hukum-Ku.

Bukankah Aku telah berkata: jangan-
lah kalian memberi kesaksian ataupun 
pernyataan palsu? Namun dari dalam 
inti Tempat Kudus-Ku, tempat ujung 
tombak14 di mana di antara kaum 
Habel-Ku terdapat pula para Kain, 
Perintah-Ku juga tidak ditaati. Para 
Imam yang diangkat oleh Kain kini 
disebarkan keempat penjuru bumi, 
bukan untuk memberi kesaksian 
tentang Aku sebagai Yang Bangkit, 
ataupun tentang Kurban-KuT tetapi 
untuk mengutuk Sabda-Ku dengan 
meniru Kitab Suci, dan mengajari 
semua bangsa tentang seorang Kristus 
Palsu di bawah ekumenisme palsu, 
dan dengan demikian menyebarkan  
rasionalisme dan naturalisme kepada 
dunia, suatu makanan yang tercemar 
berupa: Kebohongan. 

Aku berkata kepadamu: mereka tidak 
akan dapat menang maupun tidak 
akan memerintah terus menerus. Ke-
adilan akan menang! Aku tidak akan 
membiarkan kalian jaya selamanya, 
karena Aku tahu semua tentang diri 
kalian dan tahu bagaimana kalian dan 
kekuatan naga itu telah menempatkan 
imam-imammu pada kedudukan yang 
tinggi untuk menghancurkan dan 

mengalahkan imam-imam-Ku. 

Aku berkata kepadamu: waktunya 
hampir habis. Aku akan menarik 
kalian dari kedudukanmu yang tinggi 
hingga kalian akan jatuh di bawah 
kaki imam-imam-Ku, para Kudus-Ku 
dan para malaikat-Ku serta membuat 
kalian mengakui bahwa kalian adalah 
budak binatang itu... Segera, amat 
segera, Aku akan datang kepadamu 
seperti pencuri, secara tak terduga dan 
akan menumbangkan: Kebohongan, 
Kristus Palsumu, dan menempatkan 
kembali Kebenaran. Aku akan segera 
datang untuk menghancurkan gamba-
ran palsu yang kalian ciptakan sebagai 
ganti Aku, sambil memaksa segala 
bangsa untuk menghormatinya15. 

Tidak! Kalian tidak akan menang! 
Putra dan putri-Ku, Kalian yang telah 
tersesat tanpa tujuan di padang gurun 
ini, kembalilah kepada-Ku! Bertobat-
lah! Jangan berbuat dosa lagi! Aku 
tahu, kalian sering memberi kesaksian 
yang karena kekurangan Kasih. Tetapi 
kalian tidak dipimpin oleh gembalamu 
yang mengajar aturan-aturan-Ku, 
karena sikap permusuhanmu terha-
dap-Ku. Namun, kendati kesomban-
ganmu dan sikap permusuhanmu 
terhadap-Ku, Aku berseru kepadamu: 
Aku mengasihi kalian! Dan pengam-
punan-Ku sudah terjamin bagimu. 
Kembalilah kepada-Ku sebagaimana 
adanya kalian dan Aku akan meng-
hiasi kalian dengan Keilahian-Ku. Aku 
akan mengembali-kan keilahianmu 
demi Nama Kudus-Ku.

13 Jhy 19:11
14 Nabi palsu.
15 Jhy 13:16
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Kalian ingin memberi kesaksian? 
Berilah kesaksian tentang Kerahim-
an-Ku yang besar ini. Kalian ingin 
menjadi saksi? Bersaksilah dalam 
Nama-Ku: Yesus Kristus, Putera Allah 
Yang Terkasih, dan Juru Selamat  
Kasihilah satu sama lain seperti Aku 
mengasihi kalian. Bersukacitalah ka-
lian yang telah diberi manna-Ku yang 
tersembunyi dan sudah menerima 
Meterai Kasih pada dahi kalian 

Dari Surga Aku telah memerintah 
kalian agar tidak menginginkan 
barang-barang atau istri milik te-
tanggamu. Ternyata, mulai dari umat 
awam sampai para imam, Perintah ini 
tidak dipatuhi! Aku telah menyatakan 
Kasih-Ku kepada setiap mahluk di 
bumi melalui Kurban-Ku, dan melalui 
Kurban ini Aku telah memberi kalian 
hidup kekal serta amanat Kasih-Ku. 
Banyak dari kalian mengkhotbahkan 
kasih, pengampunan, kerendahan hati, 
toleransi, kesucian berulang-ulang 
lagi, namun sampai saat ini banyak di 
antara kalian siap membunuh, karena 
kalian belum mendapatkan apa yang 
kalian inginkan. 

Kalian terus saling melempar panah-
panah beracun satu sama lain, karena 
kalian belum memiliki apa yang telah 
Kuberikan kepada sesamamu  Mulai 
zaman Habel sampai saat ini, dosa-
dosa ini selalu diulang-ulang. Manusia 
pertama yang menginginkan harta 
milik saudaranya adalah Kain, namun 
berapa banyak lagi para Kain seka-
rang ini? Dan berapa banyak para 
Esau? Hanya didorong oleh kemudah-
an dan bukan oleh sesuatu yang lain, 
dia sampai menyerahkan hak kela-
hirannya sehingga ia jatuh ke dalam 

kemurtadan. 

Mengapa tidak mengikuti teladan 
Habel dan menjadi suci? Mengasihi 
berarti hidup suci dan mengikuti 
perintah-perintah-Ku. Jika kalian, 
yang memuji Aku siang dan malam, 
masih menginginkan milik sesamamu, 
maka Aku minta kalian segera berto-
bat! Jika kalian bertanya kepada-Ku: 
Bagaimana mungkin aku mengingink-
an milik sesamaku, padahal Aku mem-
persembahkan hartaku kepada-Mu, 
hidupku dan segala-galanya. Bagaima-
na mungkin aku menginginkan harta 
milik sesamaku? 

Aku berkata kepadamu: rohmu 
menginginkan roh sesamamu yaitu 
karunia-karunia yang telah Kuberikan 
kepada rohnya. Iblis telah memasang 
perangkap bagi jiwamu. Jangan sam-
pai jatuh! Dimanakah pertempuran 
dan peperangan di antara kalian itu 
diawali di dalam Rumah-Ku, kalau 
bukan berasal dari kecemburuan 
spiritual? Kain menginginkan sesuatu 
dan ia tidak mendapatkannya, maka ia 
membunuh Habel. Esau menginginkan 
sesuatu, maka ia menyerahkan hak 
kelahirannya guna memuaskan keingi-
nannya  Kalian memiliki ambisi yang 
tak dapat dipuaskan. Maka kalian 
tidak peduli akan kebahagiaan sesa-
mamu demi mengecewakan dia, atau 
kalian pergi dan siap membunuhnya. 

Sungguh, Aku berkata: jika kalian me-
nyimpan kecemburuan dalam hatimu 
atau memiliki ambisi demi kepen-
tingan pribadi, maka jangan pernah 
menuntut sesuatu bagi dirimu sendiri 
atau menutupi Kebenaran dengan 
kebohongan, sebab di mana ada ke-
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cemburuan dan ambisi, di situ kalian 
akan menemukan ke-tidakselarasan, 
kemuna! kan serta kehambaran. Jan-
gan terus berbuat dosa! Bertobatlah! 
Dan jangan sampai terpengaruh oleh 
mereka yang diangkat oleh nabi palsu 
dan menjadi anggota kediaman setan. 

Jangan dengarkan mereka. Aku segera 
akan turun bersama Takhta-Ku ke 
tengah-tengah kalian. Maka datanglah 
dan bertobatlah, sementara masih ada 
waktu. Datanglah kalian yang masih 
terombang-ambing dan ragu-ragu 
tentang yang baik dan yang jahat, dan 
yang menyusup ke rumah sesamamu 
untuk mendapat pengaruh terhadap 
para wanita bodoh yang bersikeras 
dalam dosa-dosa mereka dan mengiku-
ti aliran demi aliran dalam usaha men-
didik diri sendiri, namun tak pernah 
sampai kepada pengetahuan tentang 
Kebenaran16. Sadarilah betapa me-
nyedihkanlah dirimu itu, dan jangan 
salah mengerti teguran-teguran-Ku 
ini. Sadarilah betapa Aku mengasihi 
kalian  Bekerjalah demi kemuliaan-
Ku dan janganlah melihat ke kiri atau 
kananmu, sebab jika kalian melihat 
ke kirimu maka kalian akan meli-
hat serigala-serigala lapar yang siap 
memangsa kalian dan merobek tubuh 
kalian hingga hancur. Dan jika kalian 
melihat ke kananmu, kalian akan me-
lihat sebuah lubang yang digali agar 
kalian jatuh ke dalamnya. 

Maka berbahagialah, hai generasi, 
atas apa yang telah Kuberikan kepad-
amu dan berbahagialah sebagaimana 
Aku berbagi dengan kalian. Api-Ku 
sudah mulai kelihatan, dan ah ... 

betapa banyaknya dari kalian yang be-
lum siap, karena eramu tidak percaya. 
Mereka tidak menyembah Aku. Mer-
eka tidak berharap ataupun mengasihi 
Aku. Generasimu telah menggantikan 
Kebenaran dan Perintah-perintah-Ku 
dengan hujah. 

Kasih telah hilang dari antara kalian. 
Kalian tidak menjalani hidup Kasih. 
Kalian pun tidak memahami mengapa 
Takut akan Allah adalah Awal Kebi-
jaksanaan. Jika kalian takut kepada-
Ku, kalian diberkati. Jika kalian takut 
kepada-Ku, kalian dapat memperoleh 
kesempurnaan. Jika kalian takut 
kepada-Ku, Aku akan membuat kalian 
mabuk dengan Anggur manis-Ku dan 
mengisi kalian dengan produk-Ku. 
Jika kalian takut kepada-Ku, kalian 
akan hidup dalam Damai. Jika kalian 
takut kepada-Ku, maka Kebijaksa-
naan akan datang hingga ke ambang 
pintumu. Jika kalian takut kepada-Ku, 
kalian akan bersemangat mentaati 
Perintah-perintah-Ku tanpa men-
gubah satu garisnya pun. Maka Aku 
menganjurkan kalian semua agar jan-
gan hidup mendua hati. Isilah jiwamu 
dengan Rahmat Ilahi-Ku sementara 
masih ada waktu. 

Bertobatlah, sementara masih ada 
waktu. Kembalilah kepada-Ku se-
mentara masih ada waktu. Jangan me 
-nimbun dosa di atas dosa-dosamu 
yang lain. Celakalah jiwa-jiwa yang 
keras kepala yang menutup telinga 
mereka terhadap peringatan terakhir 
ini. Apa yang akan kalian lakukan 
pada saat Kedatangan-Ku Kembali? 
Aku ini dikenal Setia dan Benar17 dan 

16 2 Tim 3:6-8
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Aku berkata kepadamu: Keadilan 
akan menang  

Jangan bingung, anak-Ku. Jangan 
tertegun oleh apa yang Kuberikan 
kepadamu untuk ditulis, karena telah 
dikatakan sebelumnya, bahwa pada 
zamanmu, Gereja-Ku akan dikhianati 
oleh orang yang tadinya milik-Ku 
sama seperti Yudas, dan kemurtadan 
Gereja akan muncul dalam diri-Nya. 
Aku akan dikhianati oleh mereka yang 
bersama-sama berbagi Makanan-Ku, 
yang menjalin ikatan dengan-Ku, yang 
makan dan minum bersama-Ku. 
Namun sungguh sebentar lagi, segala 
sesuatu yang tertutup akan terungkap 
dan apa yang Kukatakan dalam pe-
rumpamaan dan kiasan akan menjadi 
jelas. Aku akan mengungkapkan 
amsal-Ku dan perumpamaan-per-
umpamaan-Ku kepada yang miskin. 
Sebelum generasi ini berlalu, dengan 
Kekuatan-Ku dan Kemuliaan-Ku, Aku 
akan  menggulingkan si Nabi Palsu itu. 

Semua isi Kitab Suci harus digenapi, 
sampai titik terakhir. Inilah sebabnya 
Aku menuliskan segalanya, supaya 
setelah meneliti Amanat ini, kalian 
memahami tanda keaslian setiap 
hurufnya dan bahwa semuanya ini 
adalah kata-kata-Ku sendiri yang 
diberi melalui Rahmat-Ku kepada 
kalian semua. Aku telah datang untuk 
menghidupkan kembali api kasih yang 
hampir padam ini, sebelum Nabi palsu 
meniupnya hingga padam sama sekali.

!Yesus menangis...-

Aku menangis, ya, memang! Ia 

menetap di Rumah-Ku dan daripada 
memberikan persembahan harum dan 
kurban-kurban kepada-Ku, ia justru 
menggantikannya dengan segala ben-
tuk kejahatan yang ditawarkan si ja-
hat kepadanya: ketidakmurnian, per-
cabulan, ketidakadilan, ketidaktaatan 
kepada Hukum-ku, ketidaksenonohan, 
kemabukan dengan darah para nabi-
Ku, yang benar-benar Milik-Ku ... 
Tanpa henti mulutnya  mengeluarkan 
kata-kata sombong dan hujah keempat 
penjuru bumi. Berkat-berkat yang 
palsu serta kutukan- kutukan sejati 
keluar dari mulut yang sama itu  

Aku tahu semuanya tentang dia. Aku 
tahu dia luar dalam, dan Aku berkata 
kepada-Mu: ia tidak pernah akan 
bisa sampai ke tempat istirahat. Aku, 
Tuhan, akan memberi kepadamu, hai 
anak-Ku, penglihatan-penglihatan ten-
tang Dia yang memikul darah banyak 
orang pada dirinya dan mereka yang 
menyembah dia18  Hendaknya kalian 
tetap berjaga sambil berdoa sepanjang 
waktu mohon kekuatan agar dapat 
berdiri dengan penuh keyakinan di 
samping-Ku. 

Dengarlah Aku: dosa-dosa Pemberon-
tak itu telah sampai ke Surga dan telah 
membangkitkan seluruh Keadilan-Ku 
diiringi Dukacita yang tidak terbatas 
dalam Jiwa-Ku, karena Aku harus 
mengutuk dia beserta seluruh kawan-
nya. Bapa-Ku telah menciptakan mer-
eka dengan sukacita dan Kasih yang 
besar dan Aku telah mengasihi mereka 
serta mengurbankan Diri-Ku untuk 
menebus bukan saja orang-orang yang 
baik melainkan orang-orang yang ti-

17 Jhy 19:12
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dak baik juga. Aku telah menyerahkan 
hidup-Ku bagi mereka. Namun dia 
dan kaumnya justru berbalik melawan 
Aku dengan penuh kesadaran demi 
menghancurkan imannya....

!Yesus menangis lagi-...

serta menghancurkan Perjanjian-Ku 
untuk selama-lamanya... Tujuannya 
ialah mengacaukan Kitab Suci mulai 
dari awal sampai akhir, dan membuat 
Sabda-Ku, Kebenaran-Ku, Kebijaksa-
naan-Ku serta bahasa Salib-Ku, suatu 
suaka kacau, suatu teori rasional, 
suatu teori ! lsafat. Dengan meniru 
kebijaksanaan yang keliru dan dengan 
ajaran-ajaran kosong itu, mereka 
mencekoki orang banyak dan menun-
tut mereka menuju kematian mereka. 
Dengan mulutnya yang sombong 
dia meniru Kabar Baik, dia meniru 
Kebangkitan-Ku dan seluruh Keila-
hian-Ku! Ah! Saat perdaganganmu 
segera akan usai. Para Saudagar yang 
berdagang denganmu dan memberi 
kalian barang-barang dagangan yang 
paling bermutu akan dibenamkan 
dan semua orang akan merasa ngeri 
melihat nasibmu. Putri, bacalah Kitab 
Yehezkiel:28  

“Karena menjadi tinggi hati, kalian 
telah berkata: Aku adalah AllahT Aku 
duduk di takhta Allah, dikelilingi oleh 
pengikut-pengikut. Meskipun kalian 
manusia dan bukan Allah, kalian 
menempatkan diri sama dengan Al-
lah. Memang kalian lebih pandai dari 
Daniel. Tak ada begawan yang sepan-
dai kalian. Dengan kecerdikanmu dan 
kepandaianmu, kalian memperoleh 
banyak kekayaan. Kalian memiliki 

tumpukan emas dan perak di dalam 
perbendaharaan kalian.

Begitulah hebat ketrampilan dagang 
kalian, sehingga kekayaanmu terus 
meningkat dan karena itu hati kalian 
menjadi semakin angkuh. Karena 
kalian menganggap diri setaraf den-
gan Allah, maka, baiklah, Aku akan 
mem-bawa orang-orang asing mela-
wan kalian, yaitu bangsa-bangsa yang 
paling ganas. Mereka akan menghunus 
pedang melawan kebijaksanaan cang-
gih kalian. Mereka akan mengotori 
semarakmu. Mereka akan melempar 
kalian ke dalam lubang dan kalian 
akan mati secara mendadak, disaksi-
kan oleh massa pengikutmu. 

Apakah kalian tetap akan berarak-
arak sebagai Imam Agung berpakaian 
perak dan emas? Apakah kalian akan 
berkata: Aku adalah Allah, seorang 
Nabi, padahal para pembunuhmu ada 
di hadapanmu? Tidak!, kalian adalah 
manusia, bukan Allah yang ada dalam 
tangan para pembunuh kalian. Dan 
kalian akan mati sebagai orang yang 
tak berallah dalam tangan orang-
orang asing. 

Kalian pernah menjadi contoh kesem-
purnaan yang penuh kebijaksanaan, 
kesempurnaan dalam kecantikan 
kalian berada di Eden, yaitu taman 
Allah, pada Inti Tempat Kudus-Ku. 
Tetapi usaha dagangmu telah me-
menuhi diri kalian dengan kekerasan 
dan dosa ... kalian telah mencemarkan 
kebijaksanaanmu demi semaraknya 
... Dengan banyaknya dosamu, dan 
kecurangan dalam dagangmu, kalian 
telah menodai Tempat Kudus-Ku”. 

18 Lihat amanat tanggal 3.9.90
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Maka, bacalah Why: 18  Kini huku-
man sedang dijalankan di bumi ini. 
Sekarang pangeran dunia ini akan 
segera digulingkan. Binatang kedua 
atau Nabi Palsu, si imam agung, para 
serigala, semuanya satu dan sama. 
Dialah yang mempersenjatai dirinya 
secara lengkap untuk berperang 
melawan Hukum-Ku19 dan Nabi-nabi-
Ku20, Dia dan kelompoknya adalah 
serigala-serigala yang telah Kusebut 
dalam Amanat-amanat-Ku yang ter-
dahulu. Aku sudah jemu melihat dia 
dan seluruh kelompoknya, dan Aku 
sama sekali tidak senang menghukum. 
Aku ingin menebus mereka, sambil 
menjadikan mereka anak-anak-Ku, 
tetapi mereka mem-biarkan diri dibeli 
oleh pedagang-pedagang kaya yang 
akan jatuh bersama mereka. Rasakan 
pen-deritaan-Ku, Rasakan dukacita-
Ku. Rasakan sakit-Ku. Mereka adalah 
para pemuja uang...

Allahku, datang dan istirahatlah dalam 
hati para Habel-Mu, yaitu mereka 
yang betul-betul mengasihi Engkau. 
Mungkin jumlah mereka hanya sedikit, 
tidak banyak, namun mereka adalah 
para Kudus-Ku yang tabah mengalami 
cobaan-cobaan. Mereka adalah orang-
orang yang mengasihi Engkau. Mereka 
adalah orang-orang yang setia dan 
beriman. Mereka adalah para sahabat-
Mu. Mereka adalah buah-buah-Mu yang 
pertama, yang tak pernah mengizinkan 
kebohongan keluar dari bibir mereka. 
Aku mempersembahkan kepada-Mu 
mereka agar Engkau dapat beristirahat 
dalam diri mereka. 

 Aku menyandarkan Kepala-Ku di 
hati anak-anak-Ku yang setia YPara 

kudus di eramu). Mari, kasihilah Aku. 
Hiburlah Hatiku, dan buatlah silih 
bagi mereka yang merampas seluruh 
bangsa-bangsa dari Kasih-Ku dengan 
mendirikan sebuah dinding di antara 
Aku dan anak-anak-Ku. Aku tak 
pernah merampas satu jiwa pun dari 
Kasih-Ku. Berdoalah, Vassula-Ku, 
tanpa hentinya. Banyak orang akan 
dibersihkan melalui doa-doa. 

Banyak orang yang akan dimurnikan 
oleh pengorbanan dan puasa. Jangan 
berlambat-lambat. Waktunya sangat 
mendesak  Berkatilah Aku lebih 
banyak. Bersihkan kebejatan dunia ini 
dengan memberi dan menunjukkan 
Kasih yang lebih besar kepada-Ku. Ah, 
Vassula, putri-Ku, senangkanlah hati-
Ku dan bicaralah kepada-Ku dengan 
kata-kata ini: 

Yesus, ajarilah aku mengasihi Engkau 
dengan lembut. Berilah rahmat ini 

kepada mereka yang tidak mengasihi 
Engkau dan tidak mengenal Api Yang 

Membaradalam Hati Kudus-Mu. 
Amin.

 17.8.90

Aku datang kepada-Mu, Yahwehku, 
memohon ampun-Mu atas dosa-dosaku. 
Tuhan, dengarkanlah permohonanku. 
Aku tahu bahwa Engkau mengampuni 
kami dan melupakan segala dosa kami.
Aku mengampuni engkau. Aku lebih 
senang mengampuni engkau daripada 
membiarkan murka-Ku memukul 
engkau... Engkau gersang dan tak 
berpenghuni. Engkau terkenal karena 
kegersanganmu. Engkau seperti taman 

19 Musa
20 Elia
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tanpa air, sedangkan Aku bagaikan 
mata air yang mengalir ke dalam se-
buah taman, datang kepadamu untuk 
mengairi tanahmu. Aku telah menye-
lamatkan engkau dari cengkeraman 
musuh-Ku. 

Si singa telah meninggalkan engkau, 
dan tanahmu kini telah menjadi 
sebuah taman, berkat Kasih-Ku yang 
Tak Terbatas dan Kerahiman-Ku. Aku 
ini Juru Selamat dan Yesus adalah 
Nama-Ku. Izinkanlah Aku menuliskan 
Amanat berikut ini bagi  ...21 

Aku, Tuhan, ada di hadapan dia, dan 
Aku menyalakan api serta menghi-
dangkan air di hadapannya. Aku telah 
memberinya kebebasan untuk me-
milih. Ia dapat mengerjakan apa saja 
yang disukainya. Aku memperhatikan 
setiap kegiatannya. Aku mencatat 
ketulusannya yang sadar dan terarah 
kepada-Ku  

Aku mencatat ketidaktulusannya 
yang sadar dan terarah kepada-Ku. 
Bergegaslah dan datanglah kepada-
Ku, dan Aku akan menghidupkan 
kembali nyala apimu. Nyala api kecil 
yang tersisa padamu sedang akan mati 
dengan cepat! Aku mengasihi engkau 
dengan Kasih kekal dan Kerahiman-
Ku tak terpahami. Engkau bahagia 
menerima perkenanan-Ku  Banyak 
di antara kalian sekarang berkata: 
mari kita minum, mari kita makan 
hari ini, besok kita akan mati. 

Jangan membohongi dirimu send-
iri... Sadarlah kembali dan hadapilah 
Aku, Allahmu. Mematuhi Hukum-Ku 

berarti mengasihi Aku dan setiap 
orang yang hidup dalam kasih, hidup 
dalam Aku. Aku tidak membutuhkan 
ahli-ahli ! lsafat dan orang-orang bijak 
zamanmu ini, termasuk para pakar. 
Aku hanya membutuhkan kelema-
han ...kemiskinan...kesederhanaan...
Pahamkah? Hari-harinya akan datang 
ketika Aku akan menaruh Hukum-
Ku ke dalam hatimu. Aku datang 
pada hari-hari Kerahiman ini untuk 
mempersiapkan bangsa-bangsa dan 
mengingatkan mereka bahwa Aku 
dapat memurnikan batin mereka dari 
tindakan keji dan mematikan, yang 
akan dapat menjerumuskan kalian ke 
dalam api kekal. Namun hati generasi 
ini sudah menjadi keras dan meskipun 
Aku bicara dengan lembut kepada 
bangsa-bangsa, mereka tetap tidak 
mau mendengarkan Aku. Mari, ang-
katlah salibmu dan ikutlah Aku. Aku 
akan memberkati setiap langkah yang 
kalian tempuh  

⁄¤‹fi› ƒ
Kemudian, pesan bagi suatu kelompok 
doa:

Aku telah mengundang banyak orang 
ke pesta perjamuan-Ku, namun hanya 
sedikit orang yang mau datang22. 
Karena itu Aku berkata kepadamu: 
Pergilah kepada yang miskin seka-
rang! Pergilah kepada yang buta! 
Beberapa di antara mereka akan 
dijumpai telah mati, tetapi jangan 
khawatir, Aku akan membangkitkan 
mereka. Aku telah mengangkat kalian 
semua dan Aku akan mengangkat 
lebih banyak lagi. 

21 Yesus menyebut nama seorang penduduk Rhodos.
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Maka, pergilah kepada yang miskin 
dan yang sakit, dan pastikanlah bahwa 
Rumah-Ku penuh. Biarlah mereka 
yang pertama diundang ke per-
jamuan-Ku, namun menolak datang, 
menjadi tertegun setelah mengetahui 
bahwa orang-orang buta melihat, 
orang-orang miskin menjadi kaya oleh 
Pengetahuan-Ku! Dan melihat orang-
orang mati, telah bangkit dan hidup 
kembali!  Tumbuhlah dalam Kekay-
aan-Ku dan jangan merana! Teguhlah 
dan bekerjalah demi Kemuliaan-Ku... 
Anak-anak, hilangkanlah sikap ego-
ismu. Kerajaan-Ku sangat dekat pada 
kalian. 

Bersungguh-sungguhlah dan ikuti 
Sabda-Ku. Jagalah agar dirimu tetap 
murni dan belajarlah meniadakan dir-
imu supaya Roh-Ku dapat bernapas 
di dalam dirimu.  Aku telah memilih 
kalian, para malaikat-Ku, bukan 
karena kalian layak, melainkan karena 
kalian miskin dan malang. Muliakan-
lah Nama-Ku lagi dengan mengadakan 
pertemuan seperti ini untuk melayani 
Aku. Rajinlah dalam semua perbuatan 
baik. Aku bersama kalian sepanjang 
segala masa.

⁄¤‹fi› ƒ
3.9.90                                                        

                                        

Aku pergi menemui seorang pastor. 
Dia dari suatu ordo tertentu dan aku 
dapat mengenali seragam ordo tersebut. 
Setelah pintu terbuka dan aku melihat 
pastor itu, betapa terkejutnya aku lang-
sung melihat seseorang yang berpakaian 

seperti mau ikut karnaGal! Pakaiannya 
panjang berwarna ungu muda dari bah-
an mirip satin. Aku dapat melihat  bagian 
dalam lengannya yang lebar berwarna 
hijau lumutJ sekeliling pinggangnya dike-
nakannya hiasan sabuk emas dan perak. 
Melingkar di lehernya sebuah kalung 
emas yang tebal. Tak ada satu tanda 
salib pun padanya. Dia nampak seperti 
seorang raja zaman dulu! Mula-mula aku 
mengira bahwa dia seorang istimewa 
maka ia berpakaian seperti itu. 

Kemudian ketika ia menyambut aku, 
aku melihat wajahnya sambil berusaha 
melupakan apa yang dikenakannya itu. 
Pada saat itu aku bersama “L”, seorang 
pastor dari ordo yang samaJ dia tidak 
bereaksi. Aku berpikir bahwa hal seperti 
itu sudah biasa maka aku tidak terlalu 
memikirkannya. Tetapi tiba-tiba aku 
ingat akan amanat Tuhan seminggu sebe-
lumnya. Dia telah berkata: Aku, Tuhan, 
akan memberi engkau penglihatan ten-
tang mereka yang mengikuti binatang itu. 

Dan Ia mengatakan bahwa mereka 
yang mengikuti binatang itu di dalam 
Gereja-Nya, berdandan seperti Imam-
imam Agung, seperti mau ikut karnaGal, 
berhiaskan emas dan perak. Mereka akan 
menipu banyak orang, termasuk orang-
orang yang terpilih. Sore itu aku tidak 
melihat pastor yang biasa, aku melihat 
seseorang yang berpakaian seperti 
“raja”, dengan pakaian aneh!

Vassula! Aku telah mengatakan kepa-
damu bahwa Aku akan menunjukkan 
kepadamu dengan Jari-Ku semua duri 
di Tubuh-Ku23 Orang yang berbuat 
seperti itu sudah sepatutnya disingkir-
kan dari komunitas. 
!1 Kor 5 : 2-

10.9.90
                                                     

22 Kelompok doa kecil ini telah berkali-kali berusaha mengundang beberapa imam yang cukup dikenal,  
     termasuk juga para rahib, namun mereka masing-masing memberi alasan-alasan tak berarti dan tidak  
     tertarik sama sekali akan amanat Tuhan, meskipun mereka bersikap sopan.
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Yahweh Sabaot, bawalah kami kembali. 
Biarlah Wajah-Mu tersenyum kepada 
kami dan kami akan selamat. 
!Mzm 80:3-
Damai sertamu. Bersandarlah pada-
Ku... Aku membentuk engkau bu-
kannya tanpa tujuan. Aku memulai 
Karya ini denganmu bukannya untuk 
Kutinggalkan begitu saja tanpa meny-
elesaikannya. Aku telah mem-berkati 
Karya-Ku agar memuliakan Aku. Dan 
engkau, engkau \tidak berarti apa-apa\ 
dan tidak memiliki apa-apa untuk di-
persembahkan kepada-Ku. Aku telah 
memberikan Kuk-Ku di pundakmu, 
untuk membingungkan para cerdik 
pandai dan untuk membubarkan 
mereka. 

Juga untuk menunjukkan kepada 
mereka bahwa selama mereka mem-
pertahankan pendiriannya, Aku, Tu-
han, tidak akan menyatakan Diri-Ku 
kepada mereka. Dan engkau, hai putri, 
ya... tercengang kebingungan karena 
pilihan-Ku, sebab siapa yang dapat 
menyatakan: “Aku telah membersih-
kan hatiku, aku telah dimurnikan dari 
dosaku?” Namun para penganiay-
aanmu yang tuli akan Ajaran-ajaran-
Ku, berharap mendapat sesuatu untuk 
melawan engkau. 

Sungguh, Aku berkata kepadamu: 
dari semua anak yang dilahirkan 
para wanita belum ada yang terlihat 
lebih kecil daripadamu. Luka yang 
ada padamu, hai putri, melukai Aku 
juga. Ya! Seluruh generasi ini menjual 
diri. Tetapi Aku mau menyelamatkan 
generasimu sebagaimana Aku telah 
menyelamatkan engkau, kendati Aku 

harus menyeretnya keluar dari padang 
gurun dan memperlakukannya seperti 
Aku memperlakukan engkau.24 Aku 
akan membeberkan ketelanjangannya 
di depan matanya. Dan pada bunyi 
awal pertobatannya, Aku akan datang 
segera kepadanya sebagaimana Aku 
meluncur kepadamu. Lalu, dalam ke-
hadiran para malaikat-Ku, Aku akan 
menyanyikan Madah Kasih baginya. 

Aku akan membalikkan dia dari jalan 
semu dan memberikan kepadanya 
rahmat Hukum-Ku. Lalu Aku akan 
menaruh tangannya pada Tangan-
Ku dan membimbingnya kembali ke 
Rumah-KuT di situ Aku akan menun-
jukkan kepadanya segenap Kekayaan 
Hati Kudus-Ku. Harta ini disimpan 
untuk akhir zaman: untuk menghidup-
kan nyala api yang memudar, yang 
hampir mati, agar menjadi Api yang 
Memangsa, memberi terang kepada 
mereka yang hidup dalam kegelapan 
dan dalam bayangan maut. 

Vassula, putri-Ku, para penganiayamu 
akan coba membuka pakaianmu yang 
telah Kuberikan kepadamu dan mer-
ampas Perhiasan-Ku darimu. Namun 
Aku berjanji kepadamu untuk me-
nyingkirkan semua tangan yang akan 
mendekati engkau. Aku ingin menyu-
dahi kesaksian mereka dan bimbingan 
menyesatkan mereka. Aku mau me-
masang papan peringatan yang akan 
berdiri tegak dan selamanya: Raja 
segala raja, Anak Domba Allah, Yang 
Pertama dan Yang Terakhir, Sabda 
Allah, Dia Yang Bangkit, Kristus, Sang 
Penebus, untuk menghapuskan dan 
menyudahi persekongkolan mereka 

23 Aku membuka secara spontan Kitab Injil sambil mencari suatu nubuat.
24 Suatu pemurnian seperti di Purgatorio, ketika aku melihat dosa-dosaku lewat sudut pandang Allah.
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melawan Gereja-Ku, dan mengakhiri 
ajaran-ajaran palsu mereka tentang 
Sabda-Ku dan Citra-Ku. Aku seka-
rang tidak berbicara dalam kiasan-
kiasan. Aku berbicara kepadamu 
dengan kata-kata yang jelas, bahwa 
mereka menciptakan suatu gelar 
yang tidak berasal dari Aku dan yang 
bukan Aku, seorang Kristus Palsu, 
suatu gambaran tak bernyawa, allah 
palsu, yang secara licik tersembunyi di 
bawah ekuminisme palsu. 

Tetapi Aku berjanji kepadamu, 
anak-Ku, bahwa akhirnya Aku akan 
menang! Aku akan mengalahkan guru-
guru palsu di eramu ini, dan Aku akan 
memberi engkau harta tersembunyi 
Hati Kudus-Ku dengan menaruh pada 
lidahmu bahasa Salib-Ku, yaitu Kasih, 
dengan seluruh Misteri-misteri-Nya, 
Mukjizat-mukjizat dan Keajaiban-ke-
ajaiban! Lalu Aku akan mengingatkan 
gembala-gembala-Ku akan kata-kata 
ini: “Kepemimpinan dan Pelayanan!” 
Aku akan memerintah mereka agar 
mereka jangan seperti orang-orang he-
bat yang membuat wewenang mereka 
dirasakan orang-orang miskin. 

Tidak! Siapa yang ingin menjadi besar 
di antara orang miskin, haruslah 
menjadi pelayan mereka. Dan siapa 
yang ingin menjadi pertama di antara 
mereka, haruslah menjadi yang terke-
cil, sebagaimana Aku datang ke bumi 
bukan untuk dilayani, tetapi untuk 
melayani, serta memberi Hidup-Ku 
sebagai tebusan bagi banyak orang. 
Dan engkau, anak kecil, jangan takut 
kepada-Ku25. Aku akan menjaga agar 
Terang-Ku tetap ada di dalam dirimu 

untuk selamanya! Berdoalah demi 
keselamatan dan pertobatan eramu. 
Aku memberkati engkau. Berkatilah 
Aku dan kasihilah Aku 

⁄¤‹fi› ƒ
 
   12.9.90

Yesus?
Aku ada! 
Damai sertamu, hai bunga  Tuliskan-
lah Amanat-Ku bagi segala penjuru 
dunia  : Damai sertamu, Anak-anak 
dari Hati-Ku. Sadarilah betapa Surga 
setiap hari membuka diri bagimu, 
dengan Rahmat-Ku untuk memanggil 
kalian supaya bertobat ... untuk meng-
ingatkan kalian kembali akan Sabda-
Ku... untuk memberi petunjuk sambil 
mengajar kalian mengikuti Perintah-
perintah-Ku. Surga membuka Pintu-
Nya setiap hari di berbagai tempat di 
dunia ini untuk membawa Damai dan 
Kasih bagi kalian. 

Dan Kebijaksanaan berikut selu-
ruh Kemuliaan-Nya turun sebagai 
semacam Takhta ke tengah-tengah 
kalian semua, untuk membuka mata 
orang-orang buta, untuk membuka te-
linga orang-orang tuli dan untuk mem-
bangkitkan orang-orang mati yang 
mengotori padang gurun ini. Tidak, 
Kebijaksanaan tidak akan menunjuk-
kan Diri-Nya kepada jiwa yang penuh 
tipu daya. Kebijaksanaan akan datang 
untuk memberi petunjuk kepada 
jiwa-jiwa yang miskin dan sederhana 
saja dan mencurahkan Karya-karya-
Nya ke atas mereka, sebab jiwa-jiwa 
inilah yang tahu bagaimana harus 
takut pada-Ku, Tuhan, dan memeli-

25 Aku takut kalau-kalau Yesus marah terhadapku.
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hara Sabda-Ku dengan kasih sayang. 
Maka, adakah hadiah yang lebih besar 
daripada membawa Kebijaksanaan 
itu langsung menuju ambang pintu 
rumahmu? 

Adakah senyuman yang lebih mem-
bahagiakan daripada senyuman-Nya 
kepadamu? Adakah kesenangan yang 
lebih besar daripada mendengar Dia 
menyanyikan Madah Kasih-Nya 
yang Baru? Maka bersukacitalah, hai 
ciptaan! Karena Aku Ada di depan 
pintumu! ... Sukacita ini telah dikhu-
suskan untuk zamanmu, hai generasi, 
ketika Setan dan seluruh kerajaannya 
bersama dengan wewenangnya di se-
luruh dunia sedang mencapai puncak 
kekuasaannya di dalam Gereja-Ku 
dan atas seluruh bangsa, bersama den-
gan si nabi palsu, yang langkah kak-
inya dapat kaudengar dengan semakin 
jelas, setiap hari dan di mana-mana. 

Mereka dipersenjatai lengkap untuk 
berperang melawan Gereja-Ku dan 
melawan semua orang yang taat pada 
Perintah-perintah-Ku. Aku telah 
menyediakan, hai  anak-anak terka-
sih, bagi zamanmu Manna Surgawi 
ini yang telah diberi oleh Roh-Ku. 
Manna tersembunyi inilah26, yang 
telah Kukhususkan untuk saat-saat 
kegersangan dan kebejatan. Manna 
itu adalah makanan bagi kaum miskin 
dan bagi mereka yang lapar. Dan Aku 
berjanji kepadamu, mereka akan me-
nerima sebanyak yang mereka ingin 
makan, dan kepada mereka Aku akan 
menganugerahkan Nama Baru-Ku. 
Makanan Surgawi inilah yang Ku-
curahkan dari Surga, yaitu: curahan 
Roh Kudus-Ku, yang mengisi keger-

sanganmu. Inilah Kasih yang berbi-
cara kepada dunia yang bermusuhan. 
Inilah kasih yang mengetuk setiap 
pintu yang terkunci. Inilah kasih yang 
memanggil dari sisi balik Dinding yang 
memisahkan kita, yang dibangun oleh 
musuh-musuh-Ku. Inilah kasih yang 
seperti seorang pengemis memohon 
belas kasih... suatu senyuman ... suatu 
penyesalan... sebuah tarikan napas 
panjang ... Akulah: Hati Kudus   

Aku datang sekali lagi untuk meng-
hidupkan kembali api yang hampir 
padam ini di hatimu, menjadi Api 
Kelembutan dan Kasih yang Memang-
sa. Aku turun untuk melimpahkan 
seluruh Harta Hati-Ku padamu, hai 
umat manusia... dan memberi terang 
kepada mereka yang hidup dalam 
kegelapan dan dalam bayang-bayang 
maut. Aku datang untuk memecah-
kan pintu-pintu penjaramu hingga 
berkeping-keping, dan dengan Nyala 
Api-Ku, meleburkan rantai dosamu. 

Aku datang untuk membebaskan 
kalian dari penjaramu dan kebejatan-
mu, serta mengakhiri kemaksiatanmu. 
Aku mau menyelamatkan kalian, hai 
generasi, biarpun Aku harus menyeret 
kalian sampai ke padang gurun dan 
berbicara kepadamu sambil menun-
jukkan kegersanganmu kepadamu, 
dan tentang bagaimana seluruh tu-
buhmu dipenuhi oleh kegelapan. Aku 
akan melakukan hal ini untuk me-   
nyelamatkan engkau. Ah, ciptaan! Apa 
saja yang tidak Kulakukan bagimu.... 

Roh-Ku menaungi dirimu dan Ia 
akan tinggal padamu untuk sela-

26 Lihat Jhy 2:17
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manya. Maka, bukalah hati kalian dan 
biarkan Aku mengisi kalian dengan 
Rahmat-Ku. Mari dan seraplah kekua-
tanmu dari-Ku. Kuatkanlah akarmu 
dalam Diri-Ku, sebab apa yang akan 
kaulakukan nanti pada saat bencana 
besar itu akan terjadi, jika akarmu 
rapuh? Engkau akan terombang-
ambing ditiup angin dan tumbang 
oleh derasnya badai. Dan cabang-ca-
bangmu akan patah seperti kaca yang 
tipis. Tidak! Engkau tidak akan bisa 
bertahan  

(Bersambung ke BC 46)
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