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BUKU CATATAN )*

Yunani, Rodos 2*.7.89 

"Sebab Penciptamu adalah Mempelai-
mu, Yahweh Sabaot Nama-Nya.; 
Yes =>:= 
Yahweh, Bapaku, yang kusembah dan 
kurindukan. Engkaulah yang menuntun 
aku keluar dari negeri-negeri di bawah 
tanah dan yang telah mengangkat jiwa-
ku sambil memasukinya, menelannya 
dengan Api-Mu, sehingga aku begitu 
terpesona akan Dikau. Yahweh yang Mu-
lia  dan Raja  segala Raja. Engkau, yang 
telah menuntun aku melalui jalan is-
timewa ini,  jagalah agar aku bebas dari 
dosa dan tidak terjatuh. Aku se-orang 
pendosa dan lebih cenderung berbuat 
dosa daripada berbuat baik.  Perkuatlah 
kota-Mu. ..

Hiduplah dalam damai.  Aku, Tuhan, 
mengasihi engkau. Peganglah Tan-
gan-Ku dan ikutlah Aku. Berdoalah, 
Fassula-Ku, karena jalannya masih 
jauh bagi kesempurnaanmu. Engkau 
tidak bebas dosa maupun kejatuhan, 
dan memang engkau akan sering 
jatuh, tetapi Aku ada di dekatmu 
untuk menolong engkau bangun dan 
mendekap engkau kepada Hati-Ku 
supaya engkau dapat merasakan 
Kasih-Ku dan merasakan betapa Aku 
sayang kepadamu. 

Mari, kita akan berdoa bersama-
sama: 
Bapa, datanglah untuk menolong 
kami dan bimbinglah langkah kami 
menuju kesempurnaan. Kembalikan- 

lah keilahian kami dan jadikanlah 
kami tempat tinggal bagi Kekudusan-
Mu yang sempurna. Amin 

Yesus?!
Aku Ada.
Roh Kudus-Ku, Fassula-Ku, akan 
pergi ke ujung-ujung bumi dan men-
cari yang terkecil sekalipun di antara 
kalian, demi menyelamatkan kalian 
dari kejahatan yang menghancurkan 
yang ada pada banyak orang di antara 
kalian sekarang.Tidak lama lagi Surga 
akan terbuka lebar pada saat Aku 
datang kepada kalian. Aku, Tuhan, 
telah melakukan banyak keajaiban 
bagi kalian, dan masih banyak lagi 
keajaiban yang akan Kulakukan pada 
hari-hari mendatang ini.9 

Berdoalah, anak-Ku, berdoalah untuk 
mereka yang menodai Kekudusan-
Ku dan menghujah Roh Kudus-Ku, 
dengan menyebut Roh-Ku bodoh.  
Bukankah Aku telah berkata, O ... 
Siapa pun yang mengucapkan sesuatu 
yang menentang Putra Manusia akan 
diampuni, tetapi tidak seorang pun 
yang menghujah Roh Kudus akan 
diampuniP . (Luk 92:9S)2 Sebab Roh ti-
dak bertentangan dengan Putra, begitu 
juga Bapa tidak bertentangan dengan 
Roh, karena ketiga-Nya bersekutu*. 

Banyak dari kalian yang mengutuk 
pernyataan-pernyataan Surgawi-Ku 
dan menganiaya mereka yang men-
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jadi sarana Roh-Ku untuk berbicara, 
karena kalian tidak percaya bahwa 
mereka berasal dari Aku.  

Putri, lihatlah Luka-luka Tubuh-
KuV.... Pada-Ku hanya ada sisa waktu 
sedikit saja sebelum Tangan Bapa-Ku 
menghajar generasi ini. Dengarkanlah 
Bapamu, yang menjadi asal usulmu.  
Dengarkanlah Suara-Nya: 
Aku telah pergi ke semua tempat, 
berusaha menghimpun kalian serta 
mengingatkan kalian agar hidup suci, 
sebab Aku Kudus. Tetapi hanya suatu 
sisa saja dari kalian menaruh per-
hatian bila Aku berbicara. Aku telah 
berbicara melalui orang-orang yang 
kalian sebut hina.  

Aku telah berbicara melalui kelema-
han dan kemiskinan. Tetapi kalian 
membudayakan usaha penganiayaan 
Roh KudusKu yang membimbing 
mereka,  sampai batas kesintingan! 
Melalui mereka Aku telah mengirim 
Roh Elia dan Roh Musa kepada kalian 
yaitu kedua orang saksi yang berpak-
aian kain karung,) agar mereka ber-
nubuat dan mengingatkan kalian akan 
Hukum-Ku, sebelum Kedatangan-Ku 
yang Agung.  Mereka wajib berbicara 
kepada kalian dalam Nama-Ku dan 
mengembalikan kalian kepada Ke-
benaran dan kepada kesadaran kalian. 

Tetapi di atas kalian tergelar suatu 
kegelapan yang pekat, dan pengakuan 
akan pengetahuan kalian telah men-
ciptakan medan perang melawan   
Pengetahuan-Ku. Kebohongan   itu 
telah dan akan menganiaya kebenar-
an-Ku. Kebohongan telah dan sedang 
menganiaya Kebenaran, tetapi Kitab 
Suci tidak pernah bohong. Telah 
dikatakan bahwa si binatangY yang 
keluar dari Lembah maut itu akan 
memaklumkan perang melawan mer-
eka, dan mengalahkan mereka serta 
membunuh mereka7 Memang, medan 
perang kalian kini telah basah kuyup 
karena darah orang-orang yang tidak 
berdosa, sebab Roh Kudus Nubuat-Ku 
telah menjadi suatu siksaan bagi me-
reka yang menjadi milik dunia.Z$

Penganiayaan mereka yang merajalela 
dan penolakan total mereka terhadap 
para penyambung lidah-Ku serupa 
dengan orang-orang Sodom dulu. Si-
kap keras kepala  mereka untuk tidak 
membuka hati dan patuh, penolakan 
mereka untuk membuka telinga demi 
mendengarkan Suara-Ku  pada saat 
ini, sudah jauh melebihi sikap keras 
kepala Firaun di Mesir dulu.8$
Di masa kini Aku memberi kalian 
hal-hal yang belum pernah dilihat oleh 
mata dan belum pernah didengar oleh 
telinga,9S$yaitu hal-hal yang berada di 
luar jangkauan akal budi manusia,99 
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hal-hal yang akan mengangkat jiwa 
kalian, untuk memanggil Aku: Abba! 
Roh Kudus-Ku memanggil kalian 
semua menuju de\osi yang sejati dan 
menuju kepada pengetahuan yang 
lebih baik akan Allah sendiri. 

Itulah sebabnya Aku selalu mengu-
langi kebenaran-kebenaran yang sama 
yang telah Kuberikan kepada kalian. 
Aku akan terus memanggil  kalian 
sampai Aku berhasil memecahkan ket-
ulianmu, hai generasi. Aku tidak akan 
berhenti memanggil kalian dalam 
penderitaan, sampai Aku mendengar 
engkau menyerukan kata:
A  b  b  a  !
Surga baru dan bumi baru akan 
segera turun atas kalian. 

⁄¤‹fi› ƒ
Rodos, 2V.7.89

amanat bagi kelompok doa di Rodos, 
Italia.
Semangat-Ku untuk berkhotbah 
kepada mereka melampaui pemaham-  
an manusiawi, dan itulah sebabnya 
Kebijaksanaan berada di ambang 
pintu hati mereka.
Tidak ada seorangpun yang layak 
akan Kebijaksanaan-Ku. Biarpun 
demikian, Bapa, karena Kerahiman-
Nya Yang Tidak Terbatas, berkenan 
memberi Kebijaksanaan kepada 
anak-anak sahaja.  Ah..Terkasih-Ku! 
Kalian semua adalah keturunan-Ku. 
Kalian telah menjadi malang dan 
tetap malang. Namun, Bapa manakah 
yang akan membiarkan anak-Nya 

dalam penderitaan dan mengusirnya 
agar ia melanjutkan kelakuannya 
yang tak bermoral  hingga Kematian 
mengalahkannya? Apakah Dia tidak 
akan segera ikut campur dan segera 
menolongnya? Karena kini Aku telah 
mengangkat kalian dari lubang itu, 
angkatlah  matamu kepada-Ku. Mata 
kalian akan melihat Kesempurnaan. 
I_inkanlah Aku bertempat tinggal ber-
sama di dalam dirimu, engkau tidak 
akan menyesalinya.... Aku, Tuhan, 
memberkati kalian masing-masing. 

`adilah pembawa terang bagi lain-
nya, yang berjalan seperti bejana yang 
cacat, yang tidak dapat membedakan 
tangan kiri dari tangan kanannya, dan 
bawalah mereka kepada-Ku. Aku akan 
memberi kalian Kekuatan-Ku. `angan 
takut. Umat manusia menyakiti Aku 
sampai sekarat, dan Hati-Ku terluka 
menyaksikan ketidakadilan seperti itu 
dan dosa di dunia ini. Kalian, kalian 
telah mendengar ratap tangis-Ku, 
karena Aku mendekati kalian. 

Kini kalian telah mendengar Suara-
Ku. Bersukacitalah! bersukacitalah 
dan bergembiralah bahwa Aku telah 
menyembuhkan mata kalian yang 
suram itu, menyembuhkan hati kalian 
yang sakit karena tidak mengenal 
hukum. Aku membuat kalian kembali 
kepada-Ku melalui Kerahiman-Ku, 
dan kini i_inkanlah Aku menggunakan 
kalian semua demi Rencana Ilahi-Ku, 
baik yang tua maupun yang muda. 
Berdoalah, dan mohonlah bimbingan-
Ku.  Kalian amat berharga bagi-Ku. 
Berdoalah tanpa hentinya, sebab hal 

10$1$4*=$@$+9?
11$1$4*=$@$+9?



!"#"$%&'&'&($)*+$5-

190

ini akan menjadi makanan kalian $ $

⁄¤‹fi› ƒ
 27.7.89

Tuhan, sempurnakanlah  kami dalam 
Keindahan-Mu.
Si kecil, Aku memberi Damai-Ku 
kepadamu. Mohonlah selalu, maka hal 
itu akan diberikan kepadamu. Sering-
lah berdoa, dengan penuh semangat. 
Dan sementara si pendosa masih 
meneruskan kejahatannya tanpa 
penyesalan, hendaknya engkau terus 
berkorban, mengasihi dan berdoa bagi 
semua yang telah berbalik melawan 
Aku. Pasanglah telingamu bagi-Ku 
dan Aku akan menyelesaikan semuan-
ya yang harus diselesaikan. 

Aku, Yesus, akan terus menolong eng-
kau dan melakukan semua tugas yang 
telah Kuminta darimu. Murid-Ku 
yang kecil, tinggallah dekat Aku dan 
kasihilah Aku. Aku, Tuhan, mengasihi 
engkau dan memberkati engkau. Teri-
malah Damai-Ku. Mari, Kasih ada di 
sampingmu. 

⁄¤‹fi› ƒ
Rodos, 28.7.89

Tuhanku, Nama-Mu bagaikan minyak 
yang tercurah 92!seperti  ikon-ikon itu 
tercurah. Itulah memang tanda tangan-
Mu, Tuhanku. "Sebuah pohon zaitun 
yang tumbuh besar begitu bagus, begitu 
kokoh, itulah Nama Yahweh bagi-Mu;. 
N Yer OO:OP

Putri-Ku. 
Engkaukah Penciptaku?
Aku ada.9* 
Ah, anak-Ku! Aku datang dengan cara 
ini bukan hanya bagimu, tetapi juga 
bagi anak-anak-Ku yang lain, untuk 
meminta kalian semua hidup suci dan 
menjauhkan diri dari cara hidupmu 
yang jahat.  Biarlah Aku memenuhi 
harapanmu. Aku berniat datang dan 
melawat setiap jenis kemalangan di 
bumi ini dan membebaskan kalian 
dari dosa. O Aku AdaP adalah Nama-
Ku dan Aku ini Kudus. Karena itu 
Aku ingin agar kalian hidup kudus. 
Sucikanlah hidup kalian dan berjalan-
lah ke arah-Ku  

Si `ahat tidak punya pijakan apa-apa 
pada mereka yang tetap waspada 
dan berdoa tanpa hentinya.  Bukalah 
hati kalian supaya Aku bisa masuk 
ke dalam diri kalian dan membuat 
Rumah-Ku di situ. Terimalah Damai-
Ku 

*S.7.89

Fassula-Ku, jangan biarkan apa pun 
ada di antara Aku dan engkau. Seperti 
halnya bulan dan matahari, yang tetap 
dan dengan setia menuruti jalan ala-
miahnya sendiri dan tidak begitu saja 
menghilang dari langit, Aku pun selalu 
setia dan tekun ada di sisimu. 

Namun, seandainya bulan dan ma-
tahari mengubah jalannya, Aku tetap 
tidak akan berubah. Aku ada seka-
rang, Aku ada dulu dan Aku akan ada 
selalu, tetap setia di sisimu. Bila Aku 
menyatakan Diri-Ku, sesungguhnya 
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bila Aku menyatakan seluruh Pri-
badi-Ku kepadamu dan mengatakan 
kepadamu bahwa Aku tidak pernah 
akan meninggalkan engkau atau-
pun mengambil kembali anugerah-
anugerah-Ku daripadamu, atau 
melepas Perhiasan-Ku darimu, maka 
percayalah kepada-Ku, dan janganlah 
ragu sedikit pun   

Aku telah membangkitkan dirimu 
agar engkau dapat ada bersama-Ku 
dan mengikuti Aku. Karena itu, hai 
murid-Ku, ikutilah Gurumu. Biarlah 
pikiranmu terpusat pada-Ku. Engkau 
dulu mati, karena engkau tidak per-
nah mengenal Aku. Tetapi Sabda telah 
datang kepada telingamu dan dengan 
sebuah berkat telah membangkitkan 
dirimu, dan dengan Hembusan Napas 
Roh Kudus-Nya, telah menghidup-
kan engkau kembali dan membuka 
matamu. Lalu, dengan sebuah kecu-
pan dari Mulut-Nya, Dia menjadikan 
engkau mempelai-Nya.
Aku akan menyelamatkan kalian 
semua dengan cara ini.

`angan takut, jika Aku datang ber-
sama Salib-Ku, Mahkota Duri-Ku 
dan Paku-paku-Ku, dan menawarkan 
semuanya ini kepadamu. Karena Per-
hiasan-perhiasan berharga ini, yang 
Kutawarkan kepadamu adalah yang 
Kurangkul dengan kasih yang hangat. 
Perhiasan-perhiasan itu adalah sa-
rana-sarana Penebusanmu. I_inkahlah 
Aku menggunakan dirimu, Fassula, 
supaya melalui engkau dalam tulisan 
maupun lisan, Aku dapat mencurah-
kan isi Hati-Ku ke atas generasi ini  
Berharaplah pada-Ku, rindukanlah 
Aku. `angan merasa kecil hati. Aku 
ada amat dekat padamu. Tidakkah 

Aku layak menerima suka-cita yang 
lebih banyak lagi?  
Oh, ya,  Tuhan. Tetapi biarlah aku mera-
sakan Engkau lebih banyak lagi!  

Bukankah Aku telah bersamamu 
sepanjang masa ini, dan engkau tetap 
saja dapat merasakan atau menangkap 
Kehadiran-Ku? Aku telah berkhotbah 
kepadamu selama beberapa tahun dan 
engkau belum merasakan Aku? 
Aku ingin lebih banyak dari-Mu! 
Aku ingin diserap secara menyeluruh 
dan secara har! ah dikuasai oleh Roh 
Kudus-Mu.  

Datanglah kepada-Ku dan makan-
lah Aku... Minumlah Aku, dan tanpa 
biaya apa pun! Makanlah Aku, maka 
engkau akan semakin lapar akan Diri-
Ku. Minumlah Aku maka engkau akan 
semakin haus akan diri-Ku. Terimalah 
Aku dengan gembira dan biarlah Aku 
bersukacita. Sadarilah betapa Hati-
Ku berdenyut keras dan bersukacita 
setiap kali Aku dan engkau menjadi 
satu, bersatu dalam kasih. Mari, dan 
jadilah suci dengan memakan Tubuh-
Ku dan minum Darah-Ku. 
Ya! aku haus akan Dikau, Tuhanku!  

Berharaplah kepada-Ku. Hauslah 
akan Diri-Ku dan segera, amat segera, 
Yang Kudusmu akan datang menjem-
put engkau dan membawa engkau ke 
Rumah-Nya, yang adalah Rumahmu 
juga. Aku memberkati engkau, hai 
putri-Ku.  
Aku memberkati engkau, Tuhanku! 
 

⁄¤‹fi› ƒ
Rodos, 2.Z.89

Bagi kelompok doa di Yunani 
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Yesus, Tuhanku, diberkatilah Nama-Mu. 
Semoga Nama Kudus-Mu tetap dalam 
Kemuliaan selama-lamanya.
Nama Kudus-Ku tetap teguh dan se-
lamanya tetap dalam segenap Kemu-
liaan-Nya 

Semoga Tangan-Mu membimbing kami 
kepada Kebenaran, Satu-satunya Ke-
benaran saja. Jangan biarkan apa pun 
memisahkan aku dari Kebenaran yang 
Engkau sendiri berikan kepada kami.
Engkau datang dengan tangan ko-
song kepada-Ku dan pergi dengan 
tangan terisi penuh. Aku tidak pernah 
terpesona oleh kebesaran maupun oleh 
kekuatan. Aku sendiri yang telah men-
gisi mulutmu dengan Kebijaksanaan-
Ku, supaya engkau dapat belajar dan 
tidak jatuh ke dalam kesalahan  Aku 
telah memberi engkau perintah-perin-
tah-Ku, supaya engkau dapat men-
emukan pembelaanmu di dalamnya. 

Dengarkanlah sekarang dan pahami-
lah: Tempatkanlah kedua Hati Kudus 
Kami bagaikan sebuah Meterai pada 
hatimu. Hati Kudus Bundamu akan 
menjadi benteng pertahananmu dan 
Hati Kudus-Ku sendiri akan menjadi 
Rumahmu. Karena Tanda ini yang 
terukir dalam hatimu, maka serigala-
serigala yang mengacaukan Kebun-ke-
bun Anggur-Ku yang sedang berbuah, 
akan ditangkap. Kalian, kalian yang 
kecil dan milik-Ku, adalah Kebun-
kebun Anggur!Kami,9V kebun anggur 
kedua Hati Kudus Kami. 

Mari, anak-anak-Ku yang kecil, dan 
dengarkanlah: siapa dari antara 
kalian yang mendambakan Kehidupan 
Kekal? Sembahlah Aku dalam kece-
merlangan Kekudusan-Ku. Hendaklah 

kalian tetap tekun berdoa. Setan akan 
dirantai dengan Rosario. Hendaklah 
kalian tetap tekun mengaku dosa, hai 
anak-anak kecil, agar dapat datang 
kepada-Ku dan menerima Aku dalam 
Ekaristi Kudus sesering mungkin. 

Berpuasalah dengan hanya makan roti 
dan minum air dua hari seminggu, 
demi silih dan pengorbanan. `angan 
melihat ke kiri maupun ke kanan. 
Lihatlah ke depan kalian di mana Aku 
ada. Ke mana pun Aku pergi, kalian 
harus pergi kesitu. Di mana pun Aku 
tinggal, di situ juga kalian harus ting-
gal. Inilah terkasih-Ku Prinsip-prin-
sip-Ku. Sabda-Ku seharusnya diterima 
seperti kalian me-nerima makananmu 
sehari-hari. Itulah Roti Surgawimu. 
Itulah Hidupmu. 

Datanglah sering kepada-Ku dan 
persembahkanlah dirimu kepada Hati 
Kudus-Ku, dan Aku akan bernapas 
dalam dirimu dan membuat engkau 
menjadi Milik-Ku untuk menyebar-
luaskan Sabda-Ku ke empat penjuru 
bumi. Dan ingatlah, pikiranmu henda-
klah menjadi Pikiran-Ku, keinginan-
mu hendaknya menjadi Keinginan-Ku. 
Tirulah Aku. Diberkatilah dia yang 
tidak melihat Aku namun percaya. 
Aku meninggalkan Hembusan Kasih-
Ku pada dahimu. Berkatilah Aku dan 
kasihilah Aku. Katakanlah kepada 
mereka, Fassula-Ku, betapa Aku 
menghormati Kamar9) itu  tempat Aku 
dikandung.  

⁄¤‹fi› ƒ
Amanat Bunda Suci kepada kelompok 
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doa yang sama.
Anak-anak yang diberkati, biarlah 
hatimu seperti sebuah taman, yang 
berkenan kepada Allah. Sebuah tem-
pat istirahat bagi Rajamu. I_inkahlah 
Dia memasuki hatimu supaya meski-
pun Dia mendapati hati kalian kering 
dan tandus, Dia akan mengubahnya 
menjadi sebuah taman yang menye-
nangkan. I_inkanlah Dia bernapas 
dalam hati kalian untuk membang-
kitkannya.  Napas-Nya adalah aroma 
yang paling lembut. Lalu, dengan 
Darah-Nya, laksana embun pagi, akan 
menghapus semua nodamu untuk me-
nyempurnakan diri kalian, hai kalian 
yang kecil milik-Ku! 

Ah...., betapa Aku mengasihi kalian. 
Mari dan dengarkanlah Allah-Mu, 
bicara-Nya amat manis, penuh rasa 
belas kasih. Berdoalah, para terkasih-
Ku, berdoalah tanpa hentinya! `awa-
ban kalian atas persoalan-persoalan 
kalian dapat ditemukan dalam doa-
doa yang tanpa hentinya. Biarlah hal 
ini menjadi senjata kalian. Berdoalah 
dengan hatimu. Berbicaralah dengan 
Allah dengan cara seperti ini. Setan 
akan lari setiap kali kalian berseru 
kepada Allah dengan kasih. Karena 
itu, pada hari ini, besok dan sela-
manya, Aku akan berkata kepadamu: 
Berdoalah, berdoalah, berdoalah. 
Kasih-Ku kepada kalian amat besar. 
`angan membiarkan Setan menggodai 
kalian hingga memutuskan Aku dari 
penglihatan kalian. Berjaga-jagalah. 
Aku, Bunda Suci, memberkati kalian 
semua.  

Ya, Tuhanku9Y?   
Fassula, biarlah kelompok doamu 
dinamakan Kelompok Doa Kedua Hati 
Kudus  sebab Hati Kami bersatu 
di dalam kasih dan memang satu. 
Aku ada di sisi kalian. Kasih ada di 
dekatmu.  

Kemudian, larut malam, aku minta agar 
Yesus menerangkan kepadaku apa yang 
terjadi atas diriku jika aku mengalami 
Sengsara.

Kita dipersatukan seolah-olah di 
dalam satu tubuh, lalu ..... Aku 
memegang dirimu. Aku menangkap 
dirimu seutuhnya, karena engkau 
adalah Milik-Ku dan Aku menawan 
rohmu. Seperti biji yang tertutup oleh 
daging buahnya, demikian pula Aku 
membungkus dirimu. Rohmu menyatu 
dengan Roh-Ku, dalam Diri-Ku, Kris-
tusmu  

Kasihilah Aku, sembahlah Aku dan 
berdoalah. Aku tak terpisahkan 
darimu. bh, datanglah, datanglah! 
Biarlah kasihmu seperti nyala api 
yang tidak pernah padam. Aku adalah 
Nyala Api Yang Tak Terpadamkan 
yang membakar jiwa-jiwa. Karena itu 
tirulah Aku, Allahmu. Inilah keingin-
an-Ku bagi setiap orang. Terimalah 
Damai-Ku $$$$$$$$$$$$$

Rodos, V.Z.89

Tuhan, jika saat kunjungan-Mu tiba, 
su-dah siapkah kami?  Tidak adakah 
orang yang tahu hal-hal yang tersembu-
nyi, yang ada pada-Mu namun berapa 
banyak lagi orang yang tetap menindas 
Amanat-amanat-Mu ini? Mereka memu-
tarbalikkan apa yang Kaukatakan. Yang 

15$W&'6+$W&'6$T&=6&
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menjadi pemikiran mereka hanyalah 
bagaimana membuktikan kepada dunia 
bahwa amanat-amanat ini bersumber-
kan Setan, New Age (sekte) atau berasal 
dari roh jahat. Tetapi, Yahwehku, yang 
kusembah, melalui Kekuatan-Mu aku 
berniat mempersembahkan kepada-Mu 
persembahan rasa terima kasihku, sebab 
Engkau telah menyelamatkan aku dari 
Kematian untuk berjalan dalam kehadir-
an-Mu - Mzm =P:OV-OW.

Harum-Ku, bersandarlah pada-Ku! 
Dengarlah Aku. Berserulah! Berseru-
lah kepada bangsa-bangsa tanpa rasa 
takut: bertobatlah kalian! Karena Saat 
Kerahiman sudah hampir berakhir. 
Ubahlah hidupmu dan hiduplah suci. 
Berkurbanlah dan perbaikilah cara 
hidup kalian sebelum Kedatangan 
Tuhan. Berdoalah! Berdoalah bagi 
mereka yang menekan Roh-Ku. 
Berdoalah bagi mereka yang men-
ganjurkan persatuan tetapi mema-
sangkan jala terhadap mereka yang 
melaksanakannya. Aku akan meminta 
pertanggungjawaban mereka pada 
Hari   Penghakiman nanti, sebab Aku 
telah memanggil orang-orang, tetapi 
tidak ada yang menjawab. 

Aku telah berbicara secara terbuka, 
namun tidak ada yang mendengarkan. 
Rumah yang sedang Kubangun kem-
bali dengan harga darah para martir 
kudus-Ku, terus mereka rubuhkan. 
Berdoalah demi damai dalam Rumah-
Ku. Damai di antara saudara, ketulu-
san di dalam hati, kerendahan hati dan 
kasih. Maka..., persatuan akan mekar 
di setiap hati... dan Kota Suci-Ku, 
Yerusalem, akan memulia-kan Aku 
dalam kebulatan yang utuh  

Ah, Fassula, tidak ada yang sia-sia. 
Karya-Ku yang membuat engkau 

tetap terjaga hingga larut malam 
tidaklah akan sia-sia. Sabda-Ku akan 
mencapai ujung-ujung dunia ini. 
Yakinlah hai anak-Ku! Aku, Yesus 
Kristus, Bundamu, para kudus dan 
malaikat pelindungmu, semua mer-
eka ada di sampingmu. `angan takut. 
Abbamu adalah Kekuatanmu dan 
Naunganmu. Engkau amat berharga 
bagi-Ku, anak-Ku,    

Ø
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Tuhan, aku merasa seperti sebuah pe-
rahu tanpa dayung, Rohku  jauh dari-
Mu. Tolonglah aku!
Mempelai-Ku yang malang, siapa yang 
memelihara engkau? Siapa yang men-
cukupi kebutuhanmu?  
Engkau ya Tuhanku.  

Katakanlah: Engkau, Mempelai-Ku. 
Aku telah berbicara melalui mulut 
bapa pengakuanmu. Aku adalah Mem-
pelaimu  Berbahagialah engkau yang 
menerima rahmat ini. Surga adalah 
rumahmu  O Kami?P  
Ya, Tuhan, selama-lamanya. 

Tuhanku dan Allahku. 
Aku memberkati Engkau. 

Terpujilah Nama-Mu. 
Kemuliaan bagi Allah.  

Datanglah, sandarkanlah kepalamu di 
Hati-Ku. Rasakanlah Kasih yang ada 
pada-Ku bagimu. Rasakanlah Surga 
dalam dirimu dan bersukacitalah. 
Bersukacitalah, si kecil-Ku, sebab 
`uru Selamatmu ada bersamamu dan 
Dialah yang membimbing engkau, dan 
Dialah yang membentuk engkau agar 
engkau menyerupai Dia   

Ah...  hendaknya engkau haus akan 
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Aku dan rindukanlah minum dari Air 
Kehidupan yang Hidup. Aku, Tuhan, 
akan memenuhi jiwamu dengan Air 
ini untuk selama-lamanya. Engkau 
tidaklah sendirian. TIDAK PERNAH! 
Belailah Aku dengan kasihmu, pikir-
anmu, hatimu, perbuatanmu yang 
baik. Putri dan mempelai-Ku, Aku 
akan menolong engkau.

 ⁄¤‹fi› ƒ 
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Selamatkanlah kami semua, ya Yesus. 
Tunggulah, Tuhan, sampai semua anak-
Mu bertobat sebelum Hari-Mu tiba! 
Takhta-Mu segera akan turun ke tengah-
tengah kami, tetapi sudah siapkah kami? 
Izinkahlah Sungai-Mu yang arusnya me-
nyegarkan kota-kota gersang, mengalir 
ke dalam diri kami.  Tuhan, basahilah 
kami. Kuasailah kami. Kepunglah kami, 
dan sekali Engkau berada dalam diri 
kami, maka kota-kota-Mu tidak pernah 
akan jatuh! Sucikanlah tempat tinggal-
Mu. Sucikanlah kami.  

Dia Yang diurapi memberkati eng-
kau dan mendesak engkau berdoa. 
`angan putus asa,97 Aku memberi 
kepadamu waktu yang cukup untuk 
berubah, tetapi apakah generasimu 
mau mengerti? Apakah mereka 
bersedia mengubah hidup mereka? 
Engkau harus mempertimbangkan, 
anak-Ku, pelanggaran-pelanggaran 
yang setiap hari dilakukan melawan 
Aku. Berapa lama lagi Yang diurapi 
harus dihina?... Adakah sesuatu yang 
ingin kaukatakan kepadaku, hai pu-
tri?... Aku tidak mendengar apa-apa 
darimu! 

Rahmat!  Kami membutuhkan Rahmat 
untuk dapat kembali kepada-Mu, seperti 
diriku. Aku tadinya tidak tahu apa-apa 
tentang Engkau dan betapa seringnya 
aku telah menghina Engkau, Tuhanku, 
sampai Engkau datang melalui Rahmat-
Mu kepadaku. 

Kalau begitu, tetaplah berdoa bagi 
saudara-saudaramu. Aku telah 
berkata: Penghakiman atas Sodom 
tidaklah sedahsyat seperti yang akan 
menimpa generasi ini. Engkau ingat 
akan Nini\e? Mereka pun sudah ber-
ada di ambang bencana besar, tetapi 
mereka mau mendengarkan Yunus, 
penyambung lidah-Ku. Dan dari orang 
yang paling tinggi sampai yang paling 
rendah...  semuanya berpuasa, berto-
bat dan berjanji mengubah hidupnya 
dan hidup suci.9Z  OTempatkanlah 
dirimu pada jalan hidup di masa yang 
lalu. Tanyakanlah jalan hidup orang-
orang dahuluP.  

Carilah Kebenaran, hai putri! 
Berbahagialah manusia yang bersedia 
mengikuti nasihat-Ku! Biarlah Aku 
berkata satu hal lagi   Aku, Yang 
diurapi, akan melingkupi kalian semua  
dengan Nyala Api-Ku dan menghabis-
kan kalian, untuk memberi hidup baru 
bagi jiwamu. Kini Aku hanya memiliki 
waktu sedikit saja. Saat-saat Kerahim-
an dan Rahmat sekarang ini hampir 
usai. Aku tidak menutupi Rencana-
rencana-Ku,begitu pula Aku tidak 
menyembunyikan Wajah-Ku. Aku 
menyatakan Wajah-Ku lebih dari yang 
pernah Kulakukan sebelumnya. Dan 
kalian, para terkasih-Ku, kewajiban 
kalian ialah pergi dan menyebarkan 
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Amanat-amanat Pentakosta Kedua ini, 
dan segala sesuatu yang diajarkan oleh 
Roh  

⁄¤‹fi› ƒ
 Rodos, Y.Z.89

Roh-Ku bersama rohmu. Aku me-
menuhi engkau. Ah, Fassula dari 
Hati Kudus-Ku, ingatlah selalu akan 
kata-kata ini: `alan menuju Salib-Ku 
ditandai dengan Darah-Ku. Dan setiap 
orang yang bersedia melalui jalan 
ini Kuberkati dan Kuurapi.  Engkau 
dikejar demi kepentingan-Ku. `ang-
an takut. Aku ada di dekatmu dan 
di sampingmu untuk menyemangati 
engkau. Engkau dikutuk, tetapi hanya 
oleh dunia ini. 

Demi Aku engkau dihina oleh bibir 
manusia. Bersukacitalah!  Karena Aku 
juga diperlakukan begitu! Bukankah 
Aku telah berkata bahwa tidak ada 
orang yang melebihi Gurunya? Eng-
kau menjadi bahan tertawaan orang-
orang.98 Begitu juga terjadi pada-Ku, 
Rajamu.  Bila mereka mendera engkau 
di jalan menuju Kal\ari, darahmu 
akan bercampur dengan Darah-Ku. 

Karunia lebih baik apa lagi yang 
dapat kutawarkan kepadamu dari-
pada membuat engkau menjadi salib 
hidup demi Kemuliaan-Ku? `ika Aku 
melihat kakimu hampir tersandung, 
Aku segera mengangkat engkau dan 
menempatkan engkau di atas Bahu-
Ku, seperti seekor anak domba. Mari! 
Bersama-Ku engkau selalu akan 

selamat $Yesus, Engkau adalah Hara-
panku, Kekuatanku, Sukacitaku dan 
Madah ku. Aku selalu akan berlindung 
dalam Hati Kudus-Mu.
! ! !

Rodos, 9S.Z.89

Aku Ada meminta engkau untuk me-
nyerahkan dirimu setiap hari kepa-
daKu. Carilah Aku maka engkau akan 
menemukan Aku.  Aku dan Bunda 
Sucimu berkata kepadamu:  berdo-
alah, berdoalah, berdoalah dan terus-
lah berdoa. Setan datang saat engkau 
tidur. Karena itu janganlah memberi 
tempat pijakan bagi Setan. Berdoalah, 
sebab doa adalah senjatamu melawan 
Setan. Kasih mengasihi engkau.

⁄¤‹fi› ƒ
! 99.Z.89

Bagi kelompok doa kaum muda di 
Atena dan Rodos.
Aku telah berkata: kalian adalah 
anak-anak Terang-Ku, dan Aku akan 
menambahkan ini lagi: dan Tempat 
Tinggalmu adalah Hati Kudus-Ku. In-
gatlah, Besarlah Kasih-Ku bagi kalian. 
`angan pernah sampai lupa akan hal 
ini.     
     

⁄¤‹fi› ƒ
(KemudianYesus minta aku membacakan 
Kol W:=-OY)

!"&'$#8;*5I*#$9*&$:*9*7, 92.Z.89

Tuhanku dan Allahku ?
Aku Ada. 
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Aku akan berbicara dengan bebas 
kepada anak-anak dombaku: apa 
yang Kuminta dari kalian hanyalah 
Kasih. Kasihilah Aku tanpa batas. 
Aku adalah Sumber Kasih Utama.    
Datang lah kepada-Ku dan seraplah 
dari Aku, dan isilah hati kalian agar 
dapat memberi kasih ini kepada orang 
lain. Aku selalu hadir di mana pun 
kalian ada. Karena itu jangan pernah 
lupa bahwa di mana kalian ada, di situ 
pun Aku ada. Aku, Tuhan, memberkati 
kalian   

Perhatikanlah saudara saudarimu 
dan bimbinglah mereka kepada-Ku. 
Biarlah mereka juga melihat Wajah 
Kudus-Ku  Aku, hai anak-anak-Ku 
yang kecil, telah menciptakan kalian 
demi Kasih, untuk mengasihi Aku, 
menghibur Aku, memuji Aku. Ka-
lian ingin memuliakan Aku? Maka, 
kasihilah Aku dan sembahlah Aku. 
Doa-doamu kepada-Ku adalah Pintu 
ke Surga. Aku menghendaki doa-doa 
yang datang dari dalam hati kalian. 
Maka Aku berkata kepadamu:  berdo-
alah, berdoalah, berdoalah!  Ingatlah 
bahwa Hati Bundamu dan Hati-Ku 
bersatu dalam Kasih. 

Karena itu kalian yang dikasihi oleh 
Hati-Ku, datanglah kepada Kami 
berdua dan Aku akan menawarkan ke-
padamu tempat istirahatmu di dalam 
Hati Kudus-Ku dan perlindungan 
akan diberikan kepadamu di dalam 
Hati Bundamu. Aku ini Kebangkitan 
dan Aku akan membangkitkan lebih 
banyak orang lagi daripada kalian se-
bagaimana Aku telah membangkitkan 
kalian. Akulah Kerahiman dan karena 
Kerahiman-Ku Yang Tanpa Batas ini, 
Aku mengi_inkan Hati-Ku disentuh. 

Kasih dan Kerahiman ada di depan 
pintumu, sekarang! 

⁄¤‹fi› ƒ
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Ah, Yahweh, Allahku dan Bapaku. Ter-
senyumlah kepada kami.
Tuhan?
Aku Ada. Inilah Aku, Yahweh, Ab-
bamu.

Oh, Tuhan, turunkanlah belas kasih-Mu 
kepada kemalangan kami.
Bunga, Aku, Yahweh, Allahmu, yang 
paling Rahim. Aku adalah Samudera 
Kerahiman yang tak bertepi, Belas 
Kasih dan Kelembutan  Aku telah 
memberi Hukum-Ku kepadamu, tetapi 
tidaklah cukup untuk mengatakan 
bahwa engkau mengetahui Hukum-
Ku. 

Engkau masih harus menghayati 
Hukum-Ku. Belum cukup pula men-
gatakan bahwa engkau percaya bahwa 
Aku Ada. Aku ingin agar engkau men-
gasihi dan menyembah Aku.

Roh-roh jahat pun percaya bahwa Aku 
Ada, tetapi mereka tidak mengasihi 
Aku dan tidak menyembah Aku. Mer-
eka mendengarkan Suara-Ku tetapi 
mereka tidak mengasihi Aku. Hen-
daklah engkau setia kepada-Ku, dan 
engkau, engkau yang adalah bibit-Ku, 
datanglah kepada-Ku, Abbamu, dan 
hiburlah Aku. Aku lelah, dan hanya 
engkaulah sisa yang dapat menghibur-
Ku Engkau yang paling kecil dalam 
kawanan-Ku dan pandangan Mata-Ku 
ada padamu. Dari takhta-Nya Abbamu 
berkata kepadamu: Aku mengasihi 
engkau semua dengan Kasih kekal.  
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Diberkatilah!

ø
 9*.Z.89

Tuhan, ampunilah kami, karena kami 
sungguh tidak menghargai Kasih-Mu 
yang Besar itu. Kami gagal menghargai 
kurban-Mu yang Besar itu.  Kami tidak 
berhasil mengasihi dan menjaga per-
satuan.  Kami terus menerus mengulangi 
kesalahan-kesalahan kami. Oh, Tuhan 
Yesus, kami benar-benar membutuhkan 
pertolongan-Mu agar kami sadar kem-
bali. Datanglah dan selamatkanlah kami. 
Buket keilahian telah jatuh dari kepala 
kami. Pandanglah kami dan lihatlah 
kemalangan kami, kehancuran kami 
yang menyedihkan, hilangnya kekudusan 
kami. Buatlah agar kami  dapat kembali 
kepada-Mu dengan  mengunjungi kami 
masing-masing seperti halnya Engkau 
mengunjungi aku.  Kunjungilah sisa 
anak-anak-Mu yang lain dan tunjukkan-
lah Hati-Mu kepada mereka.

Fassula-Ku, Aku ingin mendengar dari 
setiap bibir kata-kata ini:
 O Yesus, aku mengasihi Engkau. 
Selamatkanlah jiwaku dan jiwa-jiwa 
orang lain jugaP 
Maka, berdoalah bagi pertobatan 
jiwa-jiwa malang itu. Adakanlah no\e-
na-no\ena dan Aku akan mendengar-
kan. Aku mampu mengubah ketega-
ran menjadi kelembutan. Karena itu 
berdoalah kepada Hati Kudus-Ku dan 
Aku akan menyelesaikan yang lain 

 9Z.Z.89

Oh, Tuhan, aku begitu sedih, hampir 
ma-ti rasanya. Inilah Getsemani-Ku saat 
ini. Jiwaku terpukul dan kacau. Setan 
tegas-tegasnya telah menjadikan aku 
sasaran pukulannya supaya aku hancur 
berkeping-keping. Tanpa rasa kasihan 
dia menusuk aku terus dan terus...  Aku 

menjadi sasaran para penganiayaku.  Di 
manakah harapanku?. 
Di dalam Hati Kudus-Ku, merpati-Ku! 
Kandangmu adalah Hati Kudus-Ku! 
Carilah pertolongan pada-Ku maka 
Roh-Ku akan menghibur engkau. 
Serahkan kepada-Ku penderitaanmu 
itu dan Aku akan memasukkannya ke 
dalam Hati-Ku. 

Aku akan menggunakannya dengan 
baik. Aku akan membebaskan jiwa-
jiwa dari purgatorio...   Maka lupa-
kanlah penderitaanmu pada masa ini 
dan beristirahatlah dalam diri-Ku, 
Allahmu. Aku adalah Samudera Keda-
maian. Berilah Aku semua deritamu, 
hai putri, dan Damai-Ku akan meng-
hilangkannya.  Terimalah Damai-Ku, 
hai anak domba-Ku. Aku mengasihi 
engkau. Aku menawarkan Damai-Ku. 
Istirahatlah dalam Diri-Ku. Pergilah 
sekarang dalam Damai. 

⁄¤‹fi› ƒ
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Tuhan, ketika para pembawa damai 2S!

berkarya demi perdamaian sambil me-
naburkan benih-benih yang akan meng-
hasilkan buah baik, di bawah bimbingan 
Roh Kudus, mengapa mereka  disuruh 
diam. Mengapa mereka dianiaya?  Men-
gapa mereka tidak dipercaya?
Karena mereka29 telah dibeli bagaikan 
bahan mahal oleh para pedagang. 
Rasionalisme telah mengaburkan 
semangat mereka, telah menumpulkan 
kemampuan mereka untuk membeda-
bedakan roh dan telah mematikan ke-
rendahan hati mereka. Seperti Sodom 
dan Mesir, mereka menolak semua 
yang datang dari inti Gereja, kekuatan 
intinya, yaitu:  Roh Kudus-Ku! 
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Namun Aku akan memberi engkau 
Kekuatan-Ku untuk maju terus, 
karena ini adalah Kehendak-Ku  

ø
   2S.Z.89

Betapa menyenangkan bagi seluruh umat 
Kristen seandainya mereka dapat hidup 
bersama sebagai saudara. Betapa lebih 
besar lagi Kemuliaan-Mu seandainya 
Engkau dapat melihat kami rendah hati, 
di sekeliling satu Tabernakel dan satu 
Altar, memuji Engkau dengan  satu hati, 
satu pikiran dan satu suara.... Namun ke-
tika aku mengikuti perintah-perintah-Mu 
dan aku bersaksi tentang persatuan, aku 
tetap tidak dipahami maupun dipercayai. 
Bagaikan sebuah batu penggiling, me-
reka mencampakkan aku ke tanah.

Anak-Ku, Dia Yang Diurapi adalah 
Gembalamu dan Ia menggembalakan 
engkau dengan membuka jalanmu. 
Engkau diselimuti Berkat-Ku, diminta 
oleh-Ku agar engkau meneruskan 
Kasih yang telah kuberikan kepadamu 
kepada bangsa-bangsa. I_inkanlah 
Aku menggunakan engkau, hai jiwa 
kecil!  Engkau ada dalam rangkulan 
Abba. Aku Ada yang bersamamu. 
Lihatlah Aku! Apa yang tidak Kulaku-
kan bagimu... ? Dan engkau, dapatkah 
engkau mengucapkan kata-kata yang 
sama?
Ya, Tuhan!  

Maka, bangkitlah dan teruslah ber-
saksi. Pertandingan belum selesai. 
Tetapi jangan berkecil hati. Aku ada 
di sampingmu untuk menyemangati 
hatimu yang kecil itu. Pergelangan 
Kakimu terikat pada kaki-Ku, dan 

bibir-Ku merapat pada telingamu 
sambil berbisik kepadamu dan untuk 
menyadarkan engkau bahwa eng-
kau tidaklah lebih besar daripada 
Guru Ilahimu. Karena engkau yang 
hanya-lah murid-Ku, tidakkah mereka 
akan menyematkan tanda yang sama 
padamu seperti Gurumu, Sang Martir 
Utama?  

Putri-Ku, kasihilah Aku dan Aku akan 
terus mencurahkan Kekayaan Hati 
Kudus-Ku kepadamu, semua Kekaya-
an yang telah disediakan bagi daman-
mu   Aku pernah berkata bahwa dari 
Hati Kudus-Ku akan Kuadakan pada 
Akhir daman, karya yang lebih hebat 
dari yang pernah Kulakukan sebelum-
nya, karya-karya yang akan membuat 
engkau heran, untuk menunjukkan 
kemuliaan gemilang Hati Kudus-Ku. 

Aku telah berjanji bahwa Aku akan 
menunjukkan Hati Kudus-Ku secara 
menyeluruh dan dengan sepenuh hati, 
untuk merayu banyak hati, karena 
sabda-Ku lebih manis daripada madu 

 Segalanya akan tergenapi pada saa-
tnya nanti. Andalkanlah Aku. `angan 
membiarkan siapa pun memperdaya-
kan engkau, hai anak-Ku. Anugerah-
Ku telah membuktikan Diri-Nya. Aku 
memberkati engkau. Kebijaksanaan 
akan meneruskan Karya-karya Ke-
baikan-Nya bersamamu   

ø   
     
 *S.Z.89
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Tuhanku dan Hidupku.  
Aku Ada. Sesudah doa, keheningan 
adalah senjata terbaik. Aku segera 
akan menginjak-injak musuhku  Fas-
sula, dengarlah Aku: Yang Kudusmu 
itu  sedang membangkitkan Rusia un-
tuk menjadi bangsa yang lu-hur. Rusia 
akan disempurnakan dalam Rangkul-
an Mempelainya  Aku, Tuhan, akan 
menyempurnakan dia. 

Bukankah Aku telah berkata kepada-
mu, hai anak-Ku, bahwa aku telah me-
letakkan Tangan-Ku di hatinya untuk 
menghangatkannya?22!Dan pada saat 
mempelai-Ku membuka matanya dan 
ia melihat Aku, Mempelainya, berdiri 
di sampingnya, dia akan melihat dan 
mengerti apa yang telah dikerjakan 
Tangan-Ku dalam dirinya, dan mulai 
saat itu, Rusia, mempelai-Ku, secara 
terbuka akan menyerukan Kekudusan 
Nama-Ku. 

Dan semua kesesatan roh-roh jahat 
yang ada dalam dirinya akan lari. Aku 
mengatakan semuanya ini kepadamu 
sebelum hal itu terjadi, agar engkau 
percaya bahwa Akulah, Yang Ma-
hakuasa, yang membimbing engkau. 
Dengarlah Aku:  Aku tidak akan me-
nyembunyikan Rencana-Ku. 

Bila orang-orang tergoda untuk 
menyembunyikan Rencana-ku, maka 
Aku, dengan Tangan-Ku Sendiri, akan 
membuka semuanya kepada kalian 
semua sebelum hal itu terjadi  Yang 

Kudus telah memperingatkan kalian. 
Selama ini Aku tidak mengancam 
siapa pun dari kalian  Suatu Sinar 
Terang dari Surga akan datang ke ten-
gah-tengah Tubuh-Ku2* dan mengubah 
wajah bumi ini dan membawa damai 
di antara para saudara.2V Ini adalah 
hadiah bagi para martir kudus, yang 
telah berdoa, berkorban, mengadakan 
silih, teguh dalam iman. 

`anganlah takut jika saat penderitaan 
besar itu tiba, asal engkau tetap teguh 
dan menjaga imanmu, sebab Saat itu 
harus datang untuk mengubah wajah 
bumi ini.  `adi, semuanya yang telah 
dikatakan di Fatima akan tergenapi. 
Bapa mengasihi kalian semua dan Ia 
tidak mengadili seorang pun. Sang 
penuai  tengah bekerja  Karya-karya 
Bapa akan mengherankan kalian 
semua. 

Dan engkau, hai anak-Ku, lihatlah 
kembali Amanat-amanat-Ku. Bu-
kankah Aku telah berkata bahwa 
Aku, Tuhan, telah melakukan banyak 
keajaiban bagimu dan masih akan 
melakukan lebih banyak lagi pada 
hari-hari mendatang ini?2) Perhati-
kan betapa nubuat-nubuat-Ku tepat!  
Dan sekarang Aku berkata kepadamu 
bahwa Surga akan segera meluap 
karena Kedatangan-Ku atas kalian. 
Api-Ku akan dilemparkan ke bumi 
ini untuk membakar kejahatan-keja-
hatannya. Aku tidak akan menahan 
Tangan-Ku  
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Nama Kudus-Ku dinajiskan setiap 
hari dan petunjuk-petunjuk-Ku 
dicemoohkan. Ini perlu agar digenapi 
apa yang tertulis dalam Kitab Suci, 
(tulislah): ODengan segera, terjadilah 
gempa bumi hebat, dan sepersepuluh 
kota runtuh. Tujuh ribu2Y orang mati 
dalam gempa bumi itu, dan mereka 
yang selamat, dipenuhi rasa takut, 
hanya dapat memuliakan Allah di 
SurgaP. (Why 99:9*)27 Hanya tinggal 
sedikit saja waktu yang tersisa kini. 
Ampunilah sesamamu selama engkau 
masih punya waktu. Adakanlah silih. 
Berpuasalah. 

`ika engkau pendosa yang selalu 
menaburkan kerusuhan di antara 
para sahabat, bertobatlah Demi Nama 
Kudus-Ku, kembalilah kepada-Ku. 
Engkau adalah penguasa ke-henda-
kmu, tetapi bukan penguasa Rencana-
rencana-Ku. Dan Aku mendesak agar 
engkau segera menyerah. 

Setan tanpa mengenal lelah sedang 
mengutus para pengikutnya kepada 
kalian semua. Karena itu waspadalah 
lebih dari sebelumnya. Pemerintah-
annya sudah mendekati akhir. Inilah 
sebabnya mengapa dia untuk terakhir 
kalinya memuntahi bumi ini sambil 
berharap akan dapat menyapu bersih 
sebanyak mungkin  jiwa  Inilah 
sebabnya mengapa  harus ada ketegu-
han dan iman dalam dirimu. Karena 
engkau dapat menghindari, bahkan 
menghentikan, Setan itu memuntahi 
bumi ini  Tabah-lah, putri . . .!  Ang-
katlah kepalamu dan bersandarlah 
pada-Ku.  Aku terus akan menolong 

engkau. 

 ⁄¤‹fi› ƒ
Tuhan Segala Kerahiman,              

biarlah mereka yang berkata:      
"..Kami akan mengambil jalan kami 

sendiri;,  kembali kepada-Mu.           
Dan orang-orangKristen yang berkata 
kepada Paus: "..Kami akan mengambil 

jalan kami sendiri;,  
hendaknya   kembali dan patuh kepada 

Paus.                 
Biarlah rasa harga diri manusiawi mer-
eka, merendahkan kelopak mata mereka 

dan semoga sikap sombong mereka 
berubah menjadi                   

sikap rendah hati.  Amin.  
     
 *.8.89

Tuhan, Bapa dan Guru Hidup kami,  
jangan meninggalkan kami sekarang 
maupun pada saat-saat kesusahan.  
Tuhan, Bapa dan Guru Hidup kami, 

tolonglah Rusia agar                      
tumbuh dalam Roh-Mu.                

Engkau telah menusuk si Naga Merah 
yang telah mengepung Rusia.        

Tuhan, Bapa dan Guru Hidup kami,  
selamatkanlah kami dari si Pemberontak 

yang masih ada di antara kami.  

Ah, anak-Ku, Aku akan mengajar ka-
lian semua melalui Api Pemurnian-Ku. 
Tunggulah dan engkau akan melihat  
Dengarlah Aku sekarang dan tulislah, 
hai anak-Ku:  Belum lama ini keba-
nyakan bangsa di dunia tidak pernah 
percaya bahwa musuh, si Naga Merah, 
akan kehilangan kekuasaannya di Ru-
sia dengan begitu cepatnya. Fassula, 
jika saudarimu, Rusia, memberontak 
melawan Aku, hal itu terjadi karena 
dosa-dosa dunia dan kejahatannya. 

@L$T&#7"9(3&$E&(3&#$*=&(<$9&=6$78<&;&$<*;*(<&(?
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Tirani datang dari bawah. 

Tetapi, bagaimana perasaan anak-
anaknya, yaitu para martir yang menjadi 
milik-Mu?
Bagaimana Aku dapat menggambar-
kan penderitaan anak-anaknya? Deng-
an apa Aku dapat membandingkan 
mereka, hai putri? Seluruh isi Surga 
berduka atas anak-anaknya. Putra-pu-
tranya tergeletak tak berdaya, tetapi 
siapakah di sekitar mereka yang mau 
berduka atas keadaan itu?  Adakah 
seseorang yang cukup kuat di antara 
mereka untuk menusuk Naga itu? Ti-
dak ada, kalau kulit mereka menyatu 
dengan tulang-tulang mereka. Anak-
anaknya pergi mengemis meminta 
Roti, tetapi karena ditekan oleh musuh 
mereka jatuh terhimpit oleh beban 
mereka. 
`ika secara diam-diam mereka me-
larikan diri berlindung dalam Rang-
kulan-Ku, mereka dihukum dengan 
kejamnya. Mereka tidak dii_inkan 
menunjukkan kecintaan mereka terha-
dap-Ku. Para pemburu mereka lebih 
cepat bergerak daripada ular berbisa 
yang mengawasi setiap langkah yang 
mereka ambil. Dan seandainya me-
reka curiga bahwa Buku Kehidupan 
disembunyikan di bawah tempat tidur 
mereka, anak-anak-Ku terus digang-
gu, dibuntuti, lalu ditangkap. 

Ah, putri,  Mata-Ku menangis tanpa 
hentinya melihat bangsa ini dibung-
kamkan dengan pedang. Para imam 
dan nabi dimasukkan ke dalam 
penjara dan dipaksa tinggal dalam 
kegelapan. Banyak dari mereka yang 
dibantai tanpa belas kasihan di hada-
pan Mata-Ku. Bangsa ini yang pernah 
menghormati Aku dan memuji Aku 
secara terbuka, bersinar seperti batu 

sa r, suatu Benteng kebahagiaan, telah 
diremukkan menjadi negeri kering 
tanpa air, karena dosa-dosa dan keja-
hatan dunia ini. 

Aku berkata kepadamu, hai putri, Ru-
sia, saudaramu, belum menunjukkan 
kepadamu apa yang akan dia capai 
dalam Nama-Ku 
Saat Perayaan masih harus tiba dan 
betapa Aku berharap saat itu sudah 
tiba! Berdoalah, berdoalah bagi Hari 
Kemuliaan ini 
     
 8.8.89

Yesusku?  
Aku Ada.  Kasihilah Aku, Fassula. Hal 
ini dapat mengurangi  murka Bapa 
atas generasi ini. Aku telah berdoa 
bagimu kepada Bapa, hai si kecil, agar 
membebaskan engkau dari OduriP  
yang kau ambil dari-Ku....2Z

Tuhan, tegaskanlah kepadaku tentang 
apa yang telah kudengar dari-Mu dengan 
menunjukkan kepada-Ku suatu nas Kitab 
Suci N (Kemudian secara spontan aku 
membuka Kitab Suci dan jariku menemu-
kan [uk VV:>V.) Di situ tertulis:  "Bapa, 
(kata-Nya) jikalau Engkau mau, ambillah 
cawan ini daripadaku\ tetapi terjadilah 
kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku.;
Diberkatilah engkau. Aku akan mem-
bimbing engkau.  

⁄¤‹fi› ƒ
     
     
 99.8.89

Tuhan, aku memandang ke atas surga 
dan mencari hal-hal surgawi. Aku men-
cari Wajah Kudus-Mu untuk merasakan 
Damai agar aku dapat bersukacita.  Aku 
mencari Wajah Kudus-Mu agar dapat 
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berkontemplasi.  
Dan Aku, pada giliran-Ku, Mata-Ku 
memandang ke bawah, kepada dunia 
saat ini, sambil mencari bangsa demi 
bangsa, menyusuri jiwa demi jiwa 
mencari sedikit kehangatan, sedikit 
kemurahan hati dan sedikit kasih. 
Tetapi amatlah sedikit yang menikmati 
karunia-Ku. Amat sedikit saja orang 
yang berusaha hidup suci. 

Dan hari-harinya berlalu dengan 
begitu cepatnya, dan jam-jamnya 
kini sudah dapat dihitung sebelum 
saat kesengsaraan besar itu  Kota-
kota-Ku28 kini telah menjadi tempat 
pelacur! Tidak berbelas kasih. Kota-
kota itu telah menjadi benteng roh-roh 
jahat! Semuanya busuk dari dalam, 
digerogoti oleh cacing! Telah menjadi 
tempat perlindungan ular berbisa dan 
kalajengking! Bagaimana mungkin 
Aku tidak menghembuskan napas Api 
Pemurnian-Ku atas para pembelot ini?  

(Tiba-tiba Yesus mengubah nada Suara-
Nya. . . Setelah hening beberapa detik, 
dengan nada yang amat serius, hingga 
mengejutkan aku, Ia berkata: )

. . . Bumi akan bergetar dan bergo-
yang, dan setiap kejahatan yang disu-
sun menjadi Menara*S akan runtuh 
menjadi timbunan batu-batu dan 
akan terkubur dalam debu dosa! Di 
bagian atas, Surga akan berguncang 
dan fondasi bumi akan berayun-ayun. 
Berdoalah agar Tangan Bapa tidak 
turun di musim dingin. Pulau-pulau, 

laut dan daratan benua akan dikun-
jungi oleh-Ku secara tiba-tiba dengan 
guntur dan Api. 

Dengarkanlah baik-baik akan kata-
kata peringatan-Ku yang terakhir ini.  
Dengarkanlah sekarang, sementara 
masih ada waktu. Bacalah Amanat-
amanat Kami*9 dan hentikanlah sikap 
mencemooh maupun ketulianmu itu 
jika Surga berbicara. 

Kecilkanlah suaramu maka kalian 
akan mendengar suara Kami. Ber-
pikirlah dua kali sebelum kalian meng-
hakimi. Berpikirlah lebih dari dua 
kali sebelum kalian mengutuk Karya-
karya Roh Kudus. Aku tidak akan 
berbelas kasihan kepada siapa pun 
yang memperolok Roh Kudus deng-
an menghujahi-Nya secara terbuka. 
Keadilan akan mengusir mereka ke 
bawah tanah  

Angkatlah wajah kalian dan di Surga 
carilah Wajah Kudus-Ku untuk me-
mandang-Nya. Angkatlah matamu ke 
Surga, maka kalian tidak akan musna.  
Bertobatlah!  Dan mintalah kepada 
Bapa agar menaruh belas kasihan. 
Segera, amat segera, Surga akan ter-
buka dan Aku akan membuat kalian 
melihat Sang Hakim

 ø
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