
B"k" Catatan  )

25

!0.1.%7

Damai sertamu. Setiap kali engkau 
merasa lemah, datanglah kepada-Ku 
dan Aku akan memberi kekuatan 
kepadamu. 

>assula, tahukah engkau, mengapa 
Aku memilih engkau?
!"#$%& $%( )"#$% )$*(& +,-(-.
Maka Aku akan mengatakannya 
kepadamu. Aku telah memilih engkau, 
sebab engkau tidak berdaya dan pal-
ing malang di antara siapa pun yang 
Kukenal. Kemalangan menarik Aku, 
sebab Aku dapat menghibur eng kau. 
Engkau tidak berdaya dan tidak me-
menuhi syarat, bahkan tidak mampu 
menguasai bahasa mana pun.

!(*$/& %$0$( $%( 1,2")( 1(3(%& 4,/2$5$ 
,/2%$( 4,4"0"* $%( (/)(% 4,/,3"4$ 
1"41"/2$/ "/"6
Bukankah telah Kukatakan kepadamu 
dulu? Anak-anak adalah kelemahan- 
Ku. Sebab mereka membiarkan Aku 
membentuk mereka. 
   
Aku telah memilih engkau untuk me-
nyatakan kasih-Ku melalui diri mu, se-
tangkai bunga rapuh yang tidak mam-
pu tumbuh dari dirinya sen diri, bunga 
yang telah Kutemukan di tengah hutan 
belukar, yang telah Kuambil dan Ku-
pindahkan ke dalam Taman kesenan-
gan-Ku, supaya tumbuh berkembang 

di bawah Terang-Ku. Hanya kasihlah 
yang Kuminta daripada mu. Kasihilah 
Aku dan setialah kepada-Ku. Aku 
minta kesetiaan dari mu. Aku ingin 
supaya setiap tetes kasih dalam hatimu 
memenuhi Hati-Ku. Aku haus akan 
kasih, sebab Aku adalah Guru Kasih. 
Maka yang Kuminta daripadamu 
hanyalah supaya engkau mengasihi 
Aku. Bila engkau mengasihi seseorang, 
bukankah dirimu berkobar-kobar 
ingin bersama dengannya setiap detik 
hidupmu?
+$& "/" 1,/$3.
Maka adakah yang lebih wajar dari-
pada menyerahkan diri sepenuh- 
penuhnya kepada-Ku? Mari, datang-
lah kepada-Ku. Akulah Bapamu1 . 
Aku tahu engkau tidak berdaya tanpa 
Aku, malang, kalau dibiarkan sendiri 
dan lemah, kalau sendirian. Biarkan-
lah Aku membentuk engkau, supaya 
melalui dirimu Aku dapat menyam-
pai-kan amanat-Ku. O, putri, betapa 
banyak hal yang harus kaupelajari!
7%( )$*(& $%( )$*( 1$*8$ $%( )"#$% )$*( 
$5$9$5$.
   
>assula, jangan ragu-ragu, Aku men-
gasihi engkau. Akan Kujawab per-
tanyaanmu. Aku tidak hanya memilih 
mereka yang telah men jadi mem-
pelai-mempelai-Ku karena pilihan 
sendiri. Aku datang juga dan memilih 
mereka yang tidak mengenal Aku. Aku 
datang dan mengetuk setiap pintu. 

BUKU MATATAN  7

1 Bila /an"sia /en2a3a Allah, ia selal" 7oleh /en2a3a9N2a se7a;ai :$5$, 7ia<3"n ia 7e<=oa ke3a=a Allah       
P"t<a ata"3"n ke3a=a Roh K"="s. Bala/ =oa CYa Roh K"="s, =atan ;lahE F;(<" =>(%(3, No 569I, Roh K"="s  
   =isa3a se7a;ai CBa3a ka"/ 2an; le/ahE. JCata tan Re=aksiK
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Aku mengetuk dan menunggu sambil 
berharap, bahwa Aku akan didengar. 
>assula, Aku rindu supaya setiap jiwa 
menerima Aku dan menyambut Aku. 
Aku mengasihi kalian semua.
   
7%( 4,/2"3$ 1$*8$ ?/2%$( 0,1"* -(%$ 
)"/22$0 #" $/)$3$ <"8$9<"8$ 5$3$ 3,0"2"(- 
>$/2 -,0$0( 4,41$*$2"$%$/ ?/2%$(.
>assula, Aku mengasihi jiwa-jiwa para 
religius-Ku dan para imam-Ku serta 
para biarawati dengan cara sama 
seperti anak-anak-Ku yang lain. Aku 
mengasihi setiap orang, termasuk para 
pendosa dan mereka yang menganiaya 
Aku. >assula, Aku mendekati setiap 
orang tanpa peduli siapa mereka itu 
dan berapa banyak pengetahuan yang 
mereka peroleh semasa hidupnya. Aku 
mampu membangkitkan orang-orang 
mati dengan Kuasa-Ku. Aku mem-
beri kepadamu kekuatan-Ku untuk 
ber-te mu dengan Aku dengan cara 
ini. Sebab Aku adalah Tuhan, dan 
semakin engkau kecil, semakin mudah 
engkau Kutangani. Engkau tahu 
benar bah wa Aku mencukupi diri-Ku 
sendiri. Ke-tidakmampuanmu akan 
memuliakan kelengkapan-Ku. Kema-
langanmu tidak begitu penting dalam 
pandangan-Ku. Serahkanlah dirimu 
kepada-Ku dan biarkanlah tangan-Ku 
membentuk dirimu.
   
Aku tidak memilih seorang yang ber-
wibawa, sebab wibawa-Ku sendiri 
sudah cukup. Himbauan-Ku akan 
Damai dan Kasih akan datang melalui 
dirimu sambil menyatakan Kerahim-
an-Ku kepada segenap umat manusia. 
Aku akan menyatakan diri-Ku lewat 
dirimu. Aku tidak meminta dari anak- 
anak-Ku apa pun yang belum mereka 
miliki. Jika pada mereka hanya ada 

kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, 
biarlah mereka memberi kannya ke-
pada-Ku, dan Aku akan menyucikan 
mereka. Aku akan memberi kelegaan 
kepada mereka. Aku akan mengam-
puni mereka. Aku tidak akan mencela 
mereka. Aku hanya akan mengasihi 
mereka. Aku mengasihi semua orang 
yang jatuh dan datang kepada-Ku 
memohon pengampunan. Aku justru 
semakin mengasihi mereka.
    
Tidak pernah akan Kutolak mereka, 
biarpun mereka jatuh jutaan kali. Aku 
akan ada di situ untuk mengampuni 
mereka dan mencuci keja hatan mere-
ka dalam Darah-Ku. Aku tidak pernah 
akan lelah mengampuni mereka, sebab 
Aku adalah Allah Kasih dan Kerahim-
an. Aku penuh iba bagi yang lemah. 
   
Hati-Ku Kudus dan sumber Pengam-
punan tanpa batas. Putri, jangan 
ber-buat apa-apa lagi. Aku mengasihi 
engkau. Andalkanlah Aku, >assu la, 
dan semua yang harus Kukatakan, 
akan dituliskan.
   
@,4(#"$/A
Tahukah engkau bahwa Aku bahagia 
karena engkau dekat pada-Ku? Aku, 
Yesus, mengasihi engkau dari lubuk 
Hati-Ku, dan karena kasih ini yang 
ada pada-Ku kepadamu menyebabkan 
si jahat membenci engkau. Mereka 
akan memasang jebakan terhadapmu. 
Aku akan di dekatmu untuk mem-
peringatkan engkau.
7%( )"#$% 4$( <$)(*B
Aku menjaga supaya engkau jangan 
jatuh. Aku akan di dekatmu untuk 
mencegah dirimu terjatuh.
   
7%( )"#$% 4,/2,3)"& 4,/2$5$ $4$/$)9 
$4$/$) "/" #"1,3"%$/ -,1,0(4 $%( C#"9
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>assula, Aku, Allah, telah memberi 
kepadamu amanat-amanat-Ku, supaya 
banyak orang menarik manfaat dari-
padanya. Ah, seandainya eng kau tahu, 
betapa bernilai jiwa-jiwa bagi-KuT ! 
Aku tahu apa yang sedang muncul 
dalam pikiranmu. Aku akan menja-
wab pertanyaan mu. Dengarkan Aku. 
   
Aku telah datang kepadamu untuk 
memberi Amanat Damai dan Ka-
sih- Ku. Aku telah memilih seorang 
anak, yang tidak layak untuk tugas-Ku 
ini, yang tidak berdaya dan kecil, tidak 
tenar. Ya, Aku memilih bu kan apa-apa 
untuk menyatakan kasih-Ku yang 
membara melalui dirimu, dan menga-
jar mereka yang tetap saja tidak me-
mahami kekayaan-kekayaan Hati-Ku. 
   
Aku menderita melihat para penga-
jar-Ku berada begitu jauh dari segala 
sesuatu yang surgawi dan bersikap 
begitu acuh tak acuh terha dap berkat- 
berkat yang Kuberikan . Sebab ka-
risma adalah suatu berkat. Betapa hati 
mereka sudah menjadi tumpul, sehing-
ga mereka menjadi tuli secara spiritual 
dan gersang. Sekali lagi Aku datang 
demi menghimbau Damai dan Kasih. 
Tetapi berapa banyak orang lagi akan 
menolak Aku? Berapa banyak di anta-
ra kalian yang tidak akan menanggapi 
lagi? Berapa banyak di antara kalian, 
khususnya para pengajar-Ku, yang 
akan memalingkan matanya ke arah 
lain, mencari Aku?    

Hai orang-orang yang kurang percaya, 
betapa sedikitnya kalian mengenal 
Aku! Sudahkah kalian lupa bahwa 

Aku adalah Kekayaan Tanpa Batas? 
Mengapa kalian heran melihat jenis 
sarana yang Kupakai? Kua sa-Ku 
besar dan tanpa batas dan akan 
Kubiarkan Sabda-Ku dikenal melalui 
jiwa-jiwa yang malang. 
   
>assula,  banyak orang akan minta 
daripada-Ku suatu tanda, bahwa 
bimbingan ini memang datang dari 
Aku. Tetapi tanda yang akan Kuberi-
kan ialah dirimu. Aku telah membe-
baskan engkau dari si jahat sambil 
membangunkan engkau. Aku telah 
membangkitkan engkau dan meng-
angkatmu kepada Hati-Ku, sambil 
mencurahkan atas dirimu banyak 
karya-Ku. Terimalah apa yang Ku-
berikan, sebab Kebijaksanaanlah yang 
membimbing engkau. 
   
>assula, Aku mengasihi engkau. Hai 
kecil, engkau milik-Ku. Putri, berilah 
Aku kasih, dan biarkanlah Aku 
beristirahat. Biarkanlah Aku istirahat 
di dalam hatimu. Terimalah Aku, 
>assula, jangan menolak Aku. 
   
>assula, tahukah engkau berapa tahun 
Aku telah menanti-nanti, supaya 
engkau menerima Aku? O, betapa 
terasingnya engkau pada waktu itu 
dari Hati-Ku! Pernahkah Kukatakan 
kepadamu, apa yang Kurasakan pada 
waktu itu?
 7%( )"#$% 1,2")( "/2$)& +,-(-.
Akan Kukatakan kepadamu. Aku 
pri-hatin terhadap dirimu. Engkau 
te lah mengembara jauh dari Aku dan 
Hati- Ku sungguh-sungguh terkoyak 
karena duka. 
>assula, mengapa engkau tega mela-

 2 Kelihatann2a Allah ti=ak /a" kehilan;an se/enit sekali3"n.
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wan panggilan-Ku, terkasih?! Aku 
telah menunggu sekian tahun lama-
nya! >assula, terimalah Kasih-Ku. 
Kasih-Ku menyembuhkan engkau.
7%( -,-(/22(*/>$ )"#$% 4,/E0$% ?/29
%$(& +,-(-& ),)$5" $%( 4,3$-$ 0,1"* 
),9/$/2 #,/2$/ 4,41,3" #$/ 4,/2$-"*" 
#$3"5$#$ 4,/,3"4$. ?/2%$( %$/ -(#$* 
4,/2,/$0 $%(. 

F7%( 4,3$-$ -,#"*& -,1$1 #,/2$/ )" #$% 
-,/2$<$ %(0(%$" +,-(-. +,-(- 0$/2-(/2 
4,3$-$%$//>$.G
   
Mari bersama-Ku. Aku menyimpan 
suatu rahasia yang ingin Kusampai kan 
kepadamu . 
   
>assula, tahukah engkau, mengapa 
Aku mengasihi engkau?
+$& ?/2%$( ),0$* 4,/2$)$%$//>$ %,5$9
#$%(.
Masih ada satu alasan lain lagi. Aku 
mengasihi engkau, sebab eng kau men-
gasihi anak-anak-Ku. Mendekatlah 
sekarang kepada-Ku. Maukah engkau 
mengizinkan Aku masuk ke dalam 
hatimu?
+$& -"0$%$/ +,-(-.
Betapa engkau membahagiakan Aku! 
Sebab Aku tahu bahwa Aku dapat 
beristirahat di dalam dirimu. Jangan 
menolak Aku lagi, sebab Aku rindu 
untuk masuk ke dalam hati semua 
manusia.
:$3$/2%$0" ?/2%$( $%$/ 4,/,4(%$/ #" 
#$0$4/>$ /E#$9/E#$...
Semua ketidakmurnian yang akan 
Kutemukan, akan Kucuci bersih. Ter-
kasih-Ku, Darah-Ku akan membersih-
kan engkau.

1.T.%7
   

>assula, inilah Aku, Yesus Kristus. 
Aku mengasihi engkau. Amanat apa 
pun yang berisi tuduhan-tuduhan atau 
kata-kata keras - ketahui lah - tidak 
datang dari Aku. Aku adalah kasih, 
kasih, kasih. Hati-Ku adalah lembah 
kasih tanpa batas. Bimbingan yang 
Kuberikan kepadamu telah disesuai-
kan dengan keadaanmu. Pandanglah 
dirimu sebagai anak kecil yang baru 
mulai belajar melangkah. Tidak ada 
orang yang mengharapkan seorang 
anak kecil berjalan dengan penuh 
ke-yakinan dan percaya diri. Bimbin-
gan-Ku adalah bagi seorang pemula. 
Aku menga jarkan engkau langkah 
demi langkah dan setiap lang-kah 
yang kaulaku kan bersama-Ku Kuber-
kati. Aku adalah Bapamu yang me-
nolong engkau dan mengajar engkau, 
anak-Ku, untuk berjalan bersama-Ku. 
Ini lah jawaban-Ku terhadap piki-
ranmu. Aku mengasihi kalian semua 
dengan cara yang sama.
   
75$%$* ?/2%$( 1"H$3$ ),/)$/2 <"8$9<"8$ 
>$/2 #"5"0"* -,H$3$ %*( -(-6
Bukankah engkau seorang pilihan? 
Aku mengasihi kalian semua. Pu tri, 
betapa Aku telah rindu untuk me-
miliki engkau dekat pada-Ku. Beta-
pa Aku telah rindu, supaya engkau 
mengasihi Aku. Betapa Aku telah 
rindu, supaya anak-anak-Ku tercinta 
lain mengasihi Aku pula. Aku me-
manggil mereka. Setiap hari dan setiap 
malam Kuhabiskan waktu di depan 
pintu mereka, sambil menanti dan 
mengharapkan suatu jawaban. Terus 
menerus Kuamati mereka. Pandan-
gan-Ku tidak pernah terlepas dari 
mereka.  Aku memperhatikan mereka 
dengan penuh kesedi han. Seandainya 
mereka tahu, betapa miskinnya jiwa 
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mereka! Ah, seandai-nya mereka tahu, 
betapa mereka merugikan dan me-
lukai jiwa-jiwa mereka. Aku berada 
dekat kalian. Aku memanggil kalian, 
supaya kalian datang kepada-Ku. 
Jangan takut!
   
Aku tidak akan mencela kalian. Aku 
tidak memanggil kalian untuk mencela 
dosa-dosa kalian. Aku memanggil 
kalian supaya kalian menemui Aku, 
biarpun selama beberapa menit saja. 
Datanglah kepada-Ku, hai jiwa-jiwa 
yang miskin. Datanglah menemui 
Aku, agar kalian mengenal Bapa yang 
pe-nuh kasih. Dia sendiri akan mem-
beri kalian makan dengan Tubuh-Nya 
sendiri. Ia akan meredakan dahaga 
kalian dengan Darah-Nya!  sendiri, Dia 
akan menyembuhkan kalian, jika ka-
lian sa kit. Ia akan menghibur kalian, 
jika kalian gusar. Ia akan me-rangkul 
kalian dengan Kasih-Nya dan meng-
hangatkan, jika kalian kedingin-an. 
Janganlah menolak Aku. Aku ada-
lah Kasih dan Aku mengasihi kalian, 
biarpun kalian jahat. Kukatakan 
bah-wa Aku mengasihi kalian, biarpun 
kalian membenci Aku. Aku adalah 
Allah penuh iba, selalu siap meneri ma 
kalian dan mengizinkan kalian hidup 
di dalam Hati-Ku. 
   
Putri, betapa Aku menderita melihat 
mereka terlena, se mentara mereka 
sedikit demi sedikit semakin tenggelam 
ke dalam jur ang kehinaan dosa. Ah, 
seandainya mereka dapat tahu, betapa 
kejaha tan-kejahatan mereka merugi-
kan jiwa-jiwa mereka!
Aku berkata kepada kalian bahwa hi-
dup kalian di bumi hanyalah sebuah 

bayangan yang lewat, tetapi hidup 
kalian di Surga akan ber langsung se-
cara kekal. Di sana kalian akan hidup 
kekal dekat Pencip ta kalian, dalam 
Kemuliaan-Nya, sebab - biarlah Aku 
mengingatkan kalian kembali - kalian-
lah anak-anak milik-Nya . 
   
>assula, dalam amanat berikutnya 
akan Kupanggil semua mereka yang 
menganiaya Aku dan menghina 
Nama- Ku.
+$& !(*$/.

T.T.%7
   
O, putri, hanya kasihlah yang Kumin-
ta dari kalian semua. Bapa-Ku telah 
menciptakan kalian karena kasih. Ia 
memberikan Putra-Nya yang tunggal 
karena kasih. Aku telah menderita 
demi kalian dan mati di Salib karena 
kasih. Karena kasihlah Aku telah 
menyelamatkan kalian dari kema-
tian. Maka mengapa, mengapa ada di 
anta-ra kalian yang mem benci Aku 
dan menganiaya Aku? Apakah kalian 
membenci Aku karena Hu kum yang 
telah Kuberikan? Adakah Aku meng-
halang-halangi kalian hidup bebas 
dan jatuh ke dalam pemberontakan? 
Ataukah mungkin kalian belum men-
dengar tentang Aku, sebab tidak ada 
seorang pun yang mengajar kalian, 
sehingga kalian mengembangkan hu-
kum kalian sendiri, sambil mengejar 
kekayaan dan kesenangan-kesenangan 
serta menuruti kecenderungan- kecen-
derungan kalian sendiri? Anak-anak 
yang terkasih, inilah awal kebencian 
kalian terhadap Aku. Sebab kalian 
tidak men genal Aku. Maka datanglah 

 3 B=k. Yoh 6N4L951.
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dan temuilah Aku. Aku adalah kasih. 
Per cayalah kepada-Ku. 
   
Jika kalian berkata, bahwa kalian ti-
dak mengenal Aku, maka Aku berkata 
bahwa Aku mengenal kalian sebelum 
kalian lahir, dan Aku te lah menyuci-
kan kalian. Jika kalian berkata 
kepa-da-Ku bahwa kalian membenci 
Aku, maka Aku berkata kepada 
kalian, bahwa Aku mengasihi kalian. 
Jika kalian telah berdosa, Aku telah 
meng-ampuni kalian. Jika kalian telah 
men-cemarkan Nama-Ku, Aku telah 
me-nunjukkan Kerahiman-Ku kepada 
kalian. Jika kalian telah melukai Aku, 
Aku tetap saja mengasihi kalian dan 
menawarkan kepada kalian kesem-
patan untuk berbagi Kerajaan-Ku di 
Surga. Biarpun kalian berlaku jahat, 
sepe nuhnya kalian Kuampuni.
   
>assula, Aku mengasihi engkau. 
Beristirahatlah. Nanti akan Kulanjut-
kan dikte-Ku kepadamu .
   
F@,4(#"$/.G
Aku di sini. Inilah Aku, Yesus Kristus. 
Izinkanlah Aku mendikte kan sabda- 
sabda-Ku kepadamu, putri. Dengar-
kan Aku dan kenalilah Aku.
   
Apakah kalian ketakutan, menyangkal 
Aku, karena pandangan-Ku da pat 
menembus kalian dan mampu memba-
ca segala sesuatu yang telah dilakukan 
oleh jiwa kalian? Jangan takut pada- 
Ku, sebab Aku sudah mengampuni ka-
lian. Darah-Ku telah tertumpah demi 
keselamatan kalian. Aku pernah bera-
da di bumi di dalam daging. Aku telah 
hidup di antara para pendosa, sambil 
menyembuhkan orang-orang sakit dan 
membangkitkan orang- orang mati. 

Aku tidak meninggalkan kalian. Sebab 
Aku tetap di antara kalian, menyem-
buhkan kalian. Datanglah kepada-Ku 
untuk disembuhkan. Akan Kuangkat 
jiwa-jiwa kalian kepada-Ku. Akan 
Kuajarkan kalian mengasihi Aku dan 
saling mengasihi. 
   
Jika kalian lemah, Kekuatan-Ku akan 
menopang kalian. Jika kalian tersesat, 
Aku akan ada di sana dan menunjuk-
kan Jalan kepada kalian. Hukum-Ku 
adalah Hukum Kasih. Turutilah Hu-
kum itu. Dengan menurutinya, Aku 
akan membuka hati kalian, untuk 
membuat kalian mam pu menerima 
Aku. Aku akan mengilhami kalian. 
Aku akan mengajar ka lian bagaimana 
mengasihi, bagaimana mengampuni, 
bagaimana menjadi suci dan hidup 
suci. Maka marilah, para terkasih-Ku, 
datanglah dan belajarlah dari Aku. 
Aku adalah Kasih. Aku adalah Damai. 
Aku adalah Kerahiman. Aku Lemah- 
lembut dan rendah hati. Aku adalah 
Pengampunan. Aku mengasihi kalian 
semua .

!.T.%7
   
!(*$/& $%( 4,3$-$ *$45$& %E-E/2& )"#$% 
-,5,3)" 1"$-$I #"/2"/ -, 5,3)" 1$)(B
   
>assula, Akulah yang memangkas 
dahan-dahanmu, memberi kekuatan 
kepadamu. Aku adalah Penjaga yang 
Setia. Dengan memangkas dirimu, Aku 
memperkuat engkau, supaya engkau 
dapat menghasilkan buah yang ber-
limpah-limpah.

4.T.%7

Hai, si kecil, tahukah engkau, menga-
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pa Aku mengasihi engkau? Ini lah satu 
alasan lagi: karena engkau adalah 
bunga-Ku yang mengizinkan Aku 
memangkas dirimu, mengizinkan Aku 
memberi makan kepadamu dan mem-
biarkan Terang-Ku bersinar atas diri-
mu. Aku menolong engkau tum buh, 
agar engkau menghasilkan buah-buah 
Damai dan Kasih. Aku adalah Tuhan-
mu dan Gurumu.

Z.T.%7
   
Terkasih, Aku adalah Yahweh dan 
terbitan-terbitan gerejawi berasal 
dari Aku. Aku telah memberi makan 
kepadamu. Aku sedang membentuk 
dirimu, putri. Akulah Yang Mahakua-
sa. Jangan takut. Dengarkanlah, putri, 
genapkanlah Sabda-Ku. Aku telah 
datang dan membebaskan engkau dari 
si jahat, supaya engkau tinggal dalam 
Terang-Ku. Sebab engkau harus 
men-jadi pembawa amanat-Ku. Akan 
Ku-berikan kepadamu kekuatan. Aku 
senantiasa di sampingmu. Jangan 
pernah ragu-ragu.
   
@,)"#$%4$45($/%( :?=7J #$/ $%( 
)$%() 4,/2*$#$5" %,$#$$/.
Engkau tidak perlu takut, sebab 
Kuasa-Ku akan membungkus dir-
imu, dan dengan cara itu akan 
memberi kepadamu kekuatan-Ku 
untuk meng-ha dap para musuh-Ku. 
Berjaga-jagalah, sebab banyak orang 
akan coba mematahkan semangatmu 
dengan mengatakan bahwa bimbingan 
ini bukan dari Aku. Aku tahu, betapa 
kecilnya engkau dan tidak berdaya. 
Maka tinggallah dekat Aku dan biar-

kanlah Kebijaksanaan menuntun 
eng kau. Segenap wibawa akan datang 
dari Aku. 
   
Pahamilah bahwa Kebijaksanaan 
datang dari Aku. Semua mereka yang 
mempunyai mata, hendaknya melihat. 
Semua mereka yang mempunyai hati, 
hendaknya mengerti bahwa inilah 
Aku, Yahweh Sabaot4 yang berbicara. 
Belum pernah Kutinggalkan kalian. 
Aku memberikan Kebijaksanaan 
untuk menegakkan kembali Sabda 
yang telah Kuberikan. Aku datang 
untuk men gingatkan kalian semua 
akan kasih-Ku kepada kalian, untuk 
memberkati kalian semua. Aku tidak 
mau melihat kalian terse sat. 
   
Melakalah mereka yang tidak bijak-
sana! Sucikanlah diri kalian, se bab 
waktu sudah dekat. Dengarkanlah 
sabda-sabda-Ku. Sebab dengan 
melakukan apa yang Kuminta dari 
kalian, Aku akan mengampuni kalian. 
Aku membimbing kalian kepada 
hidup dalam Damai dan Kasih. Sebab 
Aku adalah Allah Damai dan Ka-
sih. Hiduplah suci, berdoalah demi 
peng-am punan dan Aku akan mem-
berkati kalian. Kalian semua adalah 
anak- anak-Ku yang telah Kuciptakan 
dengan kasih. Datanglah dan ukirlah 
sabda-Ku dalam hati kalian. Sebab 
inilah Aku, Yahweh, yang membim-
bing ka lian.
   
!(*$/& $%( )"#$% 1,3#$>$ #$/ )"#$% )$*( 
$5$9$5$. 7%( *$/>$ 4,0" *$) -,1($* 
2(/(/2 1,-$3 #" *$#$5$/%(B
Jangan takut, >assula. Sebab engkau 

4 Bala/ Alkita7 2an; 7e<e=a< =i In=onesia, "n;ka3an +$*8, =$1$E) =ite<Re/ahkan CT" han se/esta ala/E,  
   teta3i sea<ti =en;an CT"han Mahak"asaE. JCatatan Re=aksiK
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Aku mengasihi semua anak-Ku. 
Kasih-Ku ibarat nyala yang melahap, 
yang tetap membara. Kasih-Ku adalah 
kasih cemburu. Aku haus akan kasih. 
Jangan takut, sebab ka sihlah yang 
Kubicarakan. Hai kecil, Aku meme-
gang engkau dan kekeci lanmu mem-
buat Aku senang. Hai kecil, melalui 
kerapuhanmu akan Kunya takan 
himbauan-Ku akan Damai dan Kasih. 
Aku akan mengisi engkau dengan 
sabda-sabda-Ku. Akan kuhembuskan 
ke dalam dirimu wa hyu-Ku. Hai kecil, 
melekatlah pada-Ku, andalkanlah Aku 
dan kasihilah Aku dengan semangat. 
Sadarkanlah mereka, ceritakanlah ke-
pada mereka tentang Kasih-Ku yang 
ada pada-Ku bagi mereka.

10.T.%7
   
 >assula, inilah Aku, Yesus Kristus. 

Aku bersamamu, terkasih-Ku. 
   
Tahukah engkau bahwa Aku menun-
tun engkau melalui Hades6 ? Dengan 
menghadapkan engkau pada Hades, 
banyak jiwa disembuhkan. Aku telah 
mengajar engkau mengasihi Aku. 
Kasihilah Aku. Kasihmu kepa da-Ku 
menyembuhkan mereka7 . Aku mema-
kai kasihmu sebagai obat untuk 
me-nyembuhkan mereka. Sembuhkan-
lah mereka, >assula, sembuhkanlah 
mer e-ka. Engkau memikul Salib-Ku 
bersa-ma-Ku, >assula. Karya-karya 
ini ada-lah karya surgawi yang sedang 
dinya-takan kepadamu oleh Bapa-Ku. 
Banyak karya surgawi tetap tersem-

5 Roh9<oh Rahat.
6 A3i Pen2"Uian. ViWak" =iha=a3kan 3a=a A3i Pen2"Uian. Ben;an /en;asihi Allah, RiWa9RiWa =a3at =i7e7askan     
=a<i A3i Pen2"Uian. Boa9=oa R";a /e/7e7askan RiWa9RiWa =a<i A3i Pen2"Uian.
) Ben;an /e/a=a/kan a3i /e<eka.

bukanlah pembawa amanat pertama 
yang tidak berdaya, yang telah Kuang-
kat untuk memberi Sabda-Ku. Percay-
alah pada-Ku, andalkanlah Aku dan 
Aku membimbing engkau.

9.T.%7
   
Damai sertamu. Aku mengasihi eng-
kau, nak. Aku adalah Yahweh. Aku 
telah memilih engkau, terutama kare-
na begitulah kehendak-Ku, tetapi juga 
karena engkau begitu tidak berdaya.
   
7%( -$/2$) 4,/2$-"*" ?/2%$(& :$5$B
Aku tahu dan Aku pun mengasihi 
eng-kau, putri. Dengarkanlah Aku. 
Apakah sebelum mengasihi Aku, eng-
kau merasa begitu bahagia seperti 
se-karang?
!"#$%& )"#$% 5,3/$*B
   
Kasihilah Aku, >assula. Akulah yang 
telah mengajarkan engkau ba gaimana 
mengasihi Aku . Maukah engkau 
maju?
+$& :$5$& -(5$>$ $%( 4$45( 4,4(0"$9
%$/ ?/2%$(. 7%( "/2"/ 4,0$%(%$/ $5$ 
-$<$ >$/2 ?/2%$( 4"/)$& -,1$1 $%( "/2"/ 
?/2%$( #"4(0"$%$/.
>assula, Aku akan menuntun engkau 
untuk maju. Aku ingin memperingat-
kan engkau terhadap roh-roh jahat. 
MerekaZ membenci dir imu dan terus 
menerus memasang jebakan ter-ha-
dapmu. Aku di dekatmu, sam bil men-
jaga engkau. Maka jangan takut. 
   
>assula, Aku mengasihi engkau dan 
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bunyi dan merupakan misteri bagi 
kalian.
:$/>$% E3$/2 )"#$% $%$/ 4,/,3"4$ *$0 
"/"& >$ +,-(-. K,3,%$ $%$/ 4,/H,0$/>$ 
-,1$2$" 1($* L$/)$-"%(.
>assula, berapa dari antara mereka 
yang sepenuhnya memahami karya 
Bapa-Ku di bumi?
7#$ 1,1,3$5$ %$3>$ >$/2 )"#$% ),35$*$9
4" #$/ ),)$5 )"/22$0 4"- ),3".
Maka bagaimana mereka akan mema-
hami sesuatu yang surgawi? 
   
>assula, segenap Kebijaksanaan dibe-
rikan kepada orang-orang saha ja. 
Bapa-Ku menyenangi anak-anak. Ber-
bahagialah engkau, putri, dan puji-lah 
Bapa, karena Ia baik kepadamu. 
   
Putri, jadilah pembawa amanat-Nya 
dan muliakanlah Dia. Jangan cemas. 
Aku membimbing engkau. Berkarya-
lah dengan cara ini. Aku ada lah 
Gurumu. Aku akan terus membentuk 
engkau, terkasih. Aku membentuk 
dirimu, demikian pula anak-anak-Ku 
yang lain. Pergilah dalam damai dan 
ingatlah bahwa engkau dibimbing 
oleh-Ku. Dengarkan Aku. Aku me-
n gasihi engkau dan Aku ingin engkau 
bersama-Ku. >assula, Aku senang 
sekali bahwa imanmu telah bertam-
bah. Murnikanlah dirimu dengan 
makan dan minum dari Aku.
7%( "/2"/ 4,0$%(%$//>$& +,-(-. 7%( 
$%$/ 4,/>$41() @E4(/" -(H".
   
Datanglah kepada-Ku. Segenap kasih- 
Ku menaungi engkau. Aku menga sihi 
engkau, nak.
+,-(-& $%( 4,/2$-"*" ?/2%$( #$/ $%( 
$%$/ 1,3<($/2 #,4" ?/2%$(.
Aku tidak menghendaki adanya per-
tempuran! Sebab Aku adalah Damai 

dan engkau akan berkarya dengan 
damai, demi Damai. Penuhilah Aku 
dengan sukacita, dengan tinggal sede-
kat mungkin pada-Ku. 
   
Maukah engkau mencium kaki-Ku?
F7%( 4,/2$41"0 -,1($* 2$41$3 +,-(- 
#$/ 4,/H"(4 %$%"9M>$.G
   
Aku mengasihi engkau. Pergilah da-
lam damai.

11.T.%7
   
>assula, inilah Aku, Yesus Kristus. Pu-
tri, deritamu akan menjadi derita- Ku 
dan derita-Ku akan menjadi deri-
tamu. Engkau akan berbagi segala 
sesuatu yang Kumiliki, ya, derita-Ku 
sekalipun. Aku akan di dekatmu, 
menghibur engkau, bila engkau akan 
memerlukan Aku. Tetapi Aku ingin 
dihibur pula, bila Aku menderita.
   
+,-(-& -,-(/22(*/>$ ?/2%$( )"#$% 4,49
1()(*%$/ -"$5$ 5(/& 0,1"*90, 1"* $%(B
Memang tidak. Aku tidak membu-
tuh-kan siapa pun. Aku mencukupi 
diri- Ku sendiri. Tetapi bukankah 
Aku ber-bagi apa saja denganmu yang 
Ku-miliki? Akulah Juru Selamatmu, 
Penyembuhmu, Bapamu, Mempelai-
mu. Aku adalah Allahmu yang tidak 
pernah akan meninggalkan engkau.
   
K$0$4 *$3"& %,)"%$ $%( #" 3($/2$/ 
1$8$* #$/ -,#$/2 $%$/ 4,/$"%" )$/22$ 
#,/2$/ )$/2$/ 5,/(* 4,41$8$ 2,0$-& 
#,/2$/ <,0$- -,%$ 0" %(0"*$) -,1($* -$0"1 
2,0$5 >$/2 1,-$3 #" )"/2%$) $)$- )$/22$. 
N" $)$- -$0"1 1,-$3 ")( ),32$/)(/20$* +,9
-(-& -$41"0 4,3"/)"* %,-$%")$/. O$ 5,/(* 
4,4$3 #$/ #$3$*. 
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7%( *$3(- 4,0,8$)"9M>$. 7%( )"#$% )$*( 
$5$ >$/2 *$3(- %(0$%(%$/. P$%)( 4,0,9
8$)"/>$& $%( 4,/#,/2$3 +,-(- 1,3-,3(& 
%$)$9M>$& C!E0E/20$* 7%(& Q$--(0$& 
#,%$)"0$* 7%(.D
   
7%( -,2,3$ 0$3" %, $)$-. R$/2-(/2 %(9
)"/22$0%$/ 2,0$-92,0$- ")( #" $)$- 4,<$& 
$%( 0$3" #$/ 4,/2$41"0 1(%( H$)$)$/%(& 
0$0( +,-(- 4,/( 0"-& C=,%$3$)9@( $4$) 
1,3$). N,3")$9@( 1$/>$% -,%$0". !"#$% 
4$(%$* ,/2%$( 4,/E0E/2 7%( >$/2 
),0$* 8$L$) 1$2"4(6 7%( #"5$%( 5$#$ 
=$0"19 @(& #$/ 7%( )"#$% #$5$) #$)$/2 
%,5$#$94(. K$%$ #$)$/20$*. 7%( "/2"/ 
,/2%$( 0,1"* #,%$). Q$--(0$& 1,)$5$ 7%( 
4,/2$9-"*" %$0"$/ -,4($. =,4 1(*%$/0$* 
$/$%9 $/$%9@(. ;$/22"00$* 4,3,%$& 1($)9
0$* 4,3,%$ 4,/2$-"*" 7%(. N"1,3%$)"0$* 
,/2%$(. N,%$)0$* 5$#$9@(. 7%( 4,/2$9
-"*" ,/2%$(.D
   
=$41"0 4,/(0"- "/"& +,-(- 4,41($) $%( 
-$/2$) ),32(/H$/2 #$/ $%( )"#$% -$#$3 
1$*8$ #$0$4 1,1,3$5$ #,)"% -$<$ )(1(*9
%( 1,3H(H(3$/ 5, 0(*.
   
>assula, Aku, Yesus, menderita dan 
engkau sepenuh-penuhnya me nangkap 
Salib-Ku dan Aku yang di atasnya. 
Aku ingin supaya engkau merasakan 
sekarat-Ku. Hendaknya engkau men-
derita bersama-Ku, putri. Hiduplah 
dalam Aku dan Aku akan mengizinkan 
engkau merasa kan Hati-Ku yang ter-
tembus, yang terluka oleh tombak dan 
terluka oleh begitu banyak jiwa yang 
terkasih. Aku mengasihi engkau. 
   
Apakah engkau akan menolak Aku? 
Apakah hatimu akan berani melawan 
Aku yang telah menderita dan mati 
demi engkau? Aku telah menderita 
demi kasih. Terdorong oleh kasih, 

Aku telah memanggil engkau. Aku 
te lah memberkati dirimu, memberi 
makan kepadamu. Maka sekarang, 
karena memilih engkau, Aku ingin 
engkau menghibur Aku, mengasihi 
Aku dengan hangat. Aku ingin engkau 
me-nanggapi Aku. 
   
>assula, janganlah takut. Serahkanlah 
dirimu sepenuhnya kepada-Ku. Ya, 
menyerahlah seutuhnya, serahkan diri 
sepenuh-pe nuhnya kepada-Ku, dan 
biarkanlah Aku dengan bebas berbuat 
apa saja yang ingin Kulakukan dengan 
dirimu.
7%( -(#$* -,)(<( 1,3%$3>$ 1$2"9K(& 
!(*$/. K$%$& -,%$3$/2 ?/2%$( #$5$) 
4,0$%(%$/ $5$ -$<$ >$/2 @$(%,*,/#$%" 
),3*$#$5%(& >$ !(*$/.
   
Ya, menyerahlah. Aku mengasihi eng-
kau. Aku senang mendengar eng kau 
menyerahkan diri. Janganlah seka-
li- kali menolak Aku, sebab Ka sih-Ku 
kepadamu tidak terbatas. Aku akan 
meneruskan ajaran-Ku dengan me-
nyampaikan kepadamu suatu rahasia. 
   
>assula, ambillah buku catatanmu. 
Jangan takut. Sebab ajaran-Ku datang 
dari Kebijaksanaan. Belum semua 
rahasia dinyatakan. Semua karya 
diberikan kepada mereka yang tahu 
bagaimana mengasihi Aku.
=,%$3$/2 $%$/ %($41"0 1(%( H$)$)$/%(... 
+,-(- 4,/>$)$%$/ %,5$#$%( 3$*$-"$/>$. 
R$0( O$ 1,3-$1#$& DK$-"* 1$/>$% %$3>$ 
),3-,41(/>" 0$"/ >$/2 $%$/ @(/>$)$%$/ 
%,5$#$ 4(.D 
N$/ ")(0$* 3$*$-"$ >$/2 %,)"2$.
   
Dengan berlalunya setiap hari, engkau 
semakin dekat pada-Ku.
75$ $3)"/>$6
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Artinya: Aku segera akan bersamamu.
F@,4$)"$/ -$4$ -,%$0" )"#$% 4,41($) 
$%( )$%()BG
   

1T.T.%7
   
700$* +$/2 K$*$%($-$& $%( )"#$% 4$( 
<$)(* %, #$0$4 -"%$5 %,-E4 1E/2$/ $)$( 
4,4"%"3%$/ %,5,/)"/2$/ 53"1$#". 7%( 
4E*E/ -(5$>$ ?/2%$( 4,/E0E/2 $%(B 
7%( ),)$5 "/2"/ 4,/<$#" C1(%$/ $5$9 
$5$D. 7%( "/2"/ ),)$5 1"$-$ -$<$ #$/ 
4,41,3" -,0(3(* @,4(0"$$/ %,5$#$9K(B
>assula, Aku adalah Yahweh. Aku 
mengasihi engkau. Semua wibawa 
akan datang dari Aku, hai kecil. Selalu 
akan Kuingatkan betapa eng kau tidak 
berarti. Aku akan membuat engkau 
mengerti bagaimana Aku berkarya. 
Terimalah damai, >assula. Aku segera 
akan bersamamu.
F7%( 4,3$-$ 0,2$ -,),0$* )$*( 1$*8$ 709
0$* -,0$0( $%$/ 4,/2"/2$) %$/ $%( 1$*8$ 
$%( "/" 1(%$/ $5$9$5$.G
   
7%( ),0$* 4,/2$0$4" *$3" >$/2 )"#$% 4,9
/>,/$/2%$/& 5,/(* #,/2$/ %,1"491$/9
2$/ -$<$& #$0$4 $3)" 1$*8$ -,4($9/>$ 
"/" 4(-)$*"0 #$/ 1$*8$ -,2$0$ -,9-($)( 
"/" )"#$% 1,/$3. 7%( 4,3$-$ 1$*8$ $5$ 
>$/2 ),3 <$#"& -,-(/22(*/>$ )"#$% ),3<$#". 
M$4(/ $%( 4,/#,/2$3 700$* 4,4$/29
2"0 $%(. =,4($/>$ -,E0$*9E0$* 4()0$% 
1,/$3 #$/ -,%$0"2(- -$4$ -,%$0" )"#$% 
/>$)$. !"1$9)"1$ $%( -(/22(*9 -(/22(* 
4,3$-$ 1$*8$ $%( "/" 5$0 "/2 4$0$/2 #" 
$/)$3$ 4$/(-"$. 75$ >$/2 -,-(/22(*/>$ 
),3<$#"6
>assula, sudahkah engkau lupa bagai-
mana keadaanmu setahun yang lalu? 
Terkasih-Ku, biarlah Aku mengingat-
kan engkau. Ketika Aku, Yahweh, se-

dang berjalan lewat di antara orang- 
orang mati% , Aku melihat dirimu di 
sana, di antara orang-orang jahat. 
Mereka memegang engkau, menyiksa 
engkau. Aku melihat engkau berada 
di situ sambil berjuang dengan tenaga 
sendiri. Jiwamu mendekati ajal. Aku 
sangat iba kepadamu. Lalu engkau 
teringat akan karya-kar ya-Ku di masa 
lampau, dan engkau sadar bahwa Aku 
dapat men jadi pengungsianmu. Maka 
Aku mendengar keluh kesahmu dari 
bumi. 
   
Putri, Aku selalu mengasihi engkau. 
Tetapi engkau telah melupakan Aku. 
Aku rindu dikasihi oleh-Mu, mende-
ngar engkau menyapa Aku, “Bapa”. 
Sekian tahun lamanya Aku berdiri di 
depan pintumu sambil menanti, me-
nanti harinya engkau akan mendengar 
Aku ... Aku ada dalam jangkauan 
tanganmu. Ya, Aku begitu dekat pada-
mu, maka Hati-Ku tidak dapat tahan 
terhadap himbauanmu. Aku datang 
dengan penuh sukacita. 
   
Akhirnya engkau memanggil Aku. Aku 
mengangkat engkau ke Dada-Ku, pu-
tri, dan Aku menyembuhkan luka- lu-
kamu. Aku telah mengajar engkau 
bagaimana mengasihi Aku. Dengan 
mengangkat engkau, Aku menga jar 
engkau bagaimana menerima Aku. 
Aku membiarkan Terang-Ku bersinar 
atas dirimu. 
   
Bunga-Ku, jangan putus harapan. 
Aku sedang mengajar engkau lang kah 
demi langkah, dengan menggunakan 
kosa kata yang engkau pahami. Eng-
kau bertanya kepada-Ku, mengapa 

L Mati seUa<a s3i<it"al.
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seba-gian bimbingan-Ku telah ditu lis 
sebe-lum engkau terbentuk. Aku akan 
men-jawab pertanyaanmu setelah 
engkau menjawab pertanyaan-Ku: Ta-
hukah engkau betapa bernilai bagi-Ku 
satu jiwa saja?
7%( )$*( 1$*8$ 4,4$/2 1,3/"0$"& ),)$5" 
-,1,3$5$%$* /"0$"/>$& $%( )"#$% )$*(& 
700$*%(.
Maka akan Kukatakan kepadamu, be-
tapa jiwa-jiwa bernilai bagi-Ku, seka-
ligus menjawab pertanyaanmu. Setiap 
jiwa berharga se hingga se-bagian 
bimbingan-Ku justru dibuat bagi satu 
jiwa itu yang tidak akan mendapat 
kesempatan lain sebelum ia berangkat. 
Mengerti kah engkau sekarang?
+$& $%( 4,/2,3)"& #$/ $%( )$*( -"$5$ 
>$/2 ?/2%$( 4$%-(#%$/.
   
Aku mengasihi engkau, putri. Jangan 
ragu-ragu, bahwa bimbingan ini ber-
asal dari Aku. Aku selalu akan meng-
ingatkan engkau, siapa yang telah 
membangunkan engkau dari tidurmu 

. Aku mengasihi engkau. Ya kinlah 
selalu akan kasih-Ku. Berkaryalah 
dalam damai dan jangan mel upakan 
Aku.

1!.T.%7
   
Damai sertamu. Aku ada di sini. Inilah 
Aku, Yesus, yang membimb ing eng-
kau. Jangan takut. Bersatulah dalam 
diri-Ku, >assula. Hanya kasih saja 
yang Kuminta daripadamu.
   
7%( 4,/H,4$-%$/ $4$/$)9$4$/$) "/". 
7%( 4,3$-$ 1,3)$/22(/2 <$8$1. 7%( 
)"#$% )$*( 1$2$"4$/$ 1,3%$3>$.
   
Aku mencukupi diri-Ku sendiri 
dan Aku mampu menolong semua 

anak- Ku tanpa pertolonganmu. Tetapi 
selaku Mempelai, Aku ingin berbagi 
semuanya. Jangan cemas. Sebab Aku 
adalah Kekuatan, hai terkasih. Ber -
sandarlah pada-Ku dan biarkanlah 
Aku yang menuntun. Ingatlah bahwa 
Akulah yang memberi engkau keku-
atan ini untuk menemui Aku. 
   
Aku minta kepadamu, kasihilah Aku 
dengan setia. Kasihilah Aku dengan 
hangat. Hiburlah Aku, bila Aku mo-
hon penghiburan. Sebab ada banyak 
orang di antara kalian yang melukai 
Aku. Begitu ban yak dosa dilakukan 
setiap hari yang mendukakan Aku, 
mengisi diri-Ku dengan kepahitan, 
memenuhi Piala-Ku dengan kesedihan. 
Bagaimana mu ngkin mereka sampai 
melupakan Aku? 
   
>assula, bila mempelai pria merasa 
sedih, ke mana seharusnya ia mencari 
penghiburan kalau bukan pada mem-
pelai wanita yang mengasi hinya?
7%( $%$/ 4,/2*"1(3 ?/2%$(& 1"0$ $%( 
4$45(. !,)$5" $5$ >$/2 *$3(- %(0$%(9
%$/& $%( >$/2 )$*( 1$*8$ #"3"%( )"#$% 
0$>$%6 K(/2%"/ -$<$ #,/ 2$/ )"#$% 
-,/2$<$ ),0$* %(0(%$" ?/2%$(& -,1$1 $%( 
)"#$% 4,4,/(*" ->$3$) #$/ 2(2(5 (/)(% 
1,31"H$3$ %,5$#$9K( #$/ $%( 5,/(* 
%,)"#$% 0$>$%$/.

 Aku tahu, bahwa semuanya yang 
kaukatakan, memang benar. Tetapi 
bukankah Aku telah memilih engkau, 
padahal Aku mengetahui seluruh ke-
lemahanmu? Aku mengasihi engkau, 
>assula, dan Aku hanya menantikan 
suatu tanggapan atas kasih-Ku.
7%( -$/2$) 4,/2$-"*" ?/2%$(. ?/2%$( 
),3(- 4,/,3(- $#$ #$0$4 5"%"3$/%(. 7%( 
*"#(5 1$2"9K(. 7%( 4,/2$-"*" ?/2%$(. 
7%( )"#$% #$5$) 4,/2(%(3 1,-$3/>$ %$9



B"k" Catatan  )

3)

-"*%(& /$4(/ ?/2%$( #$5$). 7%( *$/>$ 
#$5$) 4"/)$ %,5$#$9K(& -(5$>$ ?/2%$( 
4,/2$<$3 $%( 4,/2$-"*" ?/2%$( -,4$%"/ 
1$/>$%& -(5$>$ %$-"*%( 4,0$45$(" 
-,2$0$ (%(3$/.
   
Terkasih-Ku, letakkanlah kepalamu 
pada-Ku dan biarkanlah Aku meng-
urapi engkau dengan kemurnian, 
supaya engkau menjadi salah satu 
bunga-Ku yang terisi oleh diri-Ku 
sebab telah menyerap Aku. Mari, Aku 
akan memberi makan kepadamu. 
Engkau akan makan dari tangan-Ku. 
Aku akan mengajar engkau semakin 
mengasihi Aku.

14.T.%7
   
=,-(#$* 4,/2(H$5%$/ #E$ K,4E3$3, =). 
:,3/$3#(- F-,1($* #E$ -"/2 %$) %,5$#$ 
=). K$3"$G...
   
Seluruh bimbingan ini berasal dari 
Allah. >assula, dapatkah eng kau men-
dengar Aku? Dengarkanlah Aku lagi, 
>assula. 
   
Inilah Aku, Santa Maria. Jangan takut 
pada-Ku, >assula. Aku tahu kesulitan-
mu untuk menyadari bahwa semuanya 
ini sungguh-sungguh terjadi. Tetapi 
Aku mohon supaya engkau meng-an-
dalkan Allah. Berusahalah menam-bah 
imanmu. Allah sedang berkarya dalam 
dirimu, nak. Jangan ragu-ragu untuk 
taat kepada-Nya. Serahkanlah dirimu 
ke dalam tangan-Nya, dan lakukanlah 
apa saja yang Ia minta daripadamu. 
Aku di dekatmu menolong engkau. 
Milikilah damai, sebab Dia membimb-
ing engkau. 
>assula, Yesus sedang membentuk 
engkau, supaya engkau menjadi kuat 

dan mampu melawan godaan. Ia se-
dang memberi kepadamu segala jenis 
makanan yang tidak ada padamu. 
Ingatlah putri, Kebijaksanaan telah 
mendidik engkau. Sadarilah sebabnya.
   
=,4($/>$ "/" 1(%$/ 1$2" #"3"%( -,/#9
"3". 75$%$* 4$%-(#/>$ -,4($ "/" 1$2" 
E3$/29E3$/2 0$"/ <(2$6    
Ya, engkau sedang dibentuk untuk 
menjadi pembawa amanat Allah.
7%( )"#$% )$*( 1$2$"4$/$ 4,/<$#" 5,49
1$8$ $4$/$) 700$*.
Allah telah berbicara kepadamu dan 
mengajarkan engkau untuk menga-
sihi-Nya. Andalkanlah Dia, sebab 
ke-kayaan-Nya tidak terhingga dan 
Kera-himan-Nya tidak terselami. Ia 
menga-sihi engkau dengan kemesraan 
yang tak terucapkan dan menjaga dir-
imu dengan mata penuh kasih. Se tiap 
Sabda surgawi hidup selama-lamanya.

7%( *$3(- 1,0$<$3 -,4$%"/ 4,/2$-"*" 
?/2%$(.
Aku akan mengajarkan engkau. Mi-
likilah damai.

F@,4(#"$/.G    
>assula, inilah Aku, Yesus. Aku sedang 
memberi kepadamu kekuatan untuk 
menemui Aku. Majulah bersama-Ku, 
sebab Aku akan menetapkan sabda 
yang telah Kuberikan, sehingga 
banyak orang dapat membacanya dan 
menarik manfaat daripadanya.
   
Putri, setelah bimbingan yang telah 
Kuberikan ini sudah ditegakkan, 
Aku akan menyiapkan engkau akan 
perjumpaan dengan Aku. Aku rindu 
untuk memiliki dirimu dekat pada-Ku. 
>assula, pandanglah Aku9 .
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Bahagiakah engkau menemui Aku 
dengan cara ini?
+$& -$/2$). 7%( -$4$ -,%$0" )"#$% 5$/)$- 
4,/,3"4$ %$3"-4$ "/".
Terimalah karisma ini. Terimalah apa 
yang Kuberikan. Aku memberi kepada 
jiwa-jiwa yang paling malang sekali-
pun. 
   
>assula, sudahkah engkau mendengar, 
bahwa Aku memberi Kebijaksa naan 
kepada anak-anak yang sahaja dan 
bukan kepada orang terpelajar dan 
cerdik-pandai?
+$& $%( 4,/#,/2$3/>$. K,/2$5$ #,4"9
%"$/6
   
Sebab anak-anak adalah kelema-
han- Ku. Mereka membiarkan Aku 
mem bentuk mereka. Aku memilih 
jiwa-jiwa yang tidak layak untuk 
diben tuk, orang-orang yang tahu se-
dikit atau hampir tidak tahu apa-apa. 
Aku akan membekali engkau, >assula, 
sebab Aku kaya. Bersama-Ku, engkau 
tidak akan kekurangan apa-apa. Aku 
mengasihi engkau. Sadarkah engkau, 
betapa engkau membahagiakan Aku 
setiap kali kita berjumpa? Aku merasa 
bahagia karena akhirnya engkau ada 
di dekat Aku. 
   
Bukankah seorang ayah akan ber-
suka-cita setelah menemukan anaknya 
yang hilang? Engkau telah hilang dan 
Hati- Ku amat terkoyak karena duka. 
Engkau telah mengembara jauh, mem-
biarkan Aku dalam keputusa saan. Aku 
pergi mencari engkau dan telah me-
nemukan engkau. Maka ba gaimana 
mungkin Aku tidak bersukacita se-
telah engkau berada dekat Aku? 

   
>assula, engkau akan belajar bila ber-
ada dekat Aku. Aku akan mengajar-
kan engkau segala keutamaan, supaya 
engkau mampu memu liakan Aku. 
Anak-Ku, belajarlah menyerap embun 
kebenaran. Belajarlah memuliakan 
Aku. Belajarlah dari Kebijaksanaan. 
Aku mengasihi engkau. Sekarang per-
gilah dalam damai dan panggillah Aku 
kapan saja engkau mau. Mari kita 
berdoa bersama.
@$4" 1,3#E$.
   
 Sekarang jadilah teman-Ku dan 

simpanlah Aku di dalam hatimu.

1Z.T.%7
   
7%( 4,/2$-"*" ?/2%$(. !,)$5" 1E0,* <$#"& 
7%( 4,/2$-"*" ?/2%$( #,/2$/ H$3$ >$/2 
-$0$*. 7%( )"#$% )$*( $5$ >$/2 1$"% #$/ 
$5$ >$/2 -$0$*. 7%( 1,3-,41$* -(<(# #" 
*$#$5$/9K(.
   
>assula, kasih adalah kasih. Aku 
menghendaki engkau mengasihi Aku 
tanpa syarat. Aku adalah Bapamu 
Yang Kudus yang mengasihi engkau 
dengan mesra. Dekatilah Aku dan 
jadilah akrab dengan-Ku. Aku ingin 
menjalin keakraban denganmu. Jan-
gan takut. Aku menghendaki se -genap 
kasihmu. 
   
>assula, Aku ingin supaya hari ini 
engkau menyatakan tobat.
S$3(-%$* $%( 4,/>$)$%$/ )E1$) -,%$9
3$/2& #" *$#$5$/9K(6
Ya, nyatakanlah tobat. Aku mende-
ngarkan10 .
   

9 Ak" /e/an=an; WaRah Yes"s. Ia lan;s"n; /enata3 ak".
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Ya, putri. Aku mengampuni segala 
dosamu, sebab jumlahnya banyak.
   
>assula, tahukah engkau bahwa Aku 
yang telah mendidik para penga jar-Ku 
untuk menyatakan tobat? Demiki-
anlah ketetapan-Ku. Kepada para 
pengajar-Ku telah Kuberi wewe-nang 
untuk menerima pengakuan dari 
anak-anak-Ku. Nak, Aku yang telah 
menuliskannya11 .
   
>assula, jangan menolak apa pun 
kepada-Ku. Banyak hal yang akan 
Kutuntut darimu. Siapkah engkau 
mengikuti Allahmu dan Pen yelamat?
7%( 4$(& $-$0 $%( )$*( 1$*8$ *$0 ")( 
1,3$-$0 #$3"5$#$9K(. 7%( $%$/ 4,/(3()" 
?/2%$(& -,1$1 $%( 4,/2$-"*" ?/2%$(.
   
>assula, sekali-kalipun jangan takut 
pada-Ku. Andalkanlah Aku. Aku se-
dang mempersiapkan dirimu meng-ha-
dapi cobaan-cobaan yang lebih be-rat. 
Siapkah engkau mengikuti Aku?
N,/2$/ 5,3)E0E/2$/9K(& $%( $%$/ -"$5.
   
Jangan takut, sebab Aku dekat pada-
mu sambil menopang dirimu. Pu tri, 
serahkanlah dirimu sepenuhnya ke 
dalam tangan-Ku. Biarkanlah Aku 
memakai dirimu, terkasih, demi 
menyembuhkan jiwa-jiwa. Biarkanlah 
Aku mengikat dirimu dengan beleng-
gu-belenggu kasih. Biarkanlah Aku 
merasa bahwa engkau sepenuhnya 
milik-Ku. Biarkanlah Aku, Pencipta-
mu, memiliki engkau. Aku telah rindu 
akan kasihmu. Biarkan lah kasih-Ku 
sekarang mengobarkan hatimu. Jadi-

lah milik-Ku sepenuh-penuhnya. Aku 
telah rindu padamu. Aku telah rindu 
padamu. Tidak per nahkah engkau 
rindu pada-Ku, >assula?
7%( 3"/#( F$)$( $%( 4,/2"3$ 1$*8$ $%( 
3"/#(.G
    
>assula, terkasih, dengan memper-
sembahkan dirimu kepada-Ku, Aku 
dimuliakan dan sekaligus engkau 
dimurnikan. Sekarang Aku mengikat 
engkau pada-Ku. Aku, Yang Maha-
tinggi, akan bersamamu sampai akhir. 
    
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu 
bahwa Aku telah memilih engkau, bi-
arpun Aku tahu bahwa engkau bukan 
apa-apa, tidak berdaya, malang dan 
berdosa. Namun kendati segala kes-
alahanmu, Aku mengasi hi engkau. Ya, 
Aku mengasihi kalian semua, kendati 
kejahatan-kejaha tanmu.
   
!(*$/& $5$%$* ?/2%$( ),0$* 4,/2"%$) 
$%( -,%$3$/26
Ya, Aku telah mengikat. Aku me-
ngasihi engkau dan karena kasih itu, 
Aku ingin engkau selalu di dekat Aku. 
Terkasih, dengarkanlah Aku: ikatan- 
ikatan-Ku ialah ikatan kasih, ikatan 
kemurnian. Aku men gasihi engkau. 
Biarlah anak-anak-Ku mengerti, be-
tapa besarnya Aku mampu mengasihi 
mereka. Kelemah-lembutan-Ku tanpa 
batas. Kasih-Ku adalah nyala dahsyat 
yang mengobarkan setiap hati yang 
menerima Aku. 
   
Putri, pergilah sekarang dan ingatlah 
bahwa Akulah yang menuntun engkau. 

10 Ak" /elak"kann2a.
11 Ak" Uo7a /en;ha3"s kata C3en;ak"an =osaE, teta3i Allah /e/7loki< tan;ank". Ak" /enentan; 
     3en;ak"an =osa.
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Ingatlah, siapa yang telah me-murni-
kan dirimu1T . Sudahkah kaulupa? 
Bukankah Aku sendiri telah mengu-
rapi engkau?
+$& !(*$/. 
@,<$#"$//>$ 5$#$ )20. 13.2.W7. 
>assula, Aku sendiri telah memberi 
engkau Roti-Ku dan Anggur. Ingatlah 
bahwa Akulah yang memilih waktu 
bagimu untuk memurnikan engkau, 
nak1! . Kasihilah Aku. Mari kita ber-
karya bersama-sama.
   
S$0 "/" 4,/2"/2$)%$/ $%( -$$) 5,3)$4$ 
%$0" $%( ),3"4$ %E4(/" %( #(- #" 2,3,<$ 
"/". R$2"90$2" *$0/>$ ),3<$#" -,H$3$ 4"-9
)"%. P$%)( ")( $%( 1,3-$4$ ;$-)E3 @$30. 
700$* 4,/>(3(* $%( 5,32" %,5$#$/>$ 
(/)(% 4,/,3"4$ %E4(/" %(#(-. ;$-)E3 
")( )"#$% 4,3$-$ 5$-)"& $5$%$* "$ *$3(- 
4,41,3"%$//>$ $)$( )"#$%& -,1$1 #"4"/9
)$ #,/2$/ H$3$ 4"-)"% ")(. R$0( @$30 1,39
%$)$ 1$*8$ "$ $%$/ 1,31"H$3$ %,5$#$ 
700$*& 1,3#E$& ),)$5" )"#$% #,/2$/ -($3$ 
%,3$-& -,*"/22$ $%( )"#$% 4,/#,/2$3 $5$ 
>$/2 #"(H$5%$//>$I -,4,/)$3$ ")( $%( 
#"4"/)$ 4,41"$3%$/ )$/2$/%( 4,/(9
0"- #$/ #,/2$/ #,4"%"$/ 4,45,3E0,* 
<$8$1$/ #$3" 700$*. 700$* 4,/(0"- C7@Y 
K7YD. 7%( 4,/$/>$%$/ @$30 $5$ >$/2 
#")$/>$%$//>$. O$ 1,3%$)$ 1$*8$ "$ ),0$* 
1,3)$/>$ $5$%$* "$ *$3(-  4,/2"Z"/%$/ 
$%( 4,/2$%( #E-$ %,5$#$9M>$. 709
0$* 4,/<$8$1 1$*8$ O$ 4$(14 .  !$/5$ 
3$2(93$2( 0$2" @$30 1,3%$)$ %,5$#$%( 
-(5$>$ $%( #$)$/2 -$<$ (/)(% 4,/,3"9
4$ %E4(/" %(#(-. =,4,/)$3$ ")(& ,45$) 
*$3" %,4(#"$/ 700$* 4"/)$& -(5$>$ 

$%( 4,9/>$)$%$/ )E1$). 7%( )"#$% )$*( 
1$2$"94$/$ 4,0$%( %$//>$& -,*"/22$ O$ 
4,/<,90$-%$/ $5$ >$/2 *$3(- %((H$5%$/. 
7%( 4,0$ %(%$//>$ 1,3-$4$ #,/2$/ N"$. 
R$0(& %,,-E%$/ *$3"/>$& $%( 4,/,3"4$ 
%E4(/" %(#(-.

16.T.%7
   
7%( 4(0$" 4,/>$#$3" 1$*8$ $%( 1,/$39 
1,/$3 )"#$% 4$45( *"#(5 0$2" )$/5$ 
700$*. K,/(3() *,4$)%(& 700$* -(/22(*9 
-(/22(* 4,/2"%$) $%( 5$#$ #"3"9M>$.
   
Aku adalah Yahweh, nak, inilah Aku, 
datanglah kepada-Ku. Aku men gasihi 
engkau, dan karena kasih yang besar 
itu yang ada pada-Ku ter hadap diri-
mu, Aku memegang engkau. Jangan 
takut, nak. Dengarkan Aku. Karena 
Kasih-Ku yang penuh sukacita yang 
ada pada-Ku kepadamu, Aku mengi-
kat dirimu kepada-Ku. Bersandarlah 
pada-Ku. Aku menghendaki engkau 
membutuhkan Aku, >assula.
:,2")( 1,-$3%$* %$-"*9K( %,5$#$ %$4"6
O putri, belumkah engkau merasakan 
kasih-Ku1Z ? Kasih-Ku kepadamu 
ingin menyerap dirimu. Aku merasa 
dimuliakan. Aku merasa betapa eng-
kau terikat pada-Ku. Pada gilirannya 
Aku mengasihi engkau sehabis-habis-
nya dan Aku tidak pernah lagi akan 
terpisah daripadamu. Dan Aku telah 
memastikan pula bahwa engkau pun 
tidak akan meninggal kan Aku. Aku 
telah meneguhkan persatuan kita. 
Lihatkah engkau? Aku bersukacita 

12 Ak" ti=ak /en;e<ti, sehin;;a ak" 7i/7an;.
13 Me/an; 7ena<. Se7a7 =i ;e<eRa ak" se3en"hn2a /en;enali Yes"s =i ta7e<nakel. Ia 7e<n2an2i 7e<sa/a 
     "/at lain. Ia sen=i<i 2an; /e/7e<i ak" Roti =an An;;"<.
14 Kh"s"s kali it" saRa. 
15 Ya, tent" saRa, ak" /e<asakann2a. S"lit =i3e<Ua2ai.
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karena telah berhasil. 
   
Aku menghendaki supaya kita di-
per-satukan untuk selama-lamanya, 
eng-kau sebagai yang membutuhkan 
Aku, mengasihi Aku, dan terikat 
pada-Ku untuk selama-lamanya, dan 
Aku terikat padamu, sehingga Aku 
bebas mengasihi engkau tanpa batas 
dan dapat berkuasa atas dirimu. Aku-
lah yang telah menciptakan engkau 
dan Akulah yang telah memeli hara 
dirimu. Akulah yang telah mengudus-
kan engkau dan Akulah pertama yang 
menaruh perhatian padamu. Akulah 
yang telah memenuhi dirimu dengan 
Roh-Ku. Akulah yang menghendaki-
nya. Sebab, >assula, Akulah Allahmu, 
Yahweh yang telah membesarkan eng-
kau . Aku telah memastikan bahwa 
ikatan-ikatan yang menyatukan diri-
mu dengan-Ku akan bertahan untuk 
selama-lamanya. Engkau tidak akan 
mampu lagi melepas kan dirimu dari 
Aku. Sebab Akulah Yang Mahatinggi.
   
O/" 4,/$%()%$/& 1"$35(/ $%( 4,/2$-"*" 
?/2%$(& !(*$/B F@($-$ #$/ @,1"<$%-$9
/$$/9K( 1,-$3BG
Mengapa, >assula? Apa yang harus 
kautakuti? Bukankah Aku Tuhan 
Kasih? Aku akan memelihara engkau. 
Aku akan mengobati engkau dalam  
kesakitan. Aku akan membungkus 
engkau dengan berkat-berkat-Ku. Apa 
yang kurang padamu, akan Kuleng-
kapi. Akulah kekayaan Tidak Terhing-
ga. Bersama-Ku engkau tidak perlu 
takut. Akulah Dia yang menopang 
landasan-landasan bumi. Biarkanlah 
Aku bebas berbuat terha dapmu apa 
saja yang Kuinginkan. Aku begitu 
bahagia karena engkau dekat pada-Ku 
- engkau yang begitu rapuh dan lemah 

- sebab Aku tahu bahwa hatimu akan 
membiarkan Aku berbuat terhadapmu 
apa saja yang Kuinginkan. Jangan 
takut, sebab Akulah Bapa surgawimu 
dan Aku menga sihi engkau dengan 
cara yang melampaui paham manusia-
wi. Aku adalah Yahweh, dan seandai-
nya engkau belum pernah mendengar 
sebelumnya, maka sekarang Kukata-
kan kepadamu, bahwa Aku dikenal 
Setia, dan Sab da-Ku kukuh. Nak, Aku 
telah menghidupkan engkau kem-
bali dari kematian, supaya Sabda-Ku 
jadi ditulis. Aku telah membesarkan 
eng-kau, supaya menjadi pembawa 
Ama-nat-Ku. 
   
Karena engkau harus menjadi pemba-
wa Amanat-Ku, engkau perlu diben-
tuk. Engkau perlu mempelajari cara 
Aku merasa, cara Aku berkarya, dan 
bagaimana Kasih-Ku mengobarkan 
hati manusia. Kalau tidak demi kian, 
mana mungkin engkau mampu bicara 
kepada anak-anak-Ku yang terka-
sih? Mari, rasakanlah Kehadiran-Ku 
dengan cara yang telah Kua jarkan 
kepadamu. Aku mengasihi engkau, hai 
kecil. Kenalilah Aku. Aku meng-hen-
daki engkau akrab dengan Aku.
   
>assula, besok akan Kudiktekan kepa-
damu amanat yang akan menga jarkan 
anak-anak-Ku bagaimana mereka 
dapat berada bersama-Ku. Sekarang 
pergilah dan lakukanlah tugas-tugas-
mu yang lain. Pergi lah dalam damai.
@,4(#"$/A
>assula, tulislah. Engkau kini telah 
dipersatukan dengan Aku. Engkau 
akan berkarya bersama-Ku, engkau 
akan menderita bersama-Ku, engkau 
akan membantu Aku. Ya, Aku akan 
berbagi denganmu apa saja yang ada 
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pada-Ku, dan engkau, pada giliran-
nya, akan melakukan hal yang sama. 
Dipersatukan berarti terus menerus 
berada bersama, sebab ikatan-ikat-
an-Ku adalah ikatan kekal. Kasih-Ku 
yang penuh sukacita telah mengikat 
engkau kepada-Ku untuk selama- la-
manya. Kasih-Ku malah mengobar-
kan hati yang sekeras batu sekalipun 
dengan nyala berapi-api yang meng-
hanyutkan. Pu tri, Aku telah berhasil. 
Engkau tidak perlu takut. Aku te lah 
memenangkan hatimu, terkasih, dan 
Aku memastikan bahwa engkau akan 
menjadi milik-Ku untuk selama-la-
manya.
   
O >assula, betapa Aku rindu membe-
namkan dirimu dalam kedalaman 
Hati-Ku dan membiarkan seluruh 
nyala Kasih-Ku menyerap dirimu se-
pe nuhnya, sehingga membuat dirimu 
terpesona sedalam-dalamnya akan 
diri-Ku, Allahmu.
75$%$* ?/2%$( 4,/2$-"*" $%( -,<$(* 
")(& -,*"/22$ ?/2%$( 4$( 4,0$%(%$/9
/>$6
Bukankah Aku telah menyerahkan 
hidup-Ku demi engkau? Karena Ka -
sih, Aku telah menyerahkan hidup-Ku. 
Karena Kasih, Aku telah mengorban-
kan diri-Ku demi keselamatanmu. 
Karena Kasih, Aku telah menumpah-
kan Darah-Ku demi dirimu. Sekarang 
Aku telah memastikan bahwa dirimu  
sudah terikat pada-Ku.
   
K,/2$5$6
Mengapa? Sudahkah kaulupa bahwa 
Aku adalah Sang Mahasetia? Den-
gan mengikat dirimu pada diri-Ku, 
Aku akan yakin bahwa engkau pun 
akan tetap setia kepada-Ku. Seka-
rang, setelah kita dipersatukan, kita 

akan tetap berkarya bersama-sama. 
Kasihmu kepada-Ku akan Kupakai 
untuk menyembuhkan banyak jiwa 
yang saat ini siap dilahap oleh nyala 
api Setan. Engkau dan Aku akan 
menolong jiwa-jiwa itu. Mukuplah 
eng kau melakukan satu hal saja, yaitu 
mengasihi Aku dengan hati berko bar. 
Akan tiba saat-saatnya ketika Aku 
akan datang untuk mempercaya kan 
Salib-Ku kepadamu.    
!,)$5" $%( "/" 1(%$/ $5$9$5$B
>assula, tetaplah bukan apa-apa, dan 
biarkanlah Aku men jadi segala sesua-
tu yang tidak ada padamu. Ke tempat 
Aku pergi, eng kau akan ikut. Engkau 
tidak pernah akan sendirian. Sekarang 
engkau telah dipersatukan dengan 
Aku. Tumbuhlah secara rohani, >as-
sula, tumbuhlah, sebab tugasmu ialah 
menyebarluaskan semua amanat yang 
telah diberikan oleh Aku dan Ba-
pa-Ku. Kebijaksanaan akan mendidik 
engkau.
+$& :$5$.
Betapa indahnya mendengar engkau 
menyapa Aku, “Bapa”! Aku telah 
rindu mendengar kata itu dari mulut-
mu, yaitu “Bapa”.

17.T.%7
   
>assula, mengapa, mengapa engkau 
menghindar untuk menyapa Aku, 
“Bapa”. >assula, Aku suka disapa 
“Bapa”. Aku adalah Bapa segenap 
umat manusia .
7%( 4,/2$-"*" ?/2%$(& :$5$.
Aku juga mengasihi engkau .


