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Perintah-Nya diberi dari atas. Seperti 
di zaman Musa, Bapa telah memberi 
makan umat-Nya dengan manna di 
padang gurun, lebih banyak daripada 
yang mampu mereka makan. Dan 
Yesus, Putra-Nya, bukankah Ia 
telah memperbanyak roti dan ikan? 
Bukan-kah orang banyak telah makan 
sebanyak yang mereka inginkan? 
Dan hari ini, mengapa beberapa di 
antara kalian yang heran bahwa Roh 
Kudus turun dengan kekuatan penuh 
kepadamu untuk memberi makan 
bangsa-bangsamu dengan Manna 
Surgawi? Ah! betapa sedikitnya yang 
kau ketahui tentang Trinitas Kudus! 

Kalian tidak akan dibiarkan 
menderita kelaparan. Tidak pernah! 
Kalian pun tidak akan dibiarkan 
berkelana kelaparan di padang gurun 
ini. Kelamnya eramu tidak akan 
berlangsung selamanya. Dosa-dosamu 
akan segera dibersihkan dan Binatang 
itu segera akan dilumpuhkan. 
Bersama dengan kaumnya mereka 
akan terpuruk di dalam debu, karena 
Terang akan segera muncul  di 
cakrawala. Inilah yang akan menjadi 
Tanda Besar itu. Maka jika kaki kalian 
masih ragu-ragu antara kebaikan dan 
kejahatan, berdoalah, agar mereka 
tidak menuntun kalian ke dalam 
pencobaan. 

Bila hati kalian tetap menolak untuk 
mengidungkan Magu Kasih bagi 
Allah, berdoalah, agar Si Jahat tidak 

memperdaya kalian. Bila mata kalian 
mengelak untuk memandang ke arah 
Surga untuk mencari hal-hal surgawi, 
berdoalah, agar kamarmu di surga 
mau menerima kalian pada suatu saat 
nanti. 

Bila jiwamu masih menjadi milik 
dunia ini, berdoalah, agar kejahatan 
dunia tidak terkandung dalam 
dirimu, sebab kalian akan memberi 
sarang bagi seekor "lar di dalam 
dirimu. Berdoalah dengan hatimu. 
Berkorbanlah dengan senang hati. 
Biarlah jerih payahmu menjadi layak 
dan Aku berjanji kepadamu bahwa 
pelitamu tidak akan padam pada 
malam hari. Hauslah akan Allah. Aku 
mengawasi kalian semua dan pada 
detik ini Aku membungkukkan Diri-
Ku untuk memberkati kalian semua 
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Bunga! Tinggallah bersama Aku! 
Sepuluh hari lagi akan tiba hari ulang 
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tahunmu. Hari ketika Aku telah 
memanggilmu dan menanam dirimu, 
hai bunga! Ah! Pandanglah Aku. Ini 
menyenangkan Hati-Ku. Milik-Ku! 
Kepunyaan-Ku! Betapa Aku, Tuhan, 
mengasihi engkau! Betapa Aku 
bersukacita dalam dirimu. Secara 
spiritual engkau tadinya mati! Tetapi 
sekarang Aku telah membangkitkan 
engkau untuk datang dan hidup di 
dunia-Ku. Berbahagialah! 

Mihatlah apa yang telah Kuberikan 
kepadamu. Mihatlah harta yang telah 
Kuberikan kepadamu. Meditasimu 
amat berharga! Dialog di antara 
kita ini adalah harta yang dicari 
oleh banyak orang. Tetapi Aku 
telah membawanya kepadamu dan 
menawarkannya kepadamu. Aku 
terus turun dari Surga menuju 
kamarmu untuk memberikan harta itu 
kepadamu sebagai hadiah. Harta-Ku 
dicari oleh banyak orang, tetapi hanya 
sedikit saja yang memilikinya. 

Rassula, Rassula, bersatulah dengan 
Aku dan rindukanlah Aku sekaligus, 
karena inilah buah sempurna deSosi. 
Betapa senangnya Aku memetik buah 
ini. Persembahkanlah kepada-Ku 
waktumu. Persembahkanlah kepada-
Ku tanganmu. Jadilah papan tulis-Ku. 
Bukankah Aku telah menyucikan 
engkau dalam Kekudusan-
Ku? Karena itu pada giliranmu 
serahkanlah  dirimu kepada-Ku, 
kehendakmu, tenagamu. Izinkanlah 
Aku menggunakan dirimu, hai kecil! 
Izinkanlah Kasih-Ku menyelimuti 
engkau, merpati-Ku! Kasihilah Aku 
+ + + + +

*.Q.*Q

AB&-+/$.'.2"3+&'%$.'+3$/-'+(-8-*'.+
9')3-+1'.2+8"&'('&'.+($.('.2+8"%"&-+:)$*+
C666D+8'.+*')+"(-+'/'(+/$.1'&"(&'.6E+

Bunga, itu adalah Salib-Ku juga  
Tetapi izinkanlah Aku memperlaku-
kan engkau sekehendak hati-Ku. 
Kasihmu telah sampai kepada-Ku 
seperti dupa. Jika tiba-tiba datang 
deraan maut atas dirimu, hai anak-Ku, 
persembahkanlah itu kepada-Ku. Aku 
akan menggunakannya dengan baik. 
Bangsa-bangsa sedang di ambang 
peperangan, mengertikah engkau? 
Hai kecil, persembahkanlah kepada-
Ku penderitaanmu, karena ada 
kemarahan yang siap menyala... 

Terimalah Damai-Ku... yakinlah 
pada-Ku, Rassula-Ku. Ingat, Aku 
akan menghibur engkau. Malu, masih 
ada malaikatmu di sisimu untuk 
menghibur engkau dan membalut 
luka-lukamu. Tetapi sementara ini 
izinkanlah Aku meninggalkan Salib-
Ku padamu. Tabahlah hai puteri! 
Salib-Ku berat dan membebani 
engkau, tetapi Aku tahu bahwa engkau 
bersedia memikul-Nya sampai akhir. 
Aku, Tuhan, memberkati engkau. Aku 
akan memberi ganjaran kepadamu di 
Surga! 
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Yesusmu mengasihi engkau. Inilah 
aku, Daniel. Ingatlah, Tuhan telah 
mengistirahatkan engkau. Tetapi 
sekarang, tidakkah engkau ingin 
memberi-Nya istirahat pula? Rassula, 
puaskanlah Dia, dan izinkanlah 
Dia meremukkan engkau dengan 
penderitaan. Inilah biaya mahal yang 
harus dibayar demi Perdamaian. 
Banyak jiwa yang menjadi taruhan. 
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Sering kali Tuhan meremukkan dirimu 
dengan beban seperti ini?
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Tidak! Tidak sering! Maka, pada saat-
saat yang sedikit itu, terimalah dan 
jangan terlalu memberontak terhadap-
nya. Rassula, semua pengorbanan ini 
tidaklah akan sia-sia. Pengorbanan-
pengorbanan ini malah akan 
memperkuat dirimu juga. Tetaplah 
tinggal dalam Kasih Allah. Semakin Ia 
bergairah untuk memurnikan engkau 
semakin bergairahlah engkau untuk 
memuliakan Dia  Daniel, malaikatmu 
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Terimalah Damai-Ku! Aku memikul 
engkau di atas Bahu-Ku. Seperti 
seorang gembala yang menggendong 
anak domba-Nya yang lemah, 
Aku pun menggendong engkau, 
karena Aku tahu engkau lemah, 
menderita dan tidak mampu 
berjalan sendiri. Aku, Tuhan, 
mencurahkan rahmat demi rahmat 
atas dirimu, demi kelangsungan 
hidupmu. Aku mengabaikan semua 

perbuatanmu yang tidak berkenan 
kepada-Ku hai, putri. Yakinlah! 
Aku telah menyelamatkan engkau 
dari Kematian, agar engkau dapat 
berjalan di samping-Ku. Aku 
telah menyelamatkan engkau, hai 
bunga, agar engkau berjalan dalam 
Kehadiran-Ku.
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Jangan banyak omong, ssst.... 
dengarkanlah AkuU, dengarkanlah: 
. . . berapa banyak orang yang telah 
Kudidik dengan cara khusus ini dan 
Kuajari sedikit demi sedikit?
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Maka, andalkanlah Aku!W 

Aku akan membawa engkau 
agar dapat memenuhi setiap kaul 
yang keluar dari bibirmu waktu 
engkau mempersembahkan diri. 
Dengarkanlah... siapa lebih bertekad 
daripada Aku dan Bunda-Ku untuk 
menyelamatkan engkau?
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Tidak! Tidak seorang pun! Meskipun 
engkau sombong secara kekanak-
kanakan, Aku telah menawarkan Hati 
Kudus-Ku kepadamu, agar menjadi 
tempat tinggalmu. Mengapa, Rassula, 
Aku telah menuntun engkau lewat 
padang gurun ini dan menunjukkan 
Surga kepadamu, dan matamu 
telah melihat jutaan malaikat yang 
mengelilingi Aku.  

Putri, Aku telah menganugerahkan 
banyak karunia kepadamu, dan semua 
ini bersumberkan Kasih-Ku bagimu.)  
Dengarkanlah AkuX ... Aku telah 
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dan engkau adalah Kepunyaan-Ku 
dan Bait-Ku. Karena alasan inilah 
Aku mengawal engkau seperti Aku 
melindungi pusat Mata-Ku, dari 
si Pem tnah, yang tanpa hentinya 
dengan segala cara berusaha 
menguasai dan merusak tanahmu 
dan membuat engkau menjadi 
hancur  Seperti seorang penjaga, 
Aku mengawasi engkau siang dan 
malam. Seperti seorang pengawal, Aku 
menjaga engkau dari semua pengacau. 
Aha! Tidaaak! Tidak ada orang yang 
akan diizinkan memasuki Milik-Ku  

Oh, Terkasih! Yang diberkati Jiwa-
Ku! Izinkanlah Aku membisikkan 
Keinginan-Ku kepadamu, agar 
dijadikan tulisan dan dibaca oleh 
banyak jiwa, dan agar dari balik 
tulisan ini mereka dapat mendengar: 
Suara-Ku, Suara Kasih. Aku tidak 
hanya berbicara kepadamu, Aku 
berbicara kepada setiap jiwa. Maka, 
datanglah kepada-Ku, engkau yang 
membutuhkan. Aku akan mengangkat 
engkau dari kesengsaraanmu dan 
mendekap engkau pada Hati-Ku. 

Datanglah kepada-Ku, engkau yang 
hancur, dan Aku akan membuat 
sungai-sungai mengalir darimu. Oh, 
datanglah kepada-Ku, engkau yang 
letih dan letakkanlah kepalamu pada-
Ku. Istirahatlah dalam Aku, hai jiwa! 
Kesakitanmu, kecemasanmu akan 
Kutanggung. Serahkan semuanya 
itu kepada-Ku. Persembahkanlah 
semuanya itu kepada-Ku dan Aku 
akan meringankan bebanmu. Bersuka-
citalah! Sebab dalam kebukan apa-
apaanmu, Aku adalah Segala-galanya! 
Dalam kemiskinanmu, Aku ini Raja, 
dan melalui penyerahan dirimu 

datang untuk mendidik engkau dan 
jutaan orang lain melalui Amanat-
amanat ini. Aku tidak datang untukmu 
saja. Aku tidak datang untuk mendidik 
engkau sendiri, tetapi untuk mendidik 
melalui tulisan-tulisan bangsa demi 
bangsa agar memuliakan Aku. Seperti 
halnya Aku telah membawa engkau 
ke Ruangan Perjamuan-Ku, Aku 
bermaksud membawa juga jiwa demi 
jiwa ke Ruangan Perjamuan-Ku itu.  

Jangan sampai terpaku menghadapi 
Keindahan-Ku... Aku ini Sempurna... 
Dengarkanlah Aku... Jangan biarkan 
matamu berpaling dari Aku. Pujilah 
Aku dan jika engkau mengizinkan, 
Aku akan membuat mata itu 
menjadi tawanan-Ku. Aku akan 
mempertahankan pandangan matamu 
terarah pada Kesempurnaan-Ku, 
agar membangkitkan dalam dirimu 
kerinduan akan kesempurnaan  

Aku ingin engkau cantik, diberkati 
dan suci. Karena itu, izinkanlah Aku 
membimbing engkau langkah demi 
langkah menuju Surga. Memang 
benar, Aku telah mengangkat engkau 
untuk menjadi tanda persatuan dan 
untuk pergi memberi kesaksian. 
Namun bukankah Aku telah 
melengkapi engkau dengan segala 
sesuatu yang diperlukan jiwamu 
dalam tugasmu? Dulu engkau tidak 
dihuni, engkau sebuah padang 
gurun. Maka, dengarlah Aku. "ntuk 
menggenapkan rencana-Ku. Aku telah 
datang ke dalam padang gurunmu 
untuk mendirikan Kemah-Ku di 
dalam dirimu, untuk menyuburkan 
engkau dan menjadikan dirimu Milik 
serta Kediaman-Ku  
Sekarang engkau menjadi milik-Ku 
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kepada-Ku, Aku dapat melaksanakan 
Kehendak-Ku. Kebenaran dan 
Keadilan sedang mengawasi engkau. 
Karena itu, jangan mengecewakan 
Aku, hai jiwa! Penyelamatan sudah 
ada di ambang pintumu  

Rassula, biarlah Kasih-Ku 
menyelimuti engkau. Berilah perhatian 
dan jangan menelantarkan Aku. 
Ingat, Aku Mempelaimu. Aku, Tuhan, 
memberkati engkau. Simpanlah Aku 
dengan ketat di dalam pikiranmu. Hal 
ini sangat menyenangkan hati-Ku. Aku 
mengasihi engkau tanpa batas. Mari  
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Damai sertamu  Hati Ilahi-Ku akan 
mendorong engkau untuk maju terus 
tanpa takut. Bapa amat murah hati. 
Yakinlah pada-Ku. Andalkan  Aku, 
hai anak kecil! Aku akan mengisi 
engkau dengan penghiburanT. Aku 
telah menguji engkau. Izinkanlah Aku 
menilai engkau sekali waktu. Rassula, 
meskipun segalanya kelihatan seolah-
olah sia-sia, jangan patah semangat. 
Aku akan meluruskan jalanmu, 
tetapi pada saat yang sama Aku akan 
me-nunjukkan bahwa engkau adalah 
tanda penolakan. Penolakan terhadap 
Persatuan  

Ketulusan hati telah hilang dari 
antara mereka. Malu bagaimana 
mungkin mereka dapat membereskan 
perbedaan-perbedaan di antara 
mereka?
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Tidak! Amanat-amanat-Ku akan terus 
menempuh jalannya tanpa dirimu  
Tetapi engkau akan terlempar-lempar. 
Aku akan mengizinkan tangan-tangan 
hina para penganiayamu memukul 
engkau dan menghina engkau secara 
terbuka. Aku akan mengizinkan 
mereka menentang engkau.... dan 
seperti burung gagak yang merusak 
panenan, mereka akan menyerang 
engkau. 

Engkau akan tampak sebagai pihak 
yang kalah di mata mereka, karena 
luka-luka yang mereka buat terhadap 
dirimu sangat hebat. Muka-luka itu, 
anak-Ku, akan diberikan kepadamu 
dari dalam Rumah-Ku dan oleh 
Kaum-Ku. Muka-luka itu akan 
diberikan kepadamu oleh para warga 
marga Kain. Aku akan mengizinkan 
mereka memukul seorang anak yang 
tak berdosa. Tetapi sukacita mereka 
akan berubah menjadi dukacita! Ya! 
Engkau akan tampak seperti yang 
kalah, Rassula-Ku! 

Tetapi bukankah Aku juga tampak 
seperti yang kalah? Aku pun tampak 
seperti seorang gagal dalam Tugas-
Ku. Di mata dunia, Aku tampak 
seperti pihak yang paling menderita 
kekalahan. Engkau adalah tanda 
bagi mereka untuk mengemukakan 
pertanyaan-pertanyaan yang 
kontroSersial. Aku tidak bermaksud 
menjatuhkan semangatmu, 
Rassula! Meskipun beberapa dari 
mereka berusaha menghentikan 
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penyebarluasan Amanat-amanat-Ku 
ini kepada orang banyak, tetaplah 
tegas! Rassula-Ku, engkau tetaplah 
tegas seperti batu karang!
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Memang engkau akan dirobek-robek. 
Tetapi Aku, Tuhan, akan berdiri di 
sampingmu dan kekuatanmu akan 
menjadi Kekuatan-Ku. Mari, jangan 
takut. Berilah kesaksian bagi-Ku.

Q*.Q.*Q
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Damai sertamu. Aku, Santo Mikhael, 
meminta agar engkau mempersembah-
kan hari-hari  dan malam-malammu, 
untuk menyampaikan permohonan-
permohonan, berpuasa dan 
berdoa. Tidak lama lagi, semua hal 
yang tersembunyi bagimu akan 
diungkapkan. Semoga menjadi 
Kehendak Allah kalian mendapat 
Kerahiman-Nya pada Hari-Nya nanti. 

Seandainya saja kalian mau 
mendengarkan-Nya sekarang... 
Seandainya saja kalian mau membuka 
hati kalian, untuk mendengar Suara-
Nya... Bukalah hati kalian, bukan 
akal budi kalian. Segalanya akan 
terjadi sesuai dengan Kitab Suci. 
Tidak lama lagi banyak orang akan 
mulai menekukkan lutut mereka 
kepada Allah dan banyak lidah yang 
belum pernah mengucapkan doa akan 
mulai berdoa. Bersatulah, kalian yang 
adalah umat Allah, dalam keyakinan-
keyakinanmu dan dalam kasih kalian. 

Bersatulah dalam doa. Aku mem-
berkati kalian semua, dalam Nama 
Bapa, dan Putra dan Roh Kudus 

Beristirahatlah di dalam Hati Tuhan, 
Rassula. Jadilah tanda Kasih-Nya. 
Terimalah Damai-Ku: Santo Mikhael. 
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Putri, setelah saat Rahmat ini 
berlalu maka saat Kerahiman-Ku 
demikian juga. Malu eramu akan 
harus menghadapi Pengadilan-Ku. 
Aku memberkati engkau karena 
engkau bersedia mendengar Aku, 
memberi waktumu dan tanganmu. 
Aku memberkati engkau dan para 
pendampingmu.  Peganglah 
Tangan-Ku. Aku akan memberikan 
kegembiraan dan Damai kepadamu. 
Kasih ada di dekatmu. Terimalah 
Damai-Ku

 ⁄¤‹fi› ƒ
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Aku ada. Aku memberi Damai-Ku 
kepadamu. Tulislah:
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Damai sertamu. Terkasih! Engkau 
yang dicari Hati-Ku tanpa hentinya, 
engkau yang dikasihi Hati-Ku hingga 
seperti orang bodoh. Engkau yang 
telah Kuciptakan karena Kasih-Ku 
Yang Mulia ini. Engkau yang tubuhmu 
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Kujadikan Bait-Ku, hiduplah suci... 
dan engkau, yang terus menerus 
berdosa, menghina Aku, Hati-Ku telah 
mengampuni engkau. Bersukacitalah! 
Bergembiralah! Sebab Gurumu 
tidak jauh. Tuhanmu sedang dalam 
perjalanan-Nya Kembali. Datanglah 
dan pujilah Aku. 

Mari... bahkan kerikil dan batu-
batu karang akan segera berseru 
pada saat Kedatangan-Ku Kembali 
nanti: Berkat bagi Raja yang datang! 
\Siapa saja yang datang kepada-Ku, 
meskipun dia berdosa tetapi bertobat, 
Aku tidak akan mengusirnya. 
Namun, sampai sekarang masih ada 
beberapa orang yang tidak percaya 
akan Kerahiman-Ku maupun akan 
Kasih-Ku. Mereka bukan hanya tidak 
percaya melainkan justru merekalah 
mengkhianati Aku]. Hari ini Aku 
berkata kepadamu, seperti yang 
pernah Kukatakan: \Tidak ada yang 
dapat datang kepada-Ku, kecuali Bapa 
mengizinkannya] ^. 

Inilah sebabnya mengapa Aku 
minta engkau berdoa, agar semua 
orang dapat menerima Rahmat 
melalui Kerahiman Bapa:  Rahmat, 
agar bertobat. Ya! "ntuk _datang  ̀
kepada-Ku perlu orang dibimbing 
oleh Rahmat ini yang diberikan 
kepadanya dari atas. Aku tidak 
pernah akan menolak orang yang 
menerima Rahmat ini. Maka, jangan 
membuang waktu mencari alasan-
alasan untuk menolak Karya Roh-
Ku. Bila Aku memanggil dan engkau 
tidak menanggapi, berarti engkau 
juga tidak menanggapi Rahmat. Para 

terkasih-Ku, Aku meminta kepadamu 
untuk berdoa agar setiap orang 
menerima Rahmat untuk percaya dan 
bertobat itu. Sabda yang Kuberikan 
kepadamu adalah Roh. Sabda-sabda 
itu akan mengangkat, menghidupkan 
kembali dan memberi Terang bagi inti 
kegelapan kalian.

Anak-anak milik-Ku, Aku telah 
memberi kalian banyak tanda agar 
kalian percaya bahwa Roh itu aktia 
dan hidup. Karena itu janganlah 
menantikan tanda-tanda yang bersiaat 
lahiriah. Roh-Ku datang dengan 
kekuatan penuh pada hari-hari ini, 
untuk menolong kalian sekarang, 
ketika malam hari menaburkan 
kegelapannya di sekitar kalian. Betapa 
Hati-Ku menaruh belas kasihan 
kepada kalian, melihat tangan-
tanganmu yang kecil meraba-raba 
berusaha mencari jalan di malam 
gelap ini. 

Aku memberi kalian banyak tanda 
agar kalian mau percaya bahwa 
sekarang ini adalah hari-hari saat 
Roh-Ku dicurahkan kepada seluruh 
umat manusia, sebagaimana belum 
pernah terjadi sebelumnya, supaya 
kalian, yang masih bimbang, yang 
tidak percaya dan ragu-ragu, sambil 
meminta Aku memberi kalian sebuah 
tanda demi menunjukkan bahwa 
antara lain Amanat-amanat ini, yang 
disebarkan ke seluruh dunia, berasal 
dari Aku, maka Aku berkata lagi 
dengan sungguh-sungguh: Bukan 
Musa yang memberi nenek moyangmu 
roti dari Surga, tetapi Bapa-Ku. 
Dialah yang memberi roti dari Surga. 

9$<*?$/+//8
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Bapa-Kulah yang memberi kalian 
makan, sebab Roti Allah itulahP yang 
turun dari Surga dan memberi hidup 
kepada dunia. Nenek moyang kalian 
makan manna selama mereka di 
padang gurun. 

Dan Aku telah memberi orang banyak 
suatu gambaran awal tentang Ekaristi-
Ku. Aku telah mempergandakan 
roti untuk memberi mereka makan, 
seperti halnya Aku memberi kalian 
makan Tubuh-Ku untuk memberi 
kehidupan bagi kalian. Aku juga telah 
mempergandakan ikan, lambang 
Nama-Ku, suatu lambang Dia Yang 
Memberi Kalian Makan, tanda 
simbolis Nama-Ku 

⁄¤‹fi› ƒ
yang berarti Yesus Kristus, Putra 
Allah dan Juru Selamat  

Maka, dengan sungguh Aku berkata 
kepadamu pada masa kini bahwa 
Amanat-amanat yang dicurahkan 
Roh-Ku kepada setiap bangsa bukan 
hanya sekadar kata-kata, melainkan 
Roh yang adalah Kehidupan. 
Belumkah kalian membaca yang 
dikatakan Kitab Suci: \ Ia memberi 
mereka makan roti dari Surga] (Kel 
QT:)). Apakah tanda-tanda ini belum 
cukup meyakinkan kalian? Hari ini 
Aku memberi makan kepada gurun di 
dalam hatimu dengan Roti Surgawi, 
makanan yang ajaib pula  
Suatu Makanan Ajaib yang tak akan 
musna tetapi justru menghidupkan 
rohmu. Sebab sebagaimana tanah 

membuat hal-hal segar tumbuh, 
sebagaimana sebuah taman membuat 
benih-benih tumbuh, begitu juga 
Makanan-Ku Yang Mulia akan 
mengaktiakan kembali dalam dirimu: 
Kehidupan, semangat dan deSosi. 

Seperti suatu percikan api yang dapat 
menimbulkan nyala api, begitu juga 
Roh Kudus-Ku turun kepadamu 
untuk menghidupkan kerdipan nyala 
api dalam dirimu, menjadi Nyala Api 
Kasih yang memangsa. Kitab Suci 
mengatakan: \Seorang yang tidak 
rohani tidak menerima apa-apa dari 
Roh Allah. Ia memandangnya sebagai 
hal yang tidak masuk akal. Hal ini 
di luar jangkauan pemahamannya, 
karena hanya dapat dipahami melalui 
roh] (Q Kor U : Q)). Surga Baru dan 
Bumi Baru kini di ambang pintu 
kalian. 

Namun banyak dari kalian yang 
belum mengerti dan menganggapnya 
sebagai hal yang tidak masuk akal. 
Orang-orang yang tidak rohani lebih 
suka menerima semua Tanda-tanda-
Ku sebagai hal yang sepele saja, 
bahkan mencemoohkan Amanat-
amanat Surgawi-Ku ini. Tetapi Kitab 
Suci sedang digenapi. Sebab memang 
telah dikatakan bahwa pada hari-hari 
akhir nanti akan ada manusia yang 
menganggap Janji-Ku hanya sebagai 
lelucon saja, karena Aku sudah 
tahu bahwa orang-orang memiliki 
kemampuan yang tidak terbatas dalam 
berbuat dosa, dan bahwa Musuh akan 
dinobatkan di akhir zaman, di Tempat 
Kudus-Ku, maka inilah sebabnya Aku 
telah menyimpan bagi Diri-Ku suatu 

$$:$<&(>$5@3&#="5$<1="=$#@(@$&5&2&?$D*?
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sisa orang untuk menjadi pembangun-
pembangun Tempat Kudus-Ku yang 
Baru, Hasil Buah Perdana Roh-Ku. 
Sebagaimana Aku telah menyimpan 
bagi Diri-Ku sebanyak tujuh ribu 
orang* yang tidak bersujud kepada 
Baal di zaman Elia, demikian pun 
sekarang melalui Rahmatku Aku 
telah menyimpan bagi Diri-Ku seratus 
empat puluh empat ribu orang, pada 
dahi mereka semua tertulis Nama-Ku 
dan Nama Bapa-KuQd.  

Merekalah yang tidak pernah 
membiarkan kebohongan keluar 
dari bibir merekaQQ. Mereka adalah 
buah-buah pertama-Ku dari Surga 
Baru dan Bumi Baru. Mereka akan 
menjadi QU pohon kehidupan yang akan 
menghasilkan dua belasQW bulir dalam 
setahun,  satu dalam setiap bulan, dan 
daun-daunnya akan menjadi obat bagi 
orang ka rQ). "ntuk menyegarkan 
ingatan kalian, Aku akan menjelaskan 
kepada kalian sekali lagi apa yang 
diucapkan di kitab nabi Yehezkiel:QX  
\Pada kedua tepi sungai itu akan 
tumbuh bermacam-macam pohon 
buah-buahan].
Ini berarti: mulai dari para imam dan 
umat awam yang diurapi oleh Rohe  
\... yang daunnya tidak pernah layu 
dan buah yang tidak pernah gagal. 

Mereka akan berbuah tiap bulan, 
karena air ituQT keluar dari Tempat 
Kudus ituQ^. Karena air ini akan 
datang dan timbul dari takhta Allah 
dan takhta Anak Domba lalu sambil 
mengalir sebening kristal, turun 
sampai ke jalan-jalan kotaQP. Dan 
buah-buahnya baik untuk dimakan 
dan daun-daunnya berkhasiat untuk 
menyembuhkan]. 

Kalian akan menjadi seperti sebatang 
pohon yang diperbaharui oleh 
Roh Kudus-Ku yang tidak pernah 
mengecewakan kalian. Dan daun-daun 
kalian akan berkhasiat mengobati. Ya! 
Kesaksian kalian akan menyembuh-
kan orang sakit, mempertobatkan 
bangsa demi bangsa, tetapi bukan 
karena upayamu sendiri. Bukan kalian 
yang akan berbicara, melainkan Roh 
Kudus-Ku yang hidup dalam diri 
kalian. 

Dan sebagai para tukang bangunan, 
Aku akan mengutus kalian dari ujung-
ujung dunia, dengan sebuah tongkat 
di tangan kalian bagaikan tongkat 
pengukurQ*, untuk membangun 
kembali Tempat Kudus-Ku beserta 
altar-altarnya yang sudah menjadi 
reruntuhan dan tempat menghantunya 
roh-roh jahatUd. Berdoalah, para 
terkasih-Ku, agar setiap orang punya 
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waktu untuk bertobat. Berdoalah agar 
Rahmat turun atas mereka sehingga 
mereka mengenali dan mengakui 
Kebenaran. 

Berdoalah bagi mereka yang beralih 
kepada mitos-mitos dan bukan 
kepada Kebenaran. Berdoalah demi 
pertobatan dunia. Berdoalah agar Aku 
mendiami setiap jiwa dan membuat 
mereka menjadi Milik-Ku. Berdoalah 
agar Aku mengalir dalam jiwa-jiwa, 
seperti sebuah sungai mengalir 
hingga ke jalan-jalan tengah kotaUQ. 
Berkorbanlah agar pertobatan-
pertobatan ini terjadi, hai anak-anak 
kecil! Tetap dekatlah pada-Ku, karena 
seekor macan tutulUU sedang mengintai 
dari dekat. Tetap dekatlah pada-Ku 
melalui doa-doa yang tak putus-
putusnya: doa yang tanpa batas  

Izinkanlah Aku meninggalkan 
Hembusan Kasih-Ku pada dahi kalian 
dan memberkati kalian semua  
Jadilah satu di bawah Nama Kudus-
Ku 

⁄¤‹fi› ƒ
Nah, Rassula-Ku, hal ini akan 
memberi makan banyak orang. Aku 
mengasihi engkau, anak-Ku  Kasih 
memberkati engkau. Berkatilah Aku.

,-*'.0+'&-+/$/#$%&'("+7.2&'-6+;'%'5
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Terpujilah Tuhan dan Damai bagi 
kalian semua. Allah sedang memanggil 
kalian untuk datang kepada-Nya. 
Renungkanlah hal ini. Allah telah me-
manggil kalian sejak kalian dilahirkan, 
dilahirkan bagi-Nya, dilahirkan 
untuk mengasihi Dia, dilahirkan 
untuk menyenangkan hati-Nya, 
dilahirkan untuk kembali kepada-Nya. 
Tanggapilah panggilan-Nya itu! 

Melalui Amanat-amanat-Ku di sini 
dan di berbagai bagian dunia Aku 
telah berusaha membawa kalian 
kembali, dengan kasih, kepada Hidup 
Sejati dalam Allah, demi keselamatan 
kalian. Kalian yang kecil! Ya! Aku 
memanggil kalian _kecil  ̀karena Allah 
telah menyalakan Wajah-Nya kepada 
kalian dan bukan kepada orang-
orang terpelajar ataupun orang-orang 
pandai. 

Sadarilah pula bahwa bukan daging 
dan darah yang menyatakan kepada 
kalian kebenaran-kebenaran, 
pentingnya rahmat Amanat-
amanat ini bagi eramu ini, demi 
penyelamatan kalian dan membuat 
kalian mempercayainya, melainkan 
Bapa sendiri, melalui Rahmat-Nya 
atas kalian. Jadi, bila tetangga kalian 
belum ditandai dengan meterei Roh 
Kudus Rahmat, berdoalah, agar dia 
juga menerima Rahmat ini demi 
pertobatannya dan dapat masuk ke 
dalam Kerajaan Allah  
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Allah sedang memanggil setiap orang 
kepada-Nya. %obalah memahami 
Panggilan Damai Allah. Aku 
menghimbau kalian untuk berdoa 
demi Perdamaian. Bersemangatlah 
demi Perdamaian. Anak-anak yang 
diberkati, biarlah Aku mengatakan 
kepada kalian sekali lagi bahwa 
Aku membutuhkan doa-doamu 
demi Perdamaian, karena Aku 
akan membawa doa-doa itu dan 
mempersembahkannya seperti sebuah 
karangan bunga di musim semi, 
kepada Yang Maha Kuasa$  

Doa-doamu tidaklah sia-sia, karena 
merupakan kemuliaan sejati bagi 
Allah. Doa-doa itu adalah bukti 
kasih kalian$  Setan sangat kuat dan 
kemarahannya yang hebat sedang 
memburu semua buah pertama Allah, 
yaitu mereka yang memberi kesaksian 
demi Yesus. 

Dalam Amanat-amanat-Nya yang 
terdahulu Yesus telah membuat kalian 
memahami, bagaimana Setan sedang 
mencoba memadamkan nyala api kecil 
yang masih tersisa di dunia ini dan 
membiarkan kalian tanpa penerangan, 
tanpa kebahagiaan. Tanpa ampun 
ia menghina segala Kekuatan Allah. 
Memang, jika tanpa bantuan doa-
doamu yang hangat demi Perdamaian, 
dunia ini akan merasakan muntahan 
SetanUW$yang bertujuan memadamkan 
nyala api kecil yang masih tersisa 
dalam dirimu. Aku murung secara 
tidak terungkapkan. Aku telah 
berdoa bagi kalian semua. Aku selalu 
akan berdoa. Anak-anak, Kumohon, 

renungkanlah Amanat-amanat Kami. 
Hayatilah Amanat-amanat-Ku. Aku, 
Bunda kalian Yang Suci, memberkati 
kalian 

).U.*Q

Putri, terimalah Damai-Ku.
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Damai, hai putri! Mari, Aku ingin 
engkau mencari hal-hal yang lebih 
mulia. Aku selalu menolong engkau 
untuk mencapai tingkatan doa yang 
lebih tinggi. Aku selalu di dekatmu 

 Kuatkanlah dirimu! Aku sangat 
mengasihi engkau dan Kasih-Ku 
tetap selamanya. Jiwa tersayang, 
bersabarlah! Aku akan menyingkap-
kan segalanya pada saatnya nanti. 
Ya! apa saja punya saatnya sendiri-
sendiri  Roh-Ku telah turun 
untuk beristirahat dalam dirimu. 
Maka, jangan membiarkan apa pun 
mengganggu dirimu. PangeranU)  
Dunia ini amat kuat dan kekuatan itu 
diberikan kepadanya agar Kitab Suci 
tergenapi. Aku telah mengatakan hal 
ini kepadamu supaya kalian mengerti 
... Jangan pernah ragu akan Kehadir-
an-Ku$  Aku ada bersamamu untuk 
membimbing kakimu menuju jalan 

;G$Q?A$.;+.J
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kesempurnaan. Tetapi, Rassula-
Ku, tidak ada yang dapat meraih 
kesempurnaan, jika dia tidak lewat 
jalan Salib-Ku. Belajarlah, bahwa 
pengingkaran diri akan membawa 
engkau ke jalan kesempurnaan. Aku 
akan dimuliakan dan engkau akan 
dimurnikan  

Aku tahu betapa rohmu engganUX 
dan mengalami kesukaran untuk 
menerima cara khusus ini yang telah 
Kuberikan kepadamu. Tetapi inilah 
satu alasan lagi mengapa Aku telah 
memilih engkau. Aku ingin agar 
Tangan-Ku punya sarana sederhana 
dan lemah, seorang yang _bukan 
apa-apa`, untuk mempermalukan 
para cerdik pandai dan orang-orang 
terpelajar. Aku menginginkan seorang 
yang tanpa Pengetahuan apa pun. 

Akulah yang memilih engkau, dan 
bukan engkau yang memilih Aku. 
Aku adalah Yang Kudus, yang datang 
dan mendirikan Kemah-Ku dalam 
dirimu. Aku telah datang kepadamu 
secara tiba-tiba, seperti hembusan 
angin lembut. Dan, seperti halnya 
angin, tidak ada orang yang tahu dari 
mana ia datang. Bersandarlah pada-
Ku sekarang. Aku akan membimbing 
langkahmu. Aku tidak pernah akan 
meninggalkan engkau. Engkau hidup 
dalam Terang-Ku. Engkau, hai jiwa, 
telah mewarisi Kasih-Ku. Karena itu, 
Berharaplah, putri! Katakan kepada-
Ku bahwa harapanmu ada dalam 
diri-Ku 
,-*'.&-0+K'*L$*0+*'%'9'.&-+'8'+9'8'5
;-I

Iman, hai putri! Katakan kepada-
Ku bahwa engkau telah menaruh 
imanmu dalam diri-Ku, dan Aku akan 
mengatakan kepadamu bahwa jiwamu 
akan mendapat imbalan. Berimanlah 
dan pujilah Aku dengan mempersem-
bahkannya kepada-Ku. 
,-*'.&-0+K'*L$*0+'&-+9$%>'1'+8'.+'&-+
#$%"/'.+&$9'8'5;-+8'.+&$9'8'+4'.4"5
;-6+B&-+9$%>'1'+&$9'8'5;-6

Kasih, hai putri! Katakan kepada-
Ku bahwa engkau mengasihi Aku 
dengan seluruh hatimu, seluruh 
jiwamu dan dengan seluruh akal 
budimu. Tunjukkan kepada-Ku 
bahwa Kasihmu itu murni. Terkasih, 
tunjukkan bahwa engkau mengasihi 
sesamamu seperti engkau mengasihi 
dirimu.
B4'%)'*+'&-0+,-*'.&-0+K'*L$*0+#'2'"5
/'.'+/$.2'3"*"+7.2&'-+8'.+/$.2'3"*"+
3$3'/'&-+3$9$%("+8"%"&-+3$.8"%"6
Aku ada. Murid?
K'+,-*'.I

Percayalah kepada-Ku. Kasihilah Aku 
dan raihlah kesempurnaan. Engkau 
tidak sendirian, waktu tidur sekalipun 
UT, Aku di sampingmu. Ketahuilah 
bahwa Surga bersuka-cita karena 
melalui kesakitanmuU^ Aku telah 
menyelamatkan satu jiwa  Melalui 
kasihmu kepada-Ku Aku telah meng-
hangatkan satu hati  Jangan takut, 
Rassula. Putri-Ku, terimalah Damai-
Ku dan hormatilah Aku dengan tetap 
setia kepada-Ku.Tolaklah semuanya 
yang tidak Suci. 

Hauslah akan semuanya yang berasal 
daripada-Ku. Aku telah merawat 
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tanahmu agar menghasilkan panen, 
dan melalui ketekunanmu (jangan  
kauanggap ini hasilmu sendiri) Aku 
telah bekerja keras dalam dirimu. Aku 
telah meng-angkat jiwamu kepada-Ku. 
Aku berkata kepadamu: Kerahiman-
Ku amat besar. Oh, seandainya saja 
engkau tahu dan menyadari sepenuh-
nya apa yang telah Kutawarkan 
kepadamu... 

Aku bagaikan seorang ibu bagimu. 
Aku melindungi seperti seorang ibu 
yang sangat sensitia, yang merawat 
anaknya. Inilah Aku. Tahun-
tahun belakangan ini Aku telah 
menyingkapkan Wajah-Ku kepadamu, 
bukankah begitu?
K'0+#$2"(-)'*+'8'.1'0+,-*'.6

Aku, Sang Terang, telah datang ke 
dalam dirimu dan telah memberi 
engkau Terang dalam kegelapanmu. 
Apakah engkau berbahagia ada 
bersama Aku selama tahun-tahun ini?
K'0+,-*'.&-0+3'/'+#'*'2"'.1'+3$9$%("+8"+
T"%8'-36
Tunggulah, maka engkau akan melihat 
betapa bahagianya engkau di girdaus 
nanti!  

Aku telah berdoa kepada Bapa 
bagimu, agar Dia berkenan melupa-
kan kelemahanmu yang mengheran-
kan itu, Rassula-Ku, dan agar 
Dia menjaga kekuatanmu dengan 
memberi engkau Kekuatan-Nya. Aku 
telah memberi jaminan kepadamu 
bahwa engkau akan memuliakan 
Aku akhirnya. Berdoalah, anak-Ku, 
agar kedamaian datang di bumi ini   
Kasihilah Aku. Diberkatilah !
+ + + + +

X.U.*Q
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Anak-Ku, diberkatilah! Damai 
sertamu. Selaraskanlah dirimu 
dengan Aku, Rassula, dan berhentilah 
mendengarkan si Penggoda itu. Aku 
berkata kepadamu: mendekatlah 
kepada-Ku, mendekatlah kepada-Ku, 
anak-Ku! Akulah Dia yang memenuhi 
engkau dengan Pengetahuan sejati. Oh 
Rassula, Terang telah bersinar dalam 
dirimu, jadi mengapa engkau ragu? 

Akulah, Tuhan, yang menyelamatkan 
engkau. Aku telah berkata melalui 
para nabi-Ku bahwa Aku akan 
memberi Roh-Ku kepada orang 
yang terkecil sekalipun dan kepada 
yang paling malang di antara semua 
orang. Tetapi, anak-Ku, ini baru awal 
Janji-Ku  Akulah Yang Mahasetia. 
Oh, anak-Ku, bersukacitalah! 
Bersukacitalah! Karena tidak lama 
lagi Aku akan menganugerahkan Roh-
Ku kepada seluruh umat manusia. 
Aku akan membuat air sebening 
kristalUP mengalir dari setiap makhluk 
hidup. Rassula, Aku menyembunyikan 
Wajah-Ku darimu hanya untuk 
beberapa hari, agar engkau mencari 
Aku. Engkau tidak Kutinggalkan. 

B&-+('8".1'+&$('&-('.0+,-*'.I
Oh, tidak! Jangan gusar! Bagaimana 
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lagi Aku dapat membangkitkan 
roh keprihatinan di dalam dirimu? 
Keprihatinan yang akhirnya akan 
menegakkan kepalamu untuk 
menelusuri Surga sambil mencari 
Aku, Yang Kudus? Engkau berasal 
dari bawah, sedangkan Aku dari atas. 
Engkau hidup di suatu tempat di 
mana rohmu gagal memuaskan dirimu 
karena engkau dikelilingi oleh segala 
sesuatu yang tidak berasal dari Aku. 
Sedangkan Aku dapat ditemukan di 
tempat jiwamu seharusnya berada dan 
merindukannya. 

Yang diberkati Jiwa-Ku, Aku terus 
akan menguji engkau sekali waktu, 
sampai engkau  belajar mencari Aku 
terus menerus dan merindukan Diri-
Ku. Adalah kesenangan-Ku untuk 
mencelupkan engkau dalam Roh-Ku 
hari ini, bukan kemarin, atau besok, 
atau lusa. Pahamkah engkau?
K'+,-*'.0+'&*"%.1'+'&-+/$%'3'+#'*L'+
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Dengan bermandikan Terang-Ku, 
carilah hal-hal Surgawi, sambil 
berpegang teguh pada ketetapan-
ketetapan-Ku  

Tanpa Aku engkau sendirian, dan 
tidak mampu berbuat apa pun. 
Engkau bahkan tidak mampu 
menguasai pikiran-pikiranmu sendiri. 
Karena itu Aku berkata kepadamu: 
jangan membiarkan matamu tertidur. 
Aku tidak bermaksud menakuti 
engkau, Rassula, tetapi dari Bibir-
Ku keluarlah Ajaran-ajaran  dan 
Kebijaksanaan. Maksud-Ku membuat 
engkau berjalan di Samping-Ku dan di 
jalan Keutamaan. 

Aku bermaksud memperkaya rohmu, 
supaya Aku dapat menunjukkan 
Pengetahuan-Ku melalui dirimu, 
hingga engkau dapat memuliakan 
Aku. Maka, arahkan matamu ke 
Surga dan lihatlah Aku, hai putri, dan 
bila engkau melihat wajah Kudus-Ku 
lagi engkau akan tumbuh sekali lagi, 
bersinar dan hatimu akan berdetak 
kembali dengan sukacita. Pahamkah 
engkau? Hatimu akan bersinar 
secara agung dan dalam kekudusan, 
jika sekali saja matamu memandang 
Kecemerlangan-Ku. Bersandarlah 
pada-Ku. Aku hanya menguji engkau, 
anak-Ku  Aku memberkati engkau. 
Berkatilah Aku. Kasihilah Aku
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Bunga! Terimalah Damai-Ku. Jangan 
sedih! Aku ada di sampingmu. Dan 
Aku tahu, oh, betapa Aku mengetahui 
segala sesuatu yang terjadi dalam 
hati setiap orang... Bagaimanapun, 
sadarilah bahwa meskipun semuanya 
itu, Aku, Tuhan, akan bertambah 
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besar. Ya! Maksudku ialah Aku akan 
membuat Suara-Ku akan semakin 
terdengar melalui Amanat-amanat ini. 

Dan semakin banyak orang 
menganiaya engkau dan menghalangi 
Suara-Ku, semakin kuat pula Suara-
Ku akan terdengar  Putri, tidak ada 
orang yang dapat menghalangi laju-
Ku. Aku, Tuhan Yesus, akan menolong 
engkau, Rassula-Ku. Biarlah hal ini 
SEMAM" ada dalam akal budimu. 

AB&-+/$.'.2"36E+
Jangan menangis ..., terkasih, jangan 
menangis... Mari  andalkanlah Aku 
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damai sertamu  Akulah Yesus. Aku 
adalah Harapan yang dicari-cari 
dunia. Harapan yang mereka cari 
itu ada dalam jangkauan mereka. 
%ukuplah mereka mengulurkan 
tangan ke arah Surga dan mencari hal-
hal Surgawi. Mereka dapat mencari 
Aku, dan Aku akan menanggapi 
mereka. 

Aku tidak menyembunyikan Wajah-
Ku, ataupun memalingkan Mata-Ku 
dari mereka. Mata-Ku mengamati 
kalian semua dan memperhatikan 
setiap langkahmu  Roh-Ku memang 
memenuhi seluruh dunia untuk 
menerangi kegelapan ini dan memberi 
Harapan kepada mereka yang 
meraba-raba jalan mereka di malam 
yang tak kunjung habis ini. Terkasih, 
dengan memiliki Surga sebagai tanah 
airmu, dan bumi sebagai tempat 
ziarahmu, selayaknyalah kalian 
bersukacita dan berharap   

Oh, ciptaan! Bukankah Aku telah 
berusaha membuka kaaan kematian 
kalian dan membawa kalian menuju 
kehidupan? Ataukah Aku, yang 
membawa kehidupan, membawa 
kalian kembali kepada kematian? Aku 
adalah Kerahiman. Aku adalah Kasih. 
Pandanglah ke Surga dan lihatlah 
Tanda-tanda zaman. Aku datang 
untuk menghimpun bangsa demi 
bangsa, dan menunjukkan Wajah 
Kudus-Ku kepada kalian masing-
masing dan mengingatkan kalian akan 
Kasih-Ku. 

Namun lihatlah, awal penderitaan 
telah mulai. Demikian pula awal dari 
rasa sakit saat melahirkan bagimu 
telah tiba. Kalian adalah para saksi, 
karena kalian telah menjadi orang-
orang yang percaya bahwa apa yang 
kalian baca dalam Kitab Suci sedang 
menuju penggenapan: Pencurahan 
Roh-Ku pada hari-hari terakhir masa 
ke-gelapan ini, sedang turun dengan 
melimpah atas umat manusia. 

Kalian adalah saksi peristiwa-
peristiwa yang dulu masih berupa 
teka-teki dan dikatakan dalam 
perumpamaan-perumpamaan. Kalian 
adalah saksi kelaliman Setan. Namun 
Aku berjanji kepada kalian, hai anak-
anak kecil, bahwa segera sesudah 
kalian mengalami banyak kesedihan 
(yang  akan semakin berat) akan 
datang Sukacita. Dan sesudah rasa 
sakit awal bersalin kalian, Kasih akan 
lahir di antara kalian! 

Tetapi sekarang Aku memandang 
dari atas dengan cemas kejahatan-
kejahatan generasi ini yang kini 
melebihi dosa - dosa Sodom dan 
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Gomora dulu, karena harapan-
harapan kalian bersandarkan Kristus 
yang palsu. Generasi ini amat keji, 
suka memberontak dan tercemar oleh 
darah, dan hidup di bawah bayang-
bayang Setan. 

Oh, era! Apa yang kauanggap 
kebaikan dan kebijaksanaan, 
sesungguhnya memisahkan Aku dari 
kalian, karena hati kalian merasa 
hebat dan penuh kesombongan, 
sehingga kalian menganggap diri 
sama dengan Aku, Allahmu. Apakah 
kalian masih juga akan berkata: 
Aku ini tuhan, bila para pembunuh 
kalian menentang kalian?U*. Darah 
telah mengalir di jalan-jalanmu. 
Dalam kejahatanmu, kalian memupuk 
harapan dengan bertumpu pada segala 
sesuatu yang bukan Aku. 

Kalian telah menaruh harapan 
pada manusia, bukan pada-Ku, 
kepada kekayaan yang tidak dapat 
menyelamatkan kalian, sambil 
meremehkan Kekayaan yang 
Kutawarkan kepada kalian di 
Surga. Kalian membangun harapan 
atas manusia yang bertumpu pada 
Kebohongan, karena kalian percaya 
bahwa kalian dapat mencukupi 
segalanya dengan kemampuan kalian 
sendiri. Memang, kalianWd telah 
menimbun kekayaan yang melimpah 
melalui usaha dagangmu, tetapi besok 
kalian akan mati  

Hanya sedikit saja yang bertanya:       

\Mengapa Tuhan dan Bunda-Nya tiba-
tiba turun kepada kita?] Dan hanya 
sebuah sisa jiwa para imam-Ku yang 
mau memperhatikan penampakan-
penampakan Kami yang teratur. Telah 
Kukatakan bahwa Aku akan mengirim 
"tusan-Ku untuk mempersiapkan 
jalan  bagi-KuWQ, dan inilah yang 
tengah dilakukan oleh Bunda-Ku, 
yang juga Bunda kalian. Kitab Suci 
sedang digenapi, dan sungguh Aku 
berkata kepada kalian, bahwa Dia 
yang dirindukan oleh para Habel-Ku 
dan Yakob-Ku akan datang dengan 
tiba-tiba, memasuki Bait-Nya untuk 
menyingkirkan para Kain dan Esau 
yang telah menimbulkan kekacauan 
dan kehancuran Gereja-Ku  

Kalian telah membuat Rumah-Ku 
menjadi sebuah industri! Rumah ini 
yang seharusnya menjadi Rumah 
Doa! Kalian memang telah mengubah 
Rumah-Ku menjadi sarang pencuri! 
Jika Aku seperti yang kalianWU  
katakan: \Dia Yang Kudus], maka 
di manakah penghormatan yang 
layak bagi-Ku? Jika Aku memang 
Gurumu, di manakah kehormatan 
yang layak Kuterima? Jika Aku 
Allahmu, di manakah sembah sujud 
dan dupa yang seharusnya tertuju 
kepada-Ku? Di manakah deSosi 
yang seharusnya menjadi milik-Ku? 
Bagaimana mungkin kalian tidak 
bisa membaca Tanda-tanda zaman? 
Bagaimana mungkin kalian tidak 
dapat mengerti hal-hal yang bersiaat 
Surgawi? Bagaimana mungkin kalian 
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tidak percaya lagi pada Keajaiban-
keajaiban-Ku? 

Mengapa kalian menganiaya para 
Habel-Ku dan Yakob-Ku? Jika tidak 
secara terbuka, kalian menyerangnya 
dengan sembunyi-sembunyi? Aku 
menampakkan Diri bersama Bunda 
Sucimu, dan Kami menyatakan Diri 
Kami melalui jiwa-jiwa di berbagai 
bangsa. Namun pernyataan Kami itu 
ter-nyata membosankan bagi kalian, 
bahkan membuat kalian marah. 
\Betapa menyebalkan semuanya!], 
demikian kata kalianWW. Sebab, 
sampai hari ini kalian masih belum 
memahami hal-hal Surgawi seperti 
para Habel-Ku dan Yakob-Ku. Tidak! 

Kalian tidak memahami Kasih-Ku 
maupun deSosi yang seharusnya 
tertuju kepada Bunda-Ku. Kalian 
menyerukan iman dan bersandar 
pada kekuatanmu, wibawamu dan 
nalarmu. Suara-Ku yang menyerukan 
pertobatan para pendosa, mengganggu 
telinga kalian. Jika Kebenaran tiba-
tiba bercahaya sambil menyembuhkan 
dengan sinar-sinarnya, ternyata 
kalian menolak Anugerah-Ku yang 
Kutawarkan kepadamu hari ini, 
di eramu yang gelap ini. Apakah 
Aku harus menerima aniaya-aniaya 
berulang kali? 

Apakah Aku harus mengurbankan, 
tahun demi tahun, para Habel-Ku 
dan Yakob-Ku, yang adalah dupa 
altar-altar-Ku dan tiang-tiang kukuh 
Gereja-Ku? Kalian telah menutup 
telinga kalian terhadap Suara-Ku dan 

hanya mendengarkan suara kalian 
sendiri saja. Kalian telah menghambat 
banyak orang untuk makan buah-
buah dari Kebun-kebun Anggur-Ku 
yang Baru karena Setan telah masuk 
ke dalam diri kalian serta menyerang 
jiwa kalian. 

Dan lihatlah! Orang-orang lain 
yang menebus kejahatan-kejahatan 
kalianW). Orang-orang lain menebus 
kesombongan kalian dan kebodohan 
kalian: demi menyelamatkan kalian! 
Setiap hari, jiwa-jiwa yang murah hati 
itu menyediakan pipinya kepadamu 
untuk dipukul, dihina dan disakiti. 
Demi kepentinganmu, jiwa-jiwa yang 
murah hati itu mengadakan silih 
atas kalian dengan darah mereka, 
demi menyelamatkan kalian. Aku 
menunggu untuk dapat mendengar 
kalian, tetapi kalian tidak juga berkata 
apa yang seharusnya kalian lakukan. 
Kalian tidak bertobat. 

Kalian justru tersesat pada saat kalian 
mengejar jalan kalian sendiri, sambil 
menyeret serta jutaan jiwa. Kalian 
mencari kedudukan dan kekuasaan 
tetapi bukan untuk menangkap dan 
menyelamatkan jiwa-jiwa. Tetapi 
kalian akan jatuh... dan kemurtadan 
yang berkelanjutan ini akan berhenti... 
dan dalam diri kalian, hai para 
Habel-Ku dan Yakob-Ku, Aku akan 
membangun kembali altar-altar-Ku 
yang dulu pernah ada, tetapi yang 
sekarang tinggal puing-puingnya saja. 

Aku akan membuat sungai-sungai 
dengan air sebening kristal mengalir 
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keluar dari kalian, dan kesaksian 
kalian akan berbuah banyak karena 
air itu akan keluar dari Sumber-Ku. 
Dan seperti pohon-pohon kehidupan, 
yang tumbuh karena sungai Kudus 
itu, anak-anak-Ku akan tumbuh 
subur karena kesaksian kalian. Hai, 
anak-anak, tabahlah! Aku tidak 
meninggalkan kalian, ataupun 
melupakan kalian. Siapa pun yang 
hidup dalam Aku akan merasakan 
Kasih-Ku. Siapa pun yang makan dari 
Aku, tidak akan ditinggal dan mati. 
Dia yang tetap tinggal dalam Aku akan 
hidup. 

Aku, Sang Mempelai Pria, sedang 
turun untuk mempersunting kalian 
dalam Damai dan Kasih-Ku, dan 
mengingatkan kalian bahwa sejak 
Awal Mula kalian adalah Milik-Ku. 
Aku, Tuhan, memberkati kalian, 
sambil meninggalkan Hembusan 
Kasih-Ku di dahi kalian. Jadilah satu 
dalam Nama Kudus-Ku 
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