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Tuhan, aku tidak akan melepaskan 
mataku dari-Mu supaya aku jangan jatuh 
kembali ke dalam kemurtadan. Izinkan-
lah aku menyembah Engkau pada Tempat 
Sandaran Kaki-Mu. Oh, Tuhan, tunjuk-
kanlah kini Kuasa-Mu atas kami semua. 
Bawalah atas diri kami seluruh Murka-
Mu yang akan melempar jauh dosa-dosa 
kami. Biarlah Api-Mu (Roh Kudus) 
datang atas diri kami  untuk menghidup-
kan kami dan memurnikan kami. Amat-
lah sukar untuk menyebera-ngi dalam 
kegelapan padang gurun yang penuh 
jebakan ini. Maranatha! Datanglah!
Damai, hai terkasih-Ku. <angan keta-
kutan. Keputusan-Ku telah diambil. 
Aku akan menyerbu bumi ini dengan 
Api Pemurnian-Ku dan Aku akan 
melaksanakan Rencana-Ku lebih cepat 
dari yang diduga. Waktu penantian 
segera akan habis  Dan engkau, 
anak-Ku, jangan merasa ditekan oleh 
Kebodohan. Arahkan pandanganmu 
kepada-Ku dan bersandarlah pada-
Ku. Aku Kekuatanmu.
 
Lihat! Berdoalah bagi para imam.+ 
Berdoalah supaya mereka mencari 
Aku dan menyerap daripada-Ku: Akal 
Budi, Damai dan Kasih. Banyak imam 
mengalami kemunduran lagi pula 
cepat. Berdoalah bagi mereka2$ yang 
senang mengacaukan bunga-bunga-Ku 
yang sedang berkembang.M

Katakan kepada para imammuN  bah-

wa bila di antara mereka masih ada 
yang hidup, maka itu terjadi karena 
Air Mata-Ku. Aku mengairi iman mer-
eka dengan Air Mata-Ku, maka Aku 
menangis dalam kecemasan agar sisa 
ini tetap hidup.  

Gereja-Ku sedang rubuh seperti kayu 
yang sudah busuk, dan yang Kudengar 
dari mereka hanyalah:

RAdakah masa kering?T
Mereka memamerkan kesalehan, 
mereka menyusun daftar tuduhan-
tuduhan pahit terhadap Karya Roh 
Kudus-Ku dan membiarkan mulut 
mereka mengutuknya! 

Saat kegelapan telah membawa Saat 
Adorasi ke tingkat nol. Lebih buruk 
lagi, mereka telah menetapkan diri 
mereka sendiri sebagai monopoli 
kemegahan dan praduga. Aku, Tuhan 
mereka, berdiri di hadapan mereka 
dan bertanya kepada mereka: RMen-
gapa kalian mencemoohkan hiburan 
yang Kuberikan kepada anak-anak-
Ku di masa kini melalui bagian terke-
cil Gereja-Ku?T - Langit akan segera 
habis dan kalian tetap tidak sadar dan 
tidur lelap. 

Aku akan datang kepada kalian seper-
ti seorang pencuri tanpa memberitahu 
kalian kapan kalian dapat mengharap-
kan kedatangan-Ku) . Kini dengan 



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

.1

Air Mata di Mata-Ku Aku bertanya 
kepada kalian: Apa yang telah terjadi 
dengan Kawanan-Ku? Di manakah 
rumput hijau kekal-Ku? Mengapa pu-
tra-putri-Ku sedang dalam tawanan? 
Di manakah kaum muda masa kini? 
Mengapa keharuman yang Kuberikan 
kepada kalian berubah menjadi bau 
busuk?

Aku menangisi kalian. Aku menangisi 
kesombongan kalian yang berlebih-
lebihan ... Kesombongan kalian yang 
berlebih-lebihan telah menjadikan Ge-
reja-Ku menyerupai kuburan terbuka. 
Tetapi, kalian pun akan di-taklukkan. 
Api-Ku sudah dekat se-karang. Aku 
akan menurunkan kalian dari ke-
megahanmu ... dan bila kalian masih 
bertanya: RApa yang telah terjadi?T, 
maka Aku akan menjawab kepada ka-
lian : RKerajaan-Ku telah diambil dari 
kalian dan diberikan kepada orang-
orang yang kini akan menghasilkan 
buahnyaT. W Rohlah yang memberi 
hidup. 

Tentunya kalian cukup memiliki rasa 
hormat bagi Roh Kudus-Ku, bukan? 
Maka, mengapa kalian menghina Roh 
Kudus-Ku dengan mengejar-ngejar 
mereka? Nilailah sendiri apa yang Ku-
katakan. Mengapa kaum muda kalian 
memisahkan diri dari Induk Gereja 
untuk mengikuti  lsafat murahan? 
Kalian memang telah berbuat benar 
dengan mengingat dengan setia Roh 
Kudus-Ku dan memelihara tradisi-tra-
disi seperti yang Kuwariskan kepada 
kalian, tetapi, kalian berbicara tanpa 
kasih dan sudah menjadi buta dalam 
$
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semangat kalian! Kalian telah kehilan-
gan makna terang Misteri-misteri-Ku 
karena semangat kalian berlebihan! 
Belumkah kalian mem-baca: ‘Ada 
sejumlah sisa yang dipilih berkat 
rahmat. Camkanlah : melalui rahmat, 
maka bukan karena perbuat-an-per-
buatan baik, sebab bila tidak demikian 
rahmat bukan rahmat lagi!’[$

Aku mengasihi kalian semua, tetapi 
hal ini bukannya tanpa penderitaan, 
karena kalian menolak anugerah-
anugerah Roh Kudus-Ku. Kalian tidak 
menolak wewenang manusia, tetapi 
menolak Aku, Allahmu  

Aku mengingatkan kalian akan satu 
hal akhir: pada suatu hari kalian 
akan berhadapan muka dengan Aku 
dan Aku akan meminta kalian untuk 
memberi pertanggungjawaban tentang 
cara kalian memelihara jiwa-jiwa yang 
Kupercayakan kepada kalian. 
Sekarang ini juga kalian menjadikan 
Aku seperti seorang penipu karena ka-
lian tidak percaya lagi akan kesaksian 
yang telah Kuberikan kepada kalian 
semua tentang Pengingat Sabda-Ku:

   Roh Kudus-Ku\ 
Bersihkanlah hati kalian dan surga 
akan bersinar atas diri kalian. 
Aku telah mengamati kalian dari atas, 
hai Kota Tradisi. Kalian dengan tepat 
sekali telah mempraktikkan Hukum 
Gereja Masa Awal-Ku, tetapi sekarang 
kalian dibutakan oleh kemegahan dan 
hanya memperhatikan sedikit, atau 
malah sama sekali tidak, hal-hal yang 
lebih penting dalam Hukum-Ku, yakni 
Kerahiman! Kasih! Kerendahan Hati!
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dan semangat Mengampuni... 

Kepedihan-Ku besar, dan Aku menge-
sah dalam batin sambil menanti agar 
kalian mencari anugerah-anugerah 
Roh-Ku yang lebih besar. 
Aku lelah melihat kalian berkhotbah 
tentang hal-hal spiritual dengan cara 
yang tidak spiritual. Seandainya mer-
eka memahami kedalaman dan bobot 
hal-hal yang berurusan dengan Roh-
Ku maka mereka pasti akan
menerima juga anugerah-anugerah 
Roh-Ku di masa kini. Tetapi kebang-
gaan yang kalian tumpuk dalam diri 
kalian terus menerus mengoyakkan 
Hati-Ku 

Aku telah mempercayakan ribuan 
jiwa kepada kalian untuk mengajar 
dan menolong mereka dengan lembut, 
membawa mereka ke dalam Hati-Ku, 
mengingatkan mereka akan Kelem-
butan-Ku, Kasih-Ku dan dahaga-Ku 
yang amat besar bagi mereka, tetapi 
kalian menyampaikan penghakiman 
yang terlalu dini kepada mereka dan 
membebani mereka dengan beban-
beban yang tak tertanggungkan, 
beban-beban yang kalian sendiri tidak 
bersedia tanggung sedikit pun! Dulu 
Aku menjadi batu sandungan, dan kini 
Roh Kudus-Ku kembali menjadi    

   - batu sandungan-    
bagi jiwa-jiwa para imam-Ku   Aku 
berkata kepada kalian, Mata Tuhan 
tidak saja terpusatkan kepada mereka 
yang benar dan yang memiliki keuta-
maan-keutamaan. Mata-Ku ter-tuju 
juga kepada mereka yang malang dan 
yang kalian sebut tidak layak. 

Bintang-bintang di langit segera akan 
jatuh ke bumi dan kuasa-kuasa langit 
akan terguncang dan kalian akan 

tetap tidak sadar. Bumi ini segera akan 
hilang, dan surga baru serta bumi 
baru akan ada pada kalian, dan kalian 
masih tetap akan lari dari Roh Kudus-
Ku  Namun, seandainya hari ini pun 
kalian merendahkan diri kalian dan 
dengan tulus mengakui bahwa kalian 
pendosa dan tidak layak, Aku akan 
mencabut semangat lesu yang meng-
hantui bangsa kalian!
 
Kalian berkata kalian kaya, maka 
tunjukkanlah kepada-Ku kekayaan 
kalian. ‘Kelaparan’ menjadi satu-satu-
nya kata yang Kudengar dari nega-
ramu. ‘Kelaparan’ tertulis di wajah 
kalian. Bila kalian merasa diri kalian 
kaya, maka di manakah padang rum-
put kalian yang gemilang? Mengapa 
Aku tersandung pada mayat-mayat 
yang membusuk? Mengapa Aku tidak 
mendengar suara apa pun dari kalian? 

Dalam Kerahiman-Nya yang Tak 
Terhingga, Roh Kudus-Ku kini turun 
untuk memberi kalian semua makan 
dan mengisi roh kalian dengan Manna 
Surgawi-Ku. Sebagai gembala Aku 
akan mencari domba-domba yang 
sesat. Aku akan membalut luka-luka 
mereka dengan Kasih kekal. Aku akan 
menopang yang lemah serta letih dan 
mereka yang tidak kalian rawat lagi. 
Aku akan menghibur anak-anak-Ku. 
Maka, janganlah menghambat Aku 
atau menjadi penghalang selama hari-
hari Kerahiman ini. <angan bertindak 
terbalik dengan apa yang kalian ajar-
kan tentang Roh-Ku.

Aku telah memberitahukan semuanya 
ini sebelum Hari-Ku tiba. Apakah Aku 
akan mendengar: RAllah, inilah aku! 
Aku datang untuk bertobat! Aku akan 
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berhenti menghina Roh Rahmat-Mu 
karena aku tahu bila aku melakukan-
nya aku akan dihukum beratT.  Aku 
berbicara begini demi keselamatan 
jiwa kalian, dan bila Aku menegur 
kalian, ini adalah karena besarnya 
Kasih-Ku bagi kalian.

⁄¤‹fi› ƒ
âssula, berdoalah untuk para imam-

mu agar mereka belajar dari Aku 
menjadi rendah hati secara sejati 

Maret .2

Setan dengan mudah sekali dapat mem-
bunuh aku tadi pagi. Ketika aku sedang 
mengelap rak kaca yang berisi ikon-ikon 
dan benda-benda religius, rak itu jatuh 
sambil memecahkan rak di bawahnya 
juga. Aku melihat potongan-potongan 
kaca tajam besar berjatuhan di se-kel-
ilingku, juga keluar kamar sampai ke 
gang masuk. Setelah semuanya bera-
khir, aku menunggu diam untuk melihat 
tem-pat darahku mengalir. Namun aku 
tidak berdarah, satu goresan pun tidak 
ada. Dalam keadaan normal pasti aku 
ter-potong dari perut hingga kakiku. Ke-
mudian:

âssula-Ku, biarkan Aku menuntun 
engkau langkah demi langkah. Teta-
plah kecil, hai bunga-Ku, dan bersan-
darlah pada <uru Selamatmu. Aku 
mengasihi engkau, Nak. Setan dengan 
membabi buta mencoba menjamah 
engkau dan melumpuhkan engkau.*  
Ia tidak hanya menggunakan orang-
orang agar mereka meng-himpun 
tuduhan-tuduhan palsu kepadamu, 
tetapi dalam amarahnya ia akan  
menggunakan pula hukum alam agar 
berbalik melawan engkau. Tetapi Aku 
adalah Pemelihara Setiamu dan Tem-

pat Perlindunganmu. Maka, jangan 
takut, Mata-Ku tertuju ke-padamu 
terus menerus. Bersembunyi-lah selalu 
di dalam Hati Kudus-Ku 

Mari, kita akan meneruskan usaha 
mencari jiwa-jiwa demi keselamatan 
mereka. Aku akan membimbing 
engkau, terkasih-Ku, ke mana saja di 
bumi, dan di mana pun Aku lewat Aku 
akan meninggalkan sekilas keharum-
an. Aku akan menyebarkan keharum-
an mur-Ku dari jiwa ke jiwa, untuk 
menggiurkan hati mereka. Senangkan-
lah <uru Selamatmu, hai bunga, dan 
i_inkanlah Aku menggunakan dirimu 
terus menerus menuju kemajuan. Aku 
tidak akan mematahkan engkau dan 
tidak pula akan merenggut daripada-
mu kebebasanmu. Biarlah hatimu 
tetap menjadi tawanan Kasih-Ku, 
namun jangan merasa jemu-jemu 
dengan Aku. Aku adalah Pendamping-
mu yang Terkasih yang telah memberi 
engkau Harta:

Aku telah memberi engkau        
   Anugerah Kasih-Ku.      

   
Aku akan memberi engkau Kekuatan-
Ku dan Kesabaran-Ku. Hai Bunga, 
Roh-Ku bersandar padamu untuk 
menuntun engkau dan mengingat-
kan engkau akan Ajaran-ajaran-Ku. 
Maka, bermurah hatilah dan per-sem-
bahkanlah waktumu supaya bumi ini 
menghasilkan buah. Tunjukkanlah 
selalu hormat kepada-Ku. Bukankah 
Aku satu-satunya Kasihmu? Bukan-
kah Aku Raja segala Raja? Bekerjalah 
keras bersama-Ku, sebab terbalik 
dengan apa yang kaupikirkan, keban-
yakan usahamu tidak sia-sia. Kuasa-

-$J#"$4?(&(>#&K(=&$7&@&4$&2'3$8K323'"&@9



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

.F

Ku memberinya Keilahian sehingga 
usahamu mencapai tujuannya. 

Bila si Penggoda berbisik ke dalam 
telingamu dan mengatakan kepadamu 
bahwa kata-katamu tidak mempan, 
Aku berkata kepadamu, RAnak-Ku, 
jangan mendengarkan diaT.  Aku terus 
akan mencurahkan isi Hati-Ku kepada 
kalian semua dan tanpa jemu-jemu-
nya turun dari Surga untuk memberi 
makan mereka yang lapar, sambil 
memuaskan segala macam rasa. Aku 
akan terus menyingkapkan Hati Ku-
dus-Ku dan menunjukkan Ke-lembu-
tan-Ku kepada semua orang 
Barangsiapa makan Aku dan minum 
Aku akan diubah untuk menjalankan          

 hidup sejati dalam Aku,     
        Allahmu.

Barangsiapa yang mencari pertolon-
gan-Ku akan diselamatkan. Cukup 
satu kali ia memandang Aku, dan 
Aku akan mengubah kalian. Putri, 
tinggallah tetap tidak terlihat dan 
‘bukan apa-apa’. Tetaplah tersem-bu-
nyi dalam ketidak-berdayaanmu dan 
kerapuhanmu, agar Kelimpahan-Ku 
dan Kuasa-Ku kini semakin menyebar. 
Penaburan belum selesai dan seluruh 
dunia segera akan bergema karena 
Suara-Ku.

Putri, engkau amat berharga bagi-Ku 
dan Aku mengasihi engkau hingga 
keluar air mata. Aku mengasihi kalian 
semua hingga keluar air mata, dan 
dari Surga Bibir-Ku yang dibasahi 
Rahmat akan membawa kepada kalian 
semua Amanat Damai-Ku. Sejak kekal 
Aku telah mengasihi kalian dan mem-
berkati kalian. Dan dari tempat tidur 
bayi kalian Aku telah menjaga dan 

melindungi kalian. Aku tahu betapa 
kalian terbungkus oleh kemalangan 
sehingga kalian buta sama sekali. 
Carilah Aku dan Aku akan memberi 
kalian Terang. Aku akan memberi 
kalian Kehidupan lagi dan membuat 
jiwa kalian rindu akan segala sesuatu 
yang Kudus. 

Maka, putri-Ku, carilah terus Keku-
dusan-Ku dan Kesempurnaan-Ku. 
Berkatilah Aku dan muliakanlah Aku. 
Taburkanlah bila Aku menabur, tabur-
kanlah banyak-banyak di mana saja 
Aku mengajak kalian menabur. 
Tidak lama lagi kalian akan melewati 
ambang pintu era ini untuk memasuki 
suatu Kedamaian Kekal  Semen-
tara itu, alamilah segala sesuatu yang 
Kualami. Kalian tidak sendirian. 

Tekunlah, anak-Ku, dan ingatlah 
Siapa yang ada di dekatmu member-
kati engkau. Kasih mengasihi engkau. 

⁄¤‹fi› ƒ
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Pada saat-saat aku dianiaya. 

Tuhan, aku tidak berbicara secara 
ter-sembunyi. Segala yang kukatakan 
ada-lah melalui doa dan dalam Him-
punan-Mu, sambil memuji Engkau. Aku 
men-coba mematuhi Hati Kudus-Mu, 
dan Pe-rintah-perintah yang kuterima 
dari-Mu. Aku berusaha sebaik mungkin 
untuk me-nunjukkannya dalam bentuk 
sebagaima-na telah diberikan kepadaku. 
Meskipun aku miskin dan hampir tidak 
dapat mem-beri Engkau apa-apa, aku 
telah memberi Engkau satu-satunya 
yang Kaukatakan kumiliki. Aku telah 
mempersembahkan kepada Yang Mu-
lia: kehendakku, supaya dapat Engkau 
gunakan sesuka hati-Mu demi Rencana 
Kerahiman-Mu. 
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Aku tahu, anak-Ku, tetapi bukankah 
mereka juga membenci Aku tanpa ala-
san? Siapa pun yang datang dari Aku 
untuk menjadi saksi Kebenaran akan 
dibenci, dikejar-kejar dan diburu sep-
erti binatang buruan. Seorang hamba 
tidak lebih besar dari Majikannya ... 

Para pengejar ini tidak akan dipan-
dang bersalah oleh Bapa-Ku seandain-
ya mereka tidak mengenal Hukum-Ku. 
Tetapi, sesungguhnya mereka telah 
melihat Hukum-Ku, tetapi hanya 
dalam kegelapan. Mereka menyebut 
diri mereka pakar Hukum dan yakin 
mereka tahu semuanya, tetapi dalam 
kenyataannya mereka tidak tahu apa-
apa. Mereka berpikir bahwa dengan 
menghakimi engkau dan mengutuk 
engkau di depan umum, mereka telah 
melaksanakan tugas suci mereka bagi-
Ku, Allahmu. 
Seandainya mereka benar-benar 
mengikuti Perintah-perintah-Ku dan 
mematuhinya, mereka akan me-meli-
hara Sabda-Ku dan Hukum-Ku. 

Tetapi dalam kenyataan mereka tidak 
menghakimi engkau, tetapi meng-
hakimi Karya Baik-Ku bagi kalian 
semua. Aku hanya menugaskan eng-
kau untuk pergi dan menjadi Gema-
Ku. Dengan menjadi Gema-Ku Aku 
mengharapkan engkau menghasilkan 
buah, buah yang akan bertahan. Te-
tapi mereka tidak mengerti. Anak-Ku, 
tetap teruskanlah karya yang telah 
Kupercayakan kepadamu: bawalah 
jiwa-jiwa kepada-Ku, agar Aku dapat 
menyerap mereka di dalam Hati Ku-

dus-Ku. Aku haus akan jiwa-jiwa. 

Dengarkanlah, bukti Karya Kudus-Ku 
bersinar di atas kalian semua untuk 
menghalau kegelapan ini. Bukti Karya 
Kudus-Ku adalah buahnya yang baik, 
buah yang bertahan. Bukti Karya Ku-
dus-Ku adalah anugerah Damai yang 
Kuberikan kepada kalian dan Kasih 
yang Kutanamkan dalam diri kalian. 
Bukti Karya Kudus-Ku dalam pang-
gilan keselamatan-Ku kepada

Kehidupan Ekaristi.    
Bapa dan Aku menginginkan penyem-
bah-penyembah sejati. Pe-nyembah-
penyembah yang akan me-nyembah 
dalam roh dan kebenaran  

Roh Kebenaran-Ku turun hingga ke 
ambang pintu kalian untuk meng-in-
gatkan kalian bahwa pada akhirnya

 -Kedua Hati Kami         
    akan menang-        

Ini adalah demi memenuhi kata-
kata yang tertulis dalam Kitab Suci: 
RSetelah tiga setengah hari Allah 
menghembuskan kehidupan di dalam 
diri mereka dan mereka bangun 
berdiriT.$ Ya, dalam segenap Kemu-
liaan, sebab, ‘Mereka adalah Dua Yang 
Diurapi’+b  yang berdiri berdampingan. 
Kedua Hati Kami seperti ‘Dua Pohon 
caitun, satu di sebelah kanan, satu di 
sebelah kiri’++$ 

Hati Kudus-Ku memiliki Kekayaan-
kekayaan yang tak terpahami dan 
banyak hal yang harus disampaikan 
kepada kalian semua. Anak-anak-Ku 
yang kecil, 

  Akulah Kebangkitan 
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    dan Kehidupan.       
Aku datang untuk membangkitkan 
dedosi kalian kepada Hati Kudus-
Ku dan kepada Hati Tak Bernoda 
Bunda kalian. Maka, jangan takut, 
berjaga-jagalah, sebab banyak orang 
akan datang memakai Nama-Ku yang 
dimanipulasikan oleh si jahat, untuk 
memperdayakan kalian dan me-mad-
amkan nyala api kecil yang tersisa 
dalam diri kalian dan meninggalkan 
kalian dalam kegelapan total. Banyak 
orang akan jatuh karena akar mereka 
tidak bercokol dalam Aku. Berdoalah 
agar kalian tidak digoda oleh si <ahat. 

Celakalah bagi mereka yang terus 
mengejar para penyambung lidah-Ku 
sambil berkata: RKami tidak pernah 
akan bergabung dengan mereka yang 
telah mencurahkan darah para nabi, 
seandainya kami hidup dalam masa 
nenek moyang kamiT. Aku berkata ke-
pada kalian, semua ini akan melingkar 
kembali di atas kepala kalian kecuali 
bila kalian bertobat! 

Anak-anak-Ku yang terkasih, si pen-
curi datang di malam hari+2$. Maka, 
tetaplah berjaga-jaga dan jangan 
mengi_inkan dia memasuki rumah 
kalian. Hiduplah dalam doa yang terus 
menerus kepada-Ku. Berdoa tanpa 
henti  berarti sadar akan Kehadiran-
Ku di hadapan kalian. Menyadari 
Kehadiran-Ku berarti berjaga-jaga. 
Berjaga-jaga berarti hidup dalam 
terang dan mantap. 
Rumahmu adalah jiwamu. Maka, 
aturlah supaya terang yang ada di 
dalam dirimu bukanlah kegelapan. 

<angan biarkan si Penggoda menemu-
kan kalian tertidur  

Kalian sahabat-sahabat-Ku, ingat-
kah kalian? Kasihilah satu sama lain 
sebagaimana Aku mengasihi kalian. 
Apa pun yang kalian minta dalam 
Nama-Ku akan Kuberikan kepada 
kalian. Beberapa di antara kalian 
sedih hati karena dunia menjatuhkan 
penghakiman yang terlalu dini tentang 
Hati Kudus-Ku dan Hati Tak Bernoda 
Bunda kalian. Tetapi, tidak lama lagi 
Kedua Hati Kami akan menunjukkan 
kepada dunia betapa kelirunya dia 
dalam menghakimi pada saat Aku me-
nyatakan Wajah Kudus-Ku+M  di dalam 
diri mereka.

Putri, tulislah: Bila Aku memecahkan 
meterai yang keenam, akan ada gempa 
bumi yang dahsyat dan matahari akan 
menjadi gelap seperti karung yang 
kasar. Seluruh bulan akan berubah 
menjadi merah darah, dan bintang-
bintang di langit akan jatuh ke atas 
bumi seperti kurma-kurma yang jatuh 
dari pohon kurma ketika angin besar 
mengguncangkannya. Langit akan hi-
lang seperti gulungan yang tergulung 
dan semua gunung dan pulau akan 
bergeser dari tempatnya. 

Lalu, semua penguasa bumi, para 
pemimpin dan para komandan, orang-
orang kaya dan yang berpengaruh, 
seluruh masyarakat, budak-budak dan 
penduduk-penduduk kota, akan lari 
ke gunung-gunung untuk bersembunyi 
di dalam gua-gua dan di antara batu 
karang. Mereka akan berkata kepada 
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gunung-gunung dan batu-batu karang, 
‘<atuhilah kita dan sembunyikanlah 
kita dari Dia yang duduk di Takhta 
dan dari murka 

    Anak Domba+N ,     
sebab Hari Besar Pemurnian-Ku akan 
segera tiba atas kalian dan siapa akan 
mampu mengatasinya? Setiap orang 
di bumi ini harus dimurnikan. Setiap 
orang akan mendengar Suara-Ku dan 
mengenali Aku sebagai Anak Domba. 

Semua suku dan agama akan melihat 
Aku dalam kedalaman gelap diri mer-
eka. Hal ini akan diberikan kepada 
semua orang sebagai suatu penying-
kapan rahasia untuk menyingkapkan 
kekaburan jiwa kalian. Bila kalian 
melihat isi diri kalian berkat rahmat 
ini, kalian memang akan meminta 
agar gunung-gunung dan batu-batu 
karang jatuh atas kalian. Kegelapan 
jiwa kalian akan tampak begitu rupa 
sehingga kalian mengira bahwa ma-
tahari kehilangan sinarnya dan bahwa 
bulan pun menjadi darah. Dalam 
keadaan demikian akan tampak jiwa 
kalian kepada kalian, tetapi akhirnya 
kalian hanya akan memuji Aku. 

Bila seorang asing datang melintasi 
perjalanan kalian dan berkata kepada 
kalian bahwa makanan+)  yang telah 
Kuberikan kepada kalian selama 
ini najis, jangan mendengarkan dia. 
Dengarkanlah bahasa Hati Kudus-Ku, 
bahasa Salib-Ku. Biarkan kesetiaan 
kalian kepada Hati Kudus-Ku mekar 
lagi. Kuduskanlah dan persembah-
kan-lah diri kalian semua kepada 

Hati Kudus-Ku dan Hati Tak bernoda 
Bunda kalian  

Aku akan mengunjungi kalian lagi, 
hai anak-anak-Ku yang kecil. Maka, 
tabahlah teman-teman-Ku. Kalian 
memang dicemoohkan tetapi  hanya 
oleh dunia. Apakah kalian dihina demi 
Aku? Bersukacitalah! Sebab begitu 
pulalah Aku. Apakah kalian diper-
lakukan sebagai sampah dunia karena 
kasih kalian kepada-Ku? Aku mem-
berkati kalian dan bergabung dengan 
penderitaan-penderitaan kalian. Apa-
kah kalian menjadi bahan tertawaan 
masyarakatmu? Tetapi begitu pulalah 
Aku, Raja kalian. Kalian tidak lebih 
dari Aku, Guru kalian. 

Maksud-maksud rahasia-Ku telah din-
yatakan sekarang, dalam masa tidur 
kalian. Pernyataan Hati Kudus-Ku 
dinyatakan kembali dalam masa akhir 
caman ini untuk membangun-kan hati 
kalian dan membawa kalian semua 
kembali kepada kehangatan Dedosi 
ini. Maka tidak boleh ada penghaki-
man dini di antara kalian. Kasihilah 
Aku dan berkatilah Aku. Aku selalu 
bersama kalian dan Aku terus akan 
menyatakan Kekayaan-kekayaan Hati 
Kudus-Ku di dalam diri kalian mas-
ing-masing 

âssula, anak-Ku, Aku akan men-
guat-kan tangkaimu dan mengganti 
kelopak-kelopak bunga yang telah 
dicabut para penuduhmu darimu 
untuk memberimu sukacita ini yang 
Kurasakan setiap kali engkau mem-
persembahkan  kehendakmu kepada-
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Ku  Kasih mengasihi  engkau. 

⁄¤‹fi› ƒ
N.M..2

Aku mendengarkan Engkau, sekarang, 
Tuhan.
Anak-Ku, dengarkanlah dan tulislah: 
Aku Kelembutan dan Belas Kasihan 
yang Tak Terhingga, tetapi umat-Ku 
menumpuk pengkhianatan yang satu 
demi yang lain di dalam Gereja-Ku. 
Apakah Aku harus diam saja? Tu-
buh-Ku, mulai dari telapak Kaki-Ku 
hingga Kepala-Ku sakit dan amat 
menderita. Luka-luka-Ku dahsyat dan 
Aku dianiaya oleh kaum-Ku Sendiri. 
Sejumlah besar manusia sedang dalam 
perjalanannya kepada kebinasaan. 
Banyak dari para imam-Ku menye-
pelekan kesalehan. Aku telah
maklumkan peringatan-peringatan 
semenjak Masa Fatima hingga seka-
rang. Aku telah menuangkan Hati-Ku 
ke atasmu, hai generasi, tetapi banyak 
di antara kalian yang telah melupakan 
tebusan yang telah dibayar demi mem-
bebaskan kalian...+W  âssula, engkau 
tidak mendengarkan sebagaimana aku 
ingin engkau mendengarkan ...+[$$demi 
Kasih-Ku, nak, berbicaralah kepada-
Ku! <angan kurang keberanian. Aku 
mengasihi engkau!
Tuhan, para pengejarku sekarang me-
nyiapkan suatu tulisan agar dicetak 
melawan aku.
Mereka para pengejar-Ku pula, bukan 
pengejarmu saja. Tetapi, Aku telah 
berkata kepadamu, mereka pasti akan 
memusnahkan diri mereka melalui 
karya mereka sendiri yang merusak 

bila engkau tidak mendoakan mereka, 
dan kejahatan mereka akan menjadi 
upah kejahatan perbuatan jahat yang 
mereka lakukan. Hati-Ku adalah 
samudera besar Kasih dan Pengam-
punan.
Aku tahu, Tuhan, tetapi mereka meng-
goda kembali mereka yang baru saja 
lolos dari si Jahat.
Putri, Kebijaksanaan telah diberikan 
kepadamu sebagai anugerah, untuk 
mendengar, menulis dan memahami 
Keinginan-keinginan Kasih. Anugerah 
ini, putri, tidak mudah dipahami oleh 
orang-orang yang tidak spiritual. 
Mereka tidak pernah mau menerima 
sesuatu dari Roh-Ku. Mereka men-
ganggap semuanya itu sebagai non-
sens. Mereka akan tetap mengajar 
selaras dengan arus dunia,
sebagaimana  lsafat diajarkan. 
Lalu, belumkah engkau baca bahwa 
anugerah-anugerah spiritual Roh 
Kudus-Ku akan sulit dipahami selama 
mereka berpikir bahwa mereka dapat 
datang kepada-Ku sebagai para  lsuf? 

Belumkah engkau baca bahwa hal-hal 
inilah yang mereka kacaukan selama 
mereka tidak hidup dalam Roh, sama 
halnya dengan pengacauan mereka 
terhadap sisa Kitab Suci? Kitab Suci 
telah memperingatkan kalian semua 
tentang orang-orang ini. Percayalah 
dan tumbuhlah dalam rahmat yang 
telah Kuberikan kepadamu. Tidak 
lama lagi Api Pemurnian-Ku akan 
turun atas kalian semua untuk memus-
nahkan dalam api semua kejahatan 
dunia ini 
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kecemasan-kecemasan hebat 
yang mengoyakkan hati, 

ketika dari waktu ke waktu 
Engkau memalingkan 

Wajah Kudus-Mu dari aku,
dan meninggalkan jiwaku sendiri 

di Malam Gelap.
Tetapi aku terus  bertahan, karena

Aku mengasihi Engkau 
sampai tingkat kegilaan.

âssula dari Hati Kudus-Ku, Aku 
telah mengangkat engkau agar kaude-

sak Gereja-Ku menuju Persatuan.
(Yesus mengatakan hal ini dengan sangat 
tenang).

Aku telah membesarkan engkau untuk 
meredakan Keadilan Bapa-Ku. Aku 
telah membesarkan engkau untuk 
menghiasi Gereja-Ku. Aku telah men-
gi_inkan engkau melangkah ke dalam 
Ruangan-Ku untuk memuliakan Aku. 
Aku telah merayu engkau agar engkau 
mengasihi Aku. Aku telah mengam-
bil engkau dari Tanah Mesir untuk 
melempar engkau keluar sebagaimana 
orang melempar jala untuk menang-
kap jiwa-jiwa bagi-Ku. Engkau harus 
meredakan Keadilan Bapa dengan me-
nyembah Aku, dengan berdoa, dengan 
mengadakan silih, pengorbanan, ber-
puasa dan dengan mengecilkan dirimu 

 Engkau tidak memiliki jasa apa pun 
tetapi himbauan rendah hatimu dapat 
mencapai Bapa. 

Maukah engkau sekarang minum dari 
piala sama yang telah diberikan Bapa 
kepada-Ku? ... <angan takut, sudah 
tidak banyak lagi sisa di dalamnya. 
Aku telah membiarkan engkau 
meneguknya sekali-sekali. Putri, Aku 
telah mendekatkan kepalamu kepada 
Piala-Ku, dengan sangat lembut. 
Maka, jangan mengundurkan kepala-
mu sekarang dengan memandang 

Bunda Sucimu dan Aku telah mem-
buka Hati Kami kepada kalian semua 
semenjak hari Fatima, tetapi kepatu-
han yang Kuharapkan dari kalian 
tidak terwujud dan hanya suatu sisa 
saja yang mendengarkan. Generasi 
ini menipu dirinya sendiri. Mereka 
telah melanggar segala Perintah-Ku. 
Bagaimana mungkin Aku tidak datang 
kepada kalian dengan Api dan meng-
hantam kalian seperti Aku pernah 
menghantam Sodom dan Gomora.
Mungkin karena kami lebih dari sepuluh, 
Tuhan? (Hening sejenak).
... Engkau benar-benar mengher-
ankan Aku! Engkau mengherankan 
Aku karena Aku sudah mulai percaya 
bahwa bibirmu tidak akan berani 
mengulangi ungkapan tawar menawar 
Abraham  Aku telah mendorong 
engkau untuk mengutarakan seruan-
seruan kerahiman sebelum saat maut 
itu tiba. Aku telah mendorong engkau 
untuk mempersembahkan doa-doa 
kepada-Ku, tetapi hal itu belumlah 
cukup...

Apa yang harus kulakukan, Tuhan?
Aku bersama-Mu sepanjang hari, bekerja 
untuk-Mu dan melayani kepentingan-ke-

pentingan-Mu.
Engkau Hidupku, Napasku dalam pen-

gasingan ini.
Aku tahu aku malang dan berdosa  seser-

ing aku bernapas, 
namun, Engkau datang kepadaku 

dan mengangkat jiwaku
kepada-Mu untuk mengecap Pengeta-

huan Manis-Mu 
sebagaimana yang dikecap 

murid-murid-Mu.

Engkau telah menghidupkan kembali ha-
tiku dan mengarahkan telingaku kepada 

Hati Kudus-Mu.
Tangan Ampuh-Mu membelai kepalaku

dan membuat hatiku sejak itu me-
nyanyikan puji-pujian untuk-Mu.

Aku menderita kesepian dan 
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rendah. Sukailah apa yang Kusukai  

<angan takut dan jangan pernah mem-
bayangkan bahwa Aku akan menun-
tun engkau kepada-Ku tanpa Salib-
Ku. Prihatinkanlah apa yang menjadi 
keprihatinan-Ku. Mintalah kepada-Ku 
untuk menyembuhkan sisa kalian. 
Mintalah rahmat-rahmat-Ku. Minta-
lah berkat-berkat-Ku ... Mintalah 
Bapa supaya meredakan murka-Nya.
Mintalah Bapa untuk meredakan murka-
Nya ... padahal kami berada di ambang 
suatu api yang menghancurkan.
Ssst ... mintalah agar Bapa meredakan 
murka-Nya+* . Inilah sebabnya Aku 
terus menerus menghimbau engkau 
untuk berdoa. 

Dan jangan takut terhadap tudu-
han-tuduhan jahat yang disebarkan 
melawan engkau. Tinggallah dalam 
damai dan jangan menyerah kepada 
kesedihan. Aku telah memanggil 
engkau demi menghidupkan kem-
bali Gereja-Ku dan Aku tidak akan 
mengecewakan engkau. Berdoalah 
terus menerus. Bersabarlah hingga 
akhir  Hari-Ku amat dekat dan Aku 
akan datang seperti seorang pen-
curi di malam hari. Inilah sebabnya, 
anak-Ku, Setan bersama si binatang+. 

dengan tak henti-hentinya menyerang 
semua orang yang berasal dari Aku 
dan berperang melawan para penyam-
bung lidah-Ku. 

Tetapi, akhirnya mereka2b$ akan di-
kalahkan  Iblis telah turun atasmu 

dengan mengamuk bersama dengan si 
binatang itu, tetapi Kasih akan menak-
lukkan kejahatan.

 Kanada adalah milik-Ku. 
Si binatang itu2+ dapat membuat 
bunyi-bunyi yang berbisa untuk 
membungkamkan Suara-Ku di negeri 
ini karena ia tahu inilah orang-orang 
yang dikasihi Hati Kudus-Ku. Tetapi 
Aku, Tuhan, akan tetap tinggal di 
sana. Dan Aku berkata kepada kalian 
bahwa semua roh-roh jahat yang 
berkeliaran di bangsa ini sudah takut 
akan Langkah Kaki-Ku dan suara 
Hati Kudus-Ku. Roh Kudus-Ku tidak 
akan gentar terhadap binatang itu 
maupun terhadap mereka yang sudah 
diyakinkannya. Sekarang Aku akan 
menyebarkan rahmat-rahmat-Ku 
lebih banyak lagi, ‘sebab tidak ada 
malaikat mana pun, pangeran mana 
pun, apa pun yang ada, apa pun yang 
akan datang, kuasa apa pun, atau ket-
inggian atau kedalaman apa pun, atau 
ciptaan apa pun, yang dapat memisah-
kan engkau dari Kasih-Ku22. 
Tidak ada seorang pun yang dapat 
menghentikan curahan Roh Kudus-
Ku  Aku mengutus engkau kepada 
mereka 2M untuk mengingatkan mereka 
semua akan besarnya Kasih-Ku. Aku 
akan memberi engkau persediaan 
cukup untuk tetap teguh  Kasih ada 
bersamamu  
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(Amanat, seruan akan persatuan).  
âssula-Ku, tulislah:

Sahabat-sahabat tersayang, teman-
teman tersayang, saudara-saudara 
tersayang, tidak ada kasih seperti Ka-
sih-Ku. Apa yang telah kalian perbuat 
dengan Kasih-Ku? Saudara-saudara-
Ku, bersatulah dengan mengikuti 
aturan-aturan Hati-Ku, yaitu Kasih 
dan Kerendahan Hati. 
Hal-hal yang kalian pikirkan demi 
persatuan adalah hal-hal duniawi dan 
tidak akan membawa kalian kepada 
persatuan. Hal-hal itu tidak berdaya 
apa-apa dan tidak menawarkan apa-
apa. 

Tetapi banyak di antara kalian telah 
menjadi budak akal budi kalian. 
Selama kalian tidak saling berda-
mai kembali dalam kerendahan hati 
dan saling mengasihi satu sama lain 
sebagaimana Aku mengasihi kalian, 
selama itu pula perpecahan kalian 
akan tetap ada. Anak-anak-Ku, harus-
kah Aku, dalam musim ini mengalami 
kesakitan Paskah ini lagi?2N  Banyak di 
antara kalian melihat si bisu berbi-
cara, si lumpuh berjalan dan si buta 
pulih penglihatannya, namun kalian 
tetap memuji Aku hanya dengan bibir 
kalian.
 
Sungguh Aku berkata kepada kalian, 
sebagaimana Aku pernah berkata: 
RSiapa pun yang menghujah Roh 
Kudus-Ku tidak akan diampuniT 2) 

Dengan menganiaya Roh Kudus-Ku 
kalian mengeraskan hati kalian, dan 
bila hati kalian menjadi keras karena 
jerat dosa, segala yang jahat tidak 
akan terlihat oleh kalian2W. Dengan 
demikian kalian akan membawa kutu-
kan atas diri kalian dan peng-hakiman 
tanpa kerahiman, sebab kali-an juga 
tidak memiliki kerahiman 

Aku mengawasi kalian dari atas, 
kalian masing-masing. Aku berkata 
kepadamu, barangsiapa terus bekerja 
demi kepentingannya sendiri dan ke-
jayaannya sendiri, ia telah kehilang-an 
Hati-Ku. Keyakinan-keyakinan mer-
eka2[  bukanlah  keyakinan-keyakinan-
Ku sebab dalam batin mereka sudah 
menjadi serupa dengan Setan. Per-
saingan dan upaya merebut kekuasaan 
duniawi menelan akal budi mereka. 
Egoisme dan kesombongan telah men-
gutuk mereka. Semua hal-hal duniawi 
ini akan menjadikan mereka binasa 
karena digunakan! <arang Kudengar 
doa-doa mereka. 

Saat ini kalian dikelilingi oleh guru-
guru palsu2*  yang secara terbuka dan 
tanpa takut berdiri di hadapan-Ku 
dan memaklumkan pengetahuan Setan 
yang bersandarkan kebohongan. 
Dengan tidak mengakui Kebangkitan-
Ku, mereka tidak mengakui Keila-
hian-Ku2.. Berdoalah untuk guru-guru 
palsu ini, agar mereka luput dari 
neraka! Dan Aku sekarang berkata 
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kepada kalian masing-masing:
‘Barangsiapa mengaku hidup dalam 
terang tetapi membenci saudaranya, 

sampai kini tetap hidup dalam kegela-
pan.’ Mb

Barangsiapa, dalam hidup gelapnya, 
percaya bahwa ia memuliakan Aku, 
maka ia percaya kepada dia yang per-
tama-tama mencobai nenek moyang 
kalianM+ .

Aku telah memberi kalian tanda-tan-
da, tetapi kalian tidak percaya akan 
tanda-tanda-Ku karena suara-suara 
kalian menenggelamkan Suara-Ku 
yang berbicara melalui penyambung 
lidah-Ku. Malam hari segera akan tiba 
pada kalian dan banyak orang akan 
mengenal kemati-an karena kalian 
tidak pernah ber-sandar pada kebena-
ran, tetapi pada kebohongan-kebo-
hongan. Aku datang kepada kalian 
melalui tanda-tanda ini untuk mem-
buka mata kalian dan menyembuhkan 
kalian, namun bila Aku menyatakan 
kebenaran kepada kalian dan berkata 
bahwa Akulah Dia, yang kalian sebut, 
‘Ia Tuhanmu’, yang berbicara kepada 
kalian, maka kalian memalingkan diri 
sambil menyediakan telinga kalian 
bagi Setan agar ia dapat menggunakan 
kalian. 

Tidak, kalian tidak memahami Baha-
sa-Ku, sama seperti tidak pula mema-
hami keajaiban-keajaiban-Ku, sebab 
kalian lebih suka memilih iblis. Apa 
pun yang Kukatakan atau minta tidak 

menembus ke dalam diri kalian sebab 
kalian telah kehilangan daya pemaha-
man bahasa Roh-Ku. Aku haus akan 
keselamatan kalian. Aku haus untuk 
berbagi Kerajaan-Ku dengan kalian. 
Aku haus agar kalian berdamai kem-
bali satu sama lain, sehingga kalian 
benar-benar dapat berkata: Aku telah 
berdamai kembali dengan Allah 

Perpecahan kalian adalah dosa dan ti-
dak ada yang dapat mengaku ia benar 
bila dengan bibirnya ia menjelekkan 
tidak hanya saudara-saudaranya, 
tetapi sang pemimpin mereka semuaM2.
 
Keadilan, Kerahiman, Iman yang 
baik! Hal-hal ini seharusnya kalian 
praktikkan tanpa melalaikan bagian-
bagian lain Hukum-Ku. Dan kepada 
kalian, kalian yang bersukacita dalam 
perpecahan ini dan bersumpah atas 
nama Takhta-Ku dan Aku, maka Aku, 
yang menduduki-Nya, Kukatakan 
sebagaimana Aku pernah berkata:

‘Kalian bagaikan kuburan yang di-
labur putih yang kelihatannya bagus 

dari luar, tetapi berisi penuh tulang-tu-
lang mayat di dalamnya dengan segala 

macam kebusukan.’

Bagaimana mungkin kalian mengira 
bahwa kalian dapat luput dari pe-ng-
utukan? Kalian gagal menyenang-kan 
hati-Ku dan bangkai-bangkai kalian 
mengotori padang gurun yang kalian 
diami ini. Dengan berbuat dosa dalam 
perpecahan kalian satu sama lain, 
maka Akulah, 
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Sang Anak Domba,          
terhadap siapa kalian berbuat dosa. 
Dosa perpecahan kalian ini mem-
bunuh secara masal Tubuh-Ku setiap 
hari. Akulah, Sang Anak Domba yang 
kalian tuntun secara paksa dan dengan 
hukum kalian sendiri untuk disalibkan 
lagi. Tubuh-Kulah yang kalian tusuk 
berulang kali dan kalian memarkan.

 Akulah Sang Korban.

Tidak dapatkah kalian melihat? Tidak 
dapatkah kalian melihat bahwa kalian 
bersekutu dengan roh-roh jahat? 
Tidak dapatkah kalian melihat dengan 
siapa kalian berbagi meja kalian?
Bagaimana mungkin Aku bersukacita 
padahal yang dapat Kulihat ialah 
para iblis yang duduk semeja bersama 
kalian? 

Selama kalian bersukacita akan 
perpecahan kalian, maka kalian ada 
di bawah kuasa Setan yang tanpa 
henti-hentinya mengurapi dengan 
kebohongan mereka yang bersukacita 
dalam perpecahan ini. Kalian masing-
masing saling melihat untuk menerima 
amanat-amanat akan persatuan ini 
dan tidak prihatin bahwa Paskah ini 
Tubuh-Ku sekali lagi akan mengalami 
kesakitan-kesakitan yang dahsyat 
karena perpecahan kalian iniMM. Per-
cayalah bahwa Akulah Dia. <anganlah 
menjadi budak akal budimu. Datang-
lah kepada-Ku selama masih ada 
siang. Tidak lama lagi malam hari 
akan menyelimuti dunia ini. 

Aku telah minta untuk bertemu den-

gan kalianMN, dan berbicara kepada 
kalian, dan begitulah Kulakukan, 
sebab Aku telah menyodorkan kalian 
dengan Amanat-amanat Persatuan 
demi mempersatukan kalian  Tetapi 
betapa sukarnya bagi mereka yang 
menjadi budak akal budi mereka un-
tuk memasuki Misteri-misteri Kebi-
jaksanaan-Ku! Betapa sukarnya bagi 
mereka yang kaya dalam roh untuk 
memasuki Kerajaan-Ku! Aku berkata 
kepadamu:
Banyak dari mereka yang ingin men-
jadi yang pertama, akan menjadi yang 
terakhir, dan yang terakhir, menjadi 
yang pertama.

Anak-Ku, jadilah Surga-Ku dengan 
membaktikan dirimu kepada-Ku. Aku 
bersamamu.$
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Sepanjang hari aku merindukan  Engkau, 
Allahku.

Sepanjang hari aku merana 
karena kasih bagi-Mu,

karena Kelembutan-Mu dan
Kerahiman-Mu yang Tak terbatas, Al-

lahku.
Kasih-Mu yang Kautunjukkan 

kepada-Ku membuat jiwaku lebih ber-
seru kepada-Mu untuk menyelamatkan 

aku.
Aku rindu akan Rumah 
tempat yang Kaudiami.

Aku merindukan Istana Kudus-Mu.
Maka, katakanlah kepadaku, 

Tuhan dan Allahku,
apa yang dapat kuharapkan?

Bersediakah Engkau 
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memperhitungkan kerapuhanku?
Ah, bebaskanlah aku dari 

semua dosa-dosaku dan pertimbangkan-
lah aku kembali.

Seluruh harapanku 
ada pada-Mu, Allahku. 

Amin.

Ah, âssula-Ku, jadilah sarana peng-
hiburan-Ku. Aku, Yesus, memberkati 
engkau. <angan takut, anak-Ku, Aku 
Mahasetia dan ada di sampingmu. 
Anak-Ku, demi Kasih-Ku Aku telah 
menguji imanmu, dan Aku men-
emukan kemuliaan-Ku. Aku bukan 
seorang asing bagimu, maka, i_ink-
anlah Aku menarik engkau ke dalam 
Luka-luka-Ku sekali lagi. 

<angan takut. Aku akan menunjuk-
kan kemuliaan-Ku melalui dirimu 
dan manusia akan paham betapa Aku 
menderita. Mari, dekatilah aku. Api 
Kasih-Ku sedang menyala keluar dari 
Hati Kudus-Ku dan bila kaui_inkan, 
Aku akan mengunjungi engkau den-
gan cara ini dan menjadikan engkau 
obor yang menyala. Engkau ditetap-
kan untuk menghormati Aku
dan membawa jiwa-jiwa kepada-Ku 
supaya Aku dapat menyerap mereka. 
Aku akan menjadikan mereka pem-
bawa Terang, nyala cemerlang yang 
tidak pernah akan mati, yang tidak 
pernah akan pudar dan tidak pernah 
akan dapat dipadamkan.
 
Ah, si kecil-Ku, setiap jaringan 
Hati-Ku menyerukan Kasih! Damai! 
Persatuan! Aku Pendampingmu yang 
Kudus, hai ciptaan, Sahabatmu yang 
Paling Setia yang mengundang kalian 
siang dan malam ke Meja-Ku. Tanpa 
hentinya Aku menghimbau akan per-
sahabatanmu, untuk menyelamat-kan 

engkau ... Bapa-Ku telah menyediakan 
Api atas dosa-dosa generasi ini dan 
bagaikan taufan api ini akan datang 
secara tiba-tiba atas kalian. 

frang-orang berkata: ‘Kami menik-
mati damai’, Padahal hati mereka 
berperang melawan Aku dan kuasa 
surga. Bagaikan hembusan angin 
keras Aku akan datang untuk memak-
lumkan hukuman bagi generasi yang 
tak ber-Allah ini. Bagaikan badai tau-
fan Aku akan berhembus atas kalian 
dan menceraiberaikan kalian seperti 
jerami.

Tuhan, bagaimana nasib mereka yang 
mengasihi Engkau? Bagaimana nasib 
para silih korban jiwa-jiwa? Pasti ada 
beberapa orang yang mengasihi Engkau 
bukan? Ada beberapa orang, Rajaku, 
yang tidak meninggalkan Engkau untuk 
melayani ilah-ilah yang palsu atau si 
binatang.
Tempatkanlah mereka di atas tim-
bangan... dan perhatikanlah bagian 
mana di antara keduanya yang lebih 
berat. Hingga hari ini banyak orang 
tidak merasa menyesal maupun takut. 
Aku bersedia memberi kepada ka-
lian semua, Kerahiman-Ku sebelum 
menentukan Keadilan-Ku, dan Aku 
bersedia memberi setiap orang satu 
hati dengan roh Kasih di dalamnya, 
tetapi Aku memerlukan lebih banyak 
silih korban jiwa-jiwa. 

Aku memerlukan kasih yang ber-kor-
ban. Berapa orang yang bersedia ber-
korban? Berapa orang yang bersedia 
mempersembahkan dirinya kepada-
Ku untuk menjadikan korban mereka 
itu salib-salib? Adakah telinga seorang 
pun yang menanggapi himbauan-Ku? 
Berapa orangkah yang bersedia men-
jadi pembawa damai dan menaburkan 
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benih yang akan meng-hasilkan buah 
kemurnian? 

Siapa yang mampu tetap tak tercemar 
oleh dunia hingga saat Kedatangan-
Ku kembali? Siapa siap untuk men-
dengarkan? Aku baik hati dan begitu 
berbelas kasihan, tetapi sangat sedikit 
orang yang siap untuk bersatu dengan-
Ku. Siapa yang bersedia melepaskan 
keinginannya demi Keinginan-Ku? 
Siapa yang bersedia melepaskan 
kepentingan-kepentingan-nya demi 
Kepentingan-kepentingan-Ku? Siapa 
yang bersedia mencari apa yang paling 
tidak dicari dunia ini dan memikul-
Nya dengan Kasih, yaitu

- Salib-Ku? -

Dan siapa yang bersedia mencari apa 
yang paling tidak dicari di antara 
kalian: yaitu yang akan mencari: Ka-
sih? Mari, berdoalah demi pertobatan 
dunia  
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