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Kemuliaan bagi Allah
(Jawaban atas dosa kepada Santo 
Mikhael)

Terpujilah Tuhan kita.
(Jawaban atas doa kepada Santa Maria).

 Damai Kuberikan kepadamu. Mari.
(Jawaban atas doa kepada Hati Kudus)

 Aku, Tuhan, mengatakan begini 
kepada mereka1 :
Aku memberkati mereka masing-ma-
sing. Aku memberkati semua mereka 
yang membantu dalam Amanat Ilahi-
Ku, khususnya mereka yang telah 
mengorbankan waktu luang mereka 
bagi-Ku    panggilan-Ku tidak akan 
sia-sia. Kasihilah satu dengan yang 
lain seperti Aku mengasihi kalian. 
Sebarkanlah Amanat-Ku, bahkan juga 
kepada mereka yang akan mencemo-
ohkan kalian.
Berdoalah untuk penerangan. Saling 
perlakukanlah tanpa membeda-beda-
kan.

Para terkasih, Aku Hadir setiap wak-
tu. Aku, Yesus, mengasihi kalian semua 
dengan kasih abadi    Datanglah 
kepada-Ku. Vassula, tunjukkanlah 
Hati Kudus-Ku kepada mereka. Aku, 
Tuhan, akan mengajarkan mereka un-
tuk berjalan bersama Aku. Aku akan 
menunjukkan kepada mereka apa arti 
Hidup Sejati dalam Allah. Aku akan 
membuat mereka semua adalah benih-
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Ku dan bahwa mereka adalah milik-
Ku. Aku akan menunjukkan kepada 
mereka, betapa Setan telah memper-
dayakan mereka semua dan betapa 
liciknya dia.    Aku ingin mengatakan 
kepada mereka terus menerus, bahwa 
Setan itu sungguh ada. Dialah si Jahat. 
Dialah yang telah memperdayakan ka-
lian sejak awal, and akhirnya ia akan 
ditaklukkan dan diremukkan. 

Berdoalah, anak-anak-Ku yang terka-
sih, Aku akan mendengarkan. Berdo-
alah dan berbicaralah kepada-Ku. Aku 
hadir. Akulah pendamping Kudusmu. 
Aku selalu di atantara kalian. Percaya-
lah akan Misteri Kehadiran-Ku ini. 
Kasih-Ku bagimu kekal. Kalian hanya 
akan memahami kedalaman-Nya dan 
kepenuhan-Nya pada saat kalian di 
dalam Surga. Rasakanlah kehadiran-
KuO. Rasakanlah Kehadiran-KuO 
Aku memberkati kalian semua      
.

Rhodos, 23.10.88

  Anak-Ku, sadarlah engkau betapa 
Aku berkenan kepadamu?  Vassula, 
muliakanlah Aku dengan merindukan 
Aku2  Hauslah akan Daku, bagaikan 
sekuntum bunga yang membutuhkan 
air    O Engkau kini sudah lebih 
dekat pada-Ku3 .  Ya! Dengan tidak 
sabar Aku menghitung hari-harinya.  

2 Rindu akan Tuhan juga berarti memuliakan-Nya. 
Jika anda tidak merindukan Dia selama di dunia, 
anda akan belajar merindukan-Nya di Purgatori. 
Api pencuci. Di api pencucian hanya ada rindu
3 Selama di dunia ini.

1 Kepada suatu kelompok kecil yang kami bentuk 
untuk mengadakan pertemuan
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Tahukan engkau, betapa Aku merin-
dukan renungan tentang Kehadiran-
Ku ini? Kehadiran-Ku pun adalah 
Misteri yang amat penting, yang tam-
paknya dilupakan oleh kebanyakan 
dari kalian.

Renungkanlah Kehadiran-Ku, Anak-
anak,  yang Kukasihi dengan kasih 
yang kekal, senangkanlah hati-Ku 
dengan mengingat Kehadiran-Ku yang 
nyata. Latihlah dirimu dengan meng-
gunakan kata-kata ini, “Kita”, Engkau 
dan aku, aku dan Engkau, “Kita”. 
Ikutsertakanlah Aku dalam kegiatan-
kegiatanmu, dalam diskusimu, dan 
dalam pikiran-pikiranmu.

Hormatilah Kehadiran-Ku tanpa 
pernah melupakan bahwa Akulah 
Yang Kudus. Dengan mengingat Aku, 
engkau akan berkurang berbuat dosa, 
karena tahu dan ingat bahwa Aku 
bersamamu. Aku, Yesus Kristus, orang 
Nazaret, memberkati kalian semua    

⁄¤‹fi› ƒ
25.10.88

Tuhanku?
Aku Ada.

  Putri-Ku! Bersukacitalah! Sebab 
Aku telah mengasihi engkau sejak 
kekal, dengan suatu kasih yang tak 
pernah akan mampu kaupahami! 
Suatu kasih yang sudah sewajarnya. 
Aku telah menciptakan engkau untuk 
menyenangkan Jiwa-Ku dan meme-
nuhi Hati-Ku dengan kasihmu.  

Aku telah menciptakan engkau untuk 

Lihatlah Aku dengan pikiranmu. 
Lihatlah Aku dengan hatimu. Lihatlah 
Aku dengan jiwamu. Aku telah mem-
beri engkau karisma untuk mampu 
menangkap Aku. Maka pergunakan-
lah karisma itu. Pandanglah Aku dan 
senyumlah kepada-Ku. Senyumlah 
kepada-Ku dengan kasih. Lakukanlah 
silih atas jiwa-jiwa yang tidak pernah 
tersenyum kepada-Ku demi kepenting-
an mereka sendiri     “Kita?”
Ya, Tuhan. “Kita”.

24.10.88

Tuhan-Ku dan Allah?
Aku Ada.

Damai-Ku Kuberikan kepadamu, nak. 
Aku mengasihi engkau. Putri-Ku, 
tuntunlah semua jiwa-jiwa kepada-
Ku, melalui doa-doamu. Mohonlah 
penebusan mereka. Senangkanlah 
Hati Kudus-Ku dengan mengampuni 
mereka yang menolak engkau.

Sekali-kali jangan meyalahkan me-
reka. Sekali-kali jangan menuduh 
mereka. Akulah Sang Hakim dan Aku 
akan mengadili mereka pada Hari 
Penghakiman. Demikian pula engkau, 
anak-Ku, engkau harus mengampuni 
mereka. Balaslah kejahatan mereka 
dengan kasih. Bersandarlah pada-Ku 
untuk beristirahat dan temukanlah 
hiburanmu dalam Hati Kudus-Ku. 
Temukanlah belaian-belaian-Ku di 
dalam kedalaman-Nya. Mari, datang-
lah. “Kita?”
Ya, Tuhan-Ku.

Lalu, Aku ingin mendengar engkau 
mengucapkannya. Jangan lupakan 
Aku! Ingatlah akan Kehadiran-Ku. 
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meredekan murka-Ku dan meringank-
an luka-luka-Ku dengan airmatamu. 
Aku telah menciptakan engkau untuk 
memberi Aku istirahat di kala Aku 
letih, dan untuk bercakap-cakap 
dengan Aku di kalau Aku dilupakan. 
Aku mengasihi engkau bagaikan orang 
bodoh! Terkasih, Aku telah memilih 
engkau agar engkau mengenal kerin-
duan Hati Kudus-Ku. Aku telah me-
milih engkau untuk berbagi denganmu 
segala sesuatu yang Kumiliki. Jadilah 
anak Terang-Ku. 

Akulah Dia yang paling mengasihi 
engkau, dan Akulah Dia yang paling 
banyak memberkati engkau. Kasih 
cemburu-Ku kepadamu akan menya 
-lakan hatimu yang kecil menjadi 
cahaya obor, sehingga pada giliran-
nya engkau akan mampu menyalakan 
hati orang lain pula supaya mengasihi 
Aku. Jadilah Altar-Ku yang membara 
dengan Kasih-Ku. Sebarkanlah nyala 
api ini dan hidupkanlah, bahkan batu-
batu agar menjadi pengikut-pengikut-
Ku yang penuh bakti.

Jangan membedakan warna apapun 
iman kepercayaan, sebab kalian semua 
diciptakan sesuai dengan citra gamba-
ran-Ku, dan Pengorbanan-Ku diada-
kan demi segala bangsa. Jadilah satu 
di bawah Nama-Ku yang Kudus.

Ciptaan, Aku mengasihi engkau bagai-
kan orang bodoh! Hiduplah kembali, 
hai ciptaan! Percayalah akan Keha-
diran-Ku di tengah-tengahmu. Izin-
kanlah Aku  masuk ke dalam hatimu, 
supaya Aku dapat menyembuhkan 
kalian semua.

⁄¤‹fi› ƒ

Bunga, rindukanlah Aku. Hormatilah 
Hukum-Ku dan senangkanlah hati-
Ku. Tempatkanlah Aku sebagai yang 
pertama dan di atas segala sesuatu. 
Bencilah segala sesuatu yang bersifat 
duniawi. Silih yang dahsyat harus-
lah diadakan untuk menebus segala 
kejahatan yang terjadi di dunia ini.  
Berilah silih demi orang yang lain.

Vassula, Aku tidak pernah akan 
menelantarkan dirimu. Ajaran-ajaran-
Ku telah membawa engkau kepada-
Ku. Aku dan engkau, engkau dan Aku, 
terikat erat untuk selama-lamanya. 
Terimalah Damai-Ku     Mari            

Rhodos, 31.10.88

Aku naik bus di Rhodos menuju kota. 
Konduktur datang dan aku berkata: 
“Tolong, satu karcis”. Dia memberi satu 
karcis. Yesus duduk di dekatku dan aku 
menoleh kepada-Nya sambil menahan 
tawa dan berkata kepada-Nya: Aku 
hanya minta satu karcis, padahal nyata-
nyata kita berdua. Kondektur tadi pasti 
tidak menyangka!” Yesus tampak keher-
anan, menoleh kepadaku dan berkata:
  Apa yang kaukatakan? Bukanlah 
kita bersatu dan sungguh-sungguh 
satu? Mari    

Rhodos, 2.11.88

Vassula, terimalah Damai-Ku. Mari, 
Aku senang hati karena di mana saja 
Aku menempatkan dirimu, engkau 
selalu berusaha memahami Aku. Ter-
kasih, sembuhkanlah derita sakit-Ku 
dengan mengasihi Aku. Tunjukkanlah 
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kepada Allahmu imanmu bagaikan 
anak-anak. Senangkanlah hati-Ku 
dengan cara ini dan bergantunglah 
sepenuhnya kepada-Ku.
Aku bersedia, Tuhan. Kepada siapa lagi 
aku akan berpaling bila tidak kepada 
Bapaku sendiri. Aku tidak dapat berpal-
ing kepada siapapun kecuali kepada-Mu.

Benih-Ku, senangkanlah hati-Ku se-
lalu. Jadilah sukacita-Ku. Aku, Abba-
Mu   Benih-Ku, mekarlah, berhiaslah 
dan biarlah buah-buahmu memberi 
makan kepada banyak orang.
Rencana-Ku telah Kurancang lama 
sebelum engkau dilahirkan, sebab 
Akulah Yang Berwenang.

Manusia dengan mudah cenderung 
lupa bahwa Gereja-Ku akan selalu 
dibimbing dari atas, dan bukan dari 
bawah. Mereka cenderung lupa bahwa 
semua kuasa diberi dari atas. Karena 
itu, Aku berkata kepadamu bahwa 
kuasa dunia apapun, kerajaan dunia 
manapun yang menyusup ke dalam 
Gereja-Ku, tidak akan bertahan. Aku 
akan memporak-porandakannya dan 
merobohkannya menjadi onggokan 
debu.

Engkau telah mengenal semua ini dari 
dulu, namun masih juga engkau tidak 
mau mendengarkan ataupun taat 
kepada-Ku. Engkau telah mengunci 
pintu terhadap Aku, tetapi Aku akan 
membuka semua pintumu, bahkan 
jendelamu, sehingga Roh-Ku akan 
berhembus dengan leluasa dalam 
Kediaman-Ku.

Tidak seorangun akan memiliki 
kekuatan untuk menghalangi jalan-
jalan pintas yang akan Kubuka. Aku 

akan mengingatkan mereka sekali lagi 
bahwa Akulah Alfa dan Omega. Aku, 
Yang Kudus dari yang Kudus, Trinitas 
dalam Satu. Yang berwenang. Aku 
segera akan bersamamu. Bagi mereka 
semua yang mengasihi Aku akan Ku-
tempatkan di dalam Hati-Ku. Hati-Ku 
akan menjadi Rumah Baru mereka.

Aku datang dari atas dan dari ataslah 
Rumah Barumu akan turun. Ini akan 
menjadi Anugerah-Ku, dan Nama 
Kudus-Ku yang baru sekali lagi akan 
kembali diberikan kepadamu, hai 
para terkasih-Ku. Karena itu, datang-
lah dan pujilah Aku. Datanglah dan 
luhurkanlah Aku. Datanglah dan ber-
damailah dengan Aku, maka Aku akan 
membuka Rumah-Ku bagimu dan  
menyambut engkau sebagai milik-Ku. 
Datanglah kepada-Ku  4  Ya, tetapi 
Akulah Tuhan yang kini mengasihi 
engkau. Diberkatilah engkau, anak-Ku    

 “Kita?”      
Ya, Tuhan.

“Kita?”
Ya, Bunda Suci.

Hari ini aku merasakan Salib Yesus. Aku 
merasa Ma sedih dan kesedihan itu kulihat 
pula pada gambar-Nya.

Aku Ada, terkasih-Ku.
Ambillah Salib-Ku dan angkatlah 
beban-Ku. Kristusmu amat letih. Aku 
sendiri telah berkenan meninggalkan 
dalam hatimu beberapa tetesan darah-
Ku untuk mengurangi derita-Ku.
Setan sekarang bertekad untuk men-

4 Entah bagaimana, saat ini aku ingat bagaimana 
Daniel, malaikat pelindungku sejak semua, selalu 
berkomunikasi dengan aku, juga lewat tulisan.
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ciutkan hatimu, tetapi Aku tidak akan 
mengizinkannya menyentuh dirimu. 
Apa yang telah Kuawali dan Kuberka-
ti, akan berakhir dengan memuliakan 
Aku   

Hari ini engkau akan menuliskan 
Amanat-Ku dengan tulisan tanganmu 
sendiri, sehingga mereka yang belum 
sepenuhnya mengerti bahwa Aku telah 
memenuhi engkau dengan rahmat-Ku, 
dapat memahami bahwa Aku juga 
telah memberi rahmat untuk menden-
gar suara-Ku. Izinkanlah Aku men-
dikte kepadamu pada hari ini. Dengar-
kanlah Aku dan tulislah:

Nassula, hari-harinya dapat dihitung 
sekarang    Hari-hari pemurnianmu. 
Mereka, yang telah berdoa kepada-Ku 
demi pembaharuan Gereja-Ku, telah 
Kudengar. Aku telah mendengar semua 
doa mereka kepada-Ku. Aku berjanji 
kepadamu, bahwa Aku, Tuhan, akan 
menghapus noda-noda yang mencemari 
Gereja-Ku karena kehidupan yang tidak 
layak di dalamnya, dan Aku akan mem-
bangun kembali Gereja-Ku.

Namun, Aku takut untuk mengatakan 
kepadamu, anak-anak terkasih, betapa 
lebih banyak lagi yang masih harus 
diderita Gereja sebelum tiba Hari itu. 
Siksaan besar pada Hari Gereja akan 
mulai sebelum Aku datang untuk memba-
harui-Nya sepenuhnya.

Hari itu harus tiba untuk menggenapi 
Kitab Suci. Tetapi Aku akan menghibur 
semua mereka yang mengasihi Aku pada 
hari-hari Duka itu. Aku akan selalu 
sangat dekat pada hatimu. Aku, Aku akan 
mengutus kepadamu sepasukan malaikat 
dan para kudus untuk menghibur kalian. 

Karena itu teguhkanlah hatimu!

Kini Aku sedang menderita, dan kalian,  
yang mengasihi Aku, merasakan Aku, 
kalian rasakan Puka-luka-Ku. Kalian 
merasakan Hati Kudus-Ku yang penuh 
kepedihan. Kalian merasakan tatapan 
mata-Ku atasmu. Kalian, yang hidup 
dalam kegelapan.

Mata-Ku penuh air mata darah.  Ya, 
bagaimana lagi harus Kurasakan hari 
ini selain dari penderitaan, apabila Aku 
menyaksikan sebagian besar dari kalian 
terperosok ke dalam jeratan Setan? 
Tetapi biarlah mereka yang tidak mau 
mendengar tetap meneruskan kejahatan 
mereka. Aku telah memperingatkan 
mereka selama beberapa tahun ini. Aku 
telah memanggil mereka supaya berto-
bat, tetapi mereka tetap tidak peduli akan 
peringatan-peringatan-Ku.

Aku lelah, sangat lelah karena mereka 
buta dan keras kepala. Pemberontakan 
telah menyebar bagaikan kabut, malah 
menyusup ke dalam Rumah-Ku, mendikte 
Petrus apa  yang harus dilakukan, pada-
hal Petrus adalah pemimpin mereka. Ya, 
mereka tida mau mendengarkan dia, dan 
di balik punggungnya ia dikutuk, ditipu, 
Mereka tidak mau mendengarkan dia, 
dan mereka menyisihkannya. Oh, Petrus 
tahu semuanya itu. Tetapi terlalu banyak 
dari mereka yang menentangnya, terlalu 
banyak yang mengkhianatinya.

Rumah-Ku telah berubah menjadi sarang 
pemberontak. Hanya sedikit saja yang 
masih tersisa di situ yang mengakui Aku, 
dan menghormati Aku.
Aku, Tuhan, akan turun pada hari 
pemurnian bersama dengan semua orang 
Kudus dan para malaikat-Ku, dan akan 
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menghanguskan segala kejahatan itu. 
Dari Stara sampai Selatan, dari Timur 
sampai ke Barat, Api-Ku akan turun! 
Tunggu dan engkau akan menyaksikan-
nyaT..

(“Yesus?”)

 Engkau telah melakukannya dengan 
baik nak, dengan mendengarkan saja. 
Nassula, hal ini juga ditujukan kepada 
mereka yang mengira bahwa tanganmu 
hanya digerakkan oleh Aku tanpa sama 
sekali mendengar suara-Ku.  Beberapa 
di antara mereka tidak mau percaya 
bahwa Aku, Tuhan, yang menghilhami 
engkau. Sekarang, mari kita lanjutkan 
dengan cara yang Kusukai, Nassula-Ku     
 
Terimalah Damai-Ku dan waspadalah.

Tuhan, sudilah menyembuhkan VT Sean-
dainya Engkau bersosok nyata di sini 
bersama aku, dan aku membawa Engkau 
kepadanya, dan aku memegang Pengan-
Mu serta menunjukkan dia kepada-Mu, 
maka Hati-Mu pasti tidak akan menolak, 
dan Engkau pasti akan menyembuhkan-
nya.
Anak-Ku, wanita itu tidak percaya 
kepadamu. Ia langsung menolak segala 
sesuatu yang kau ceritakan kepadan-
ya. Jika ia menolak untuk membuka 
hatinya bagi-Ku, bagaimana Aku 
dapat masuk dan menghiburnya?
Justru aku yakin walaupun  ia tidak mau 
mendengarkan, Engkau mampu menyem-
buhkannya.
Kalau begitu, berdoalah baginya Vas-
sula. Aku mengasihi dia. Oleh sebab 
itu teruskan-lah doa-doamu.  Aku 
akan mengingatkan engkau akan Ke-
hadiran-Ku yang Kudus. Aku dan eng-
kau dalam persatuan kasih  “Kita”.  

Ya, Tuhan, “kita”

10.11.88

Kemulian Kepada Allah.
(Santo Mikhael)

Kemuliaan kepada Allah.
(Santa Maria)
(Mni diucapkan setelah berdoa kepada 
Santo Mikhael dan Santa Maria)

Allahku?
 Aku Ada.
Aku amat rindu menantikan saat ini.
(Yesus dan aku amat merindukan perte-
muan cara ini)

Dengarlah Aku, Vassula-Ku. Mari, 
sentuhlah Hati Kudus-Ku. Rasakanlah 
Luka-luka-Nya. Hati Kudus-Ku men-
derita kesakitan dan terluka sehingga 
tidak dapat dikenali lagi. Jiwa-jiwa 
tidak mendengarkan Aku O Ratusan 
dari mereka berjatuhan ke dalam jerat 
Setan.

(Kemudian).

Aku tidak akan mengecewakan 
engkau atau meninggalkan engkau, 
hai kecil   dengarkanlah dan tulis-
lah:  Setelah siksaan berat yang akan 
diderita Gereja-Ku, engkau akan me-
nyaksikan suatu tanda besar di langit, 
dan semua orang yang mengasihi Aku 
akan bersukacita dan memuji Aku.

Tetapi semua orang yang mencemari 
Nama-Ku yang Kudus akan masuk ke 
dalam kegelapan yang lebih dalam dan 
jatuh ke dalam ketidaksadaran penuh. 
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Tanda-Ku akan menjadi berkat bagi 
mereka yang menjalankan perintah-
perintah-Ku, sebab mereka telah me-
matuhi Sabda-Ku, menghormati Aku, 
memuliakan Aku. Merekalah yang 
dahulu dan sekarang menjadi tiang pe-
nopang emas Gereja-Ku, fundasi man-
tap dan struktur kokok Tubuh-Nya. 
Merekalah dupa yang memurnikan 
inti Gereja. Aku, Tuhan, akan mening-
gikan dan menempatkan jiwa-jiwa ini 
di dalam Yerusalem Baru-Ku untuk 
selamanya.

 Rumah Baru mereka akan diberikan 
kepada mereka dari atas, sebab dari 
ataslah Nama-Ku yang Baru akan 
diberi kembali kepadamu, dan mereka 
dan Aku akan menjadi satu. Kalian, 
hai Umat-Ku, dengan nama Baru-Ku, 
tidak akan disebut umat tak ber-Allah, 
tetapi Aku akan mengembalikan lagi 
kepadamu Nama-Ku. Pada saat Hari-
Ku tiba, Aku akan menarik segala 
kejahatan dan mengurungnya .

Aku, Tuhan Kasih ini, akan menum-
buhkan benih-benih Kasih di atas 
Bumi Baru ini. Aku akan membuatnya 
mekar, bahkan dari batu-batu karang 
sekalipun Aku akan membuat sum-
ber-sumber air baru mengalir. Aku 
sungguh akan membuat Taman-Ku 
subur .

Demi kalian, Aku akan mengizinkan 
para malaikat-Ku yang suci turun 
untuk memelihara kalian. Aku akan 
mengizinkan Para Kudus-Ku menjadi 
pembimbing-pembimbingmu, menga-
jarkan kalian Sabda Suci-Ku, menun-
tun kalian sebagai sahabat-sahabatmu. 
Maka, Kasih akan menguasai setiap 
hati orang dan Keutamaan akan dike-

nakan sebagai mahkota bagi segenap 
umat-Ku di Bumi Baru-Ku.

Aku telah berjanji kepadamu sejak da-
hulu Bumi Baru ini dan Aku menepati 
janji-Ku. Hal itu akan segera terwu-
jud. Tetapi, sebelum ini terjadi Aku 
terlebih dahulu akan turun memurni-
kan dirimu. Aku akan memurnikan 
dirimu laksana emas yang dimurnikan 
dalam api. Segala kotoran akan dihan-
guskan dalam api itu.

 Aku memang harus melaksanakan 
semuanya ini, untuk mencuci bersih 
segala kotoran yang menyelimuti 
bumi ini bagai kutukan. Sungguh 
Kukatakan kepadamu bahwa segala 
sesuatu yang terjadi dan yang akan 
terjadi telah diberitakan kepada-Mu. 
Setiap kata telah ditulis di dalam 
Gulungan Kitab-Ku, Gulungan Kitab 
yang akan dibuka, dibaca dan disan-
tap.

Aku, Tuhan, telah memurnikan Gu-
lungan Kitab-Ku dengan Darah-Ku 
sendiri, oleh sebab itu makanlah ini.  
Bacalah Aku O  Berdoalah, ciptaan 
agar Kebijaksanaan turun atasmu 
untuk menghidupi kalian dan me-
nyingkapkan kepada kalian kebena-
ran-kebenaran dan misteri-misteri 
yang masih tersembunyi dalam Kitab 
Kebijaksanaan-Ku. Berdoalah demi 
memperolah kemampuan untuk mem-
bedakan roh. Bertobatlah sering dan 
Aku selalu akan mengampuni kalian.

 Putri, terimalah Damai-Ku. Aku 
senang padamu karena engkau men-
gizinkan Aku menggunakan tanganmu 
yang kecil. Aku akan mengakhiri 
Amanat-Ku hari ini dengan berkata: 
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“Siapa bertelinga, hendaklah ia men-
dengarkan. “Mari, Aku memberkati 
engkau. “Kita?”
Sntuk selama-lamanya, Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Amin

14.11.88

Hari ini aku memandang gambar Padre 
Pio, seorang Santo yang hebat menurut 
kata-kata Yesus. Di bawah gambarnya, 
dalam sebuah amplop seloWan, tertempel 
secarik kain jubahnya berwarna coklat 
tua, sebab beliau seorang Kapusin.
Dengan memandang Padre Pio tahu-
lah aku bahwa aku memperoleh kiri-
man gambar yang disertai secarik kain 
jubahnya ini karena beliau memang 
menghendakinya. Jadi, aku berdoa 
kepadanya, sebab ia seorang Santo 
hebat, dan aku mohon kepadanya agar 
memperbaiki apa yang terburuk dalam 
diriku. Palu setelah kupikirkan kembali, 
kusadari bahwa kejahatan-kejahatan 
yang ada pada diriku pasti banyak, maka 
aku mohon supaya ia memilih sedikit-
nya X hal dari diriku. Aku  mengusulkan 
supaya ia membantu aku menghapus 
sama sekali semua kesombonganku dan 
menguatkan imanku pada Tuhan.

Tuhan?
 Aku Ada.
Aku telah mengilhami engkau untuk 
mohon pada Padre Pio agar ia menjadi 
pengantara bagimu. Mai, hari ini eng-
kau akan menulis Amanat-Ku tanpa 
mendengarkan Aku. Aku sendiri akan 
membimbing tanganmu:

(Yesus kita menumpulkan pendenga-
ranku)

 “Bertobatlah sering. Serahkan 

kepada-Ku semua kekurangan-
kekuranganmu, supaya Aku dapat 
mengampuninya. Datanglah kepada-
Ku seperti apa adanya engkau, dan 
Aku akan menyempurnakan dirimu. 
Muliakanlah Aku dengan mengasihi 
Aku. Pujilah Aku sepanjang waktu. 
Akulah Tuhan”.
(Mni ditulis seperti yang Tuhan inginkan.)
Terkasih-Ku, yang telah Kusucikan, 
peganglah Tangan-Ku dan melang-
kahlah bersama Aku. Aku akan men-
gajar engkau Kebijaksanaan   

Tiba-tiba aku merasa Kehadiran Truhan 
dengan jelas.

Vassula, tahukah engkau, betapa 
Aku bersukacita bila engkau percaya 
penuh5? 
(Yesus begitu senang! Aku jugaT..)
Kenalilah Aku. Hal ini sangat menye-
nangkan hati-Ku   Mari, “Kita?”
Ya, “kita”

15.11.88

Hari ini aku merasa Salib Yesus ada di 
atas pundakku. Aku merasakan Hati-Nya 
penuh kepedihan yang hebat. Betapa Ma 
menderita T. (Karena dunia menolak 
Dia)

Tuhan.
 Aku Ada,
Rasakanlah Salib-Ku. Biarkanlah Aku 
beristirahat, hai anak Terang-Ku. Aku 
amat letih, tinggallah di dekat-Ku. Aku 
perlu dihibur dalam kepedihan-Ku ini. 
Vassula-Ku, dengarkanlah Aku dan 
tulislah.

Oh, ciptaan! Benih-Ku! Akulah yang 
5 Dalam kehadiran nyata Tuhan kita.
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Kudus bagimu, tetapi engkau mengha-
kimi Aku. Aku telah mengasihi engkau 
sejak kekal, tetapi engkau membenci 
Aku. Aku telah membebaskan engkau 
dari Kematian, tetapi engkau justru 
menyerang Aku. Aku menghidupi eng-
kau setiap hari dengan Roti-Ku dan 
mengisi engkau dengan Anggur-Ku, 
namun dalam kejahatannu engkau 
melukai hati-Ku.

Aku haus akan Kasih, tetapi engkau 
meninggalkan Aku dalam kedahagaan-
Ku. Aku menyambut engkau tatkala 
melihat engkau letih, membuat engkau 
beristirahat dalam Hati-Ku. Namun, 
ketika Aku letih engkau menolak Aku. 
Aku membuka Hati-ku bagimu.

Kutunjukkan kepadamu betapa eng-
kau telah melukai-Nya, tetapi dalam 
kejahatanmu engkau mengulangi 
tikaman-tikamanmu, menusuk Aku 
bertubi-tubi. Aku membuka kedua 
tangan-Ku untuk menyambut engkau, 
namun engkau berbalik, memberi 
punggunggmu kepada-Ku.

Dengan penuh kelembutan Aku mem-
buka Hati Kudus-Ku untuk meng-
hangatkan dirimu, namun ketika Aku 
datang kepadamu, engkau menutup 
pintumu di depan wajah-Ku, mening-
galkan Aku di luar dalam hawa dingin. 
Seperti seorang pengemis Aku me-
manggil engkau sepanjang hari, men-
gulurkan kedua Tangan-Ku kepad-
amu, untuk membangkitkan engkau 
dan menyembuhkan dirimu. Namun 
engkau malahan tidak mempedulikan 
Aku dan menolak Aku. Mata-Ku 
dan Mata Bunda-Ku letih lesu akibat 
derita. Tubuh-Ku tersiksa oleh Luka-
lukanya, sampai sulit dikenali lagi.

Yang kuminta daripadamu hany-
alah Damai dan Kasih, namun eng-
kau menolak untuk mendengarkan 
himbauan-Ku O Aku terlebih dahulu 
mendatangi milik-Ku, namun, lagi-lagi 
Aku ditolak oleh mereka. Mereka me-
mandang hina kepada-Ku dan menga-
niaya Aku. Engkau mengejar-ngejar 
Aku, memperlakukan Aku seperti 
seorang badut. Engkau mengkhianati 
Aku  O6

Pengkhianatanmu harus Kubayar den-
gan setiap tetes air mata yang tersisa 
pada Mata-Ku. Kejahatanmu telah 
menembus seluruh Keabadian, bahkan 
roh-roh jahatpun ternganga melihat 
kejahatanmu .

Aah Vassula, O Aku telah datang 
terdorong oleh rasa iba dan karena 
Kerahiman Besar untuk memper-
ingatkan dirimu dan membebaskan 
engkau dari Kematian. Aku telah 
mengutus engkau kepada milik-Ku 
sendiri, namun mereka membungkam 
sama sekali Suara-Ku, sebab takut 
untuk datang menghadapi Cahaya 
dan takut bahwa kesalahan mereka 
akan tersingkap.  Karena mereka 
membungkam Suara-Ku dan tidak 
menyambut Roh Kebenaran-Ku, Aku 
justru akan menyingkapkan dosa-dosa 
mereka lewat orang-orang asing. Aku 
akan menyerukan Suara-Ku bagaikan 
tiupan sangkakala di atas atap-atap 
rumahmuO7 

Aku telah disambut oleh orang-orang 
asing yang tidak pernah mengenal 

6 Suara Yesus penuh kepahitan.
7 Hening sejenak …. Kemudian dengan nada sedih:
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Aku. Aku telah mengetuk pintu mer-
eka dan mereka mempersilakan Aku 
masuk. Kendati miskin, mereka ber-
bagi makanannya dengan-Ku. Mereka 
tidak mencari Aku, karena kemiskinan 
mereka, namun mereka telah mene-
mukan Aku. Aku telah menunjukkan 
kepada mereka Luka-luka-Ku, dan 
mereka berlutut di hadapan Luka-
luka-Ku.

Ketika melihat Luka-luka-Ku mereka 
tertegun oleh dalamnya Luka-luka-
Ku, dan tertegun oleh kekejaman yang 
menimpa tubuh-Ku. Hati mereka 
luluh, mencair bagaikan lilin. 
Jangan menangis anak-Ku  Suara-Ku 
akan dibawa oleh orang-orang asing. 
Apabila engkau mendengar Gemanya, 
ketahuilah bahwa itu datang dari Aku. 
Aku akan ditinggikan oleh orang-
orang asing yang tidak pernah men-
cari Aku. Aku akan dimuliakan oleh 
mereka yang tidak pernah mengenal 
Aku, dan Aku akan menjadi Tuan 
mereka dan mengajar mereka. Kesala-
han-kesalahan mereka akan Ku-hapus.

Aku akan berbincang-bincang dengan 
mereka dan mereka akan memahami 
Aku. Mereka akan menyembuhkan 
Luka-luka-Ku   Akulah Sang Gem-
bala, dan Aku akan mengumpulkan 
anak-anak domba-Ku karena mereka 
dipukuli oleh gembala-gembala mer-
eka dan tercerai-berai.

Oh, Vassula, semuanya ini kini segera 
akan tergenapi. Mari, beristirahatlah 
dalam Aku. Izinkanlah Aku beristira-
hat dalam kasih. Marilah kita saling 
berbagi     
Ya, Tuhanku.
“Kita?”

Sntuk selama-lamanya, amin.

16.11.88

Sejak kemarin Setan menyerang aku den-
gan ganas. Yesus sudah memperingatkan 
aku sebelumnya. Setan tahu titik-titik 
kelemahanku dan ia terus menyerang 
justru pada titik-titik itu. Titik kelemah-
anku yang paling rawan adalah keragu-
raguanku terhadap wahyu ini, terutama 
karena siapakah aku ini. Aku bukan 
malaikat, bukan juga orang suci. Aku 
sering berbuat kesalahan-kesalahan, dan 
sungguh itdak tahu apa-apa. Selain itu, 
aku kadang-kadang merasa bahwa Yesus 
tidak menambahkan semacam tanda-
tanda adikodrati khusus, seperti halnya 
pada mistikus yang lain. Maka Setan 
menyerang aku pada titik-titik kelemah-
anku itu dan memanas-manasinya untuk 
kepentingannya, sambil menyiksa aku.

Vassula, ini Aku, Tuhan. Setiap kali 
engkau ragu-ragu, Aku tenggelam 
dalam kedukaan mendalam. Hati-Ku 
sakit. Bersediakah engkau melanjut-
kan karya-Ku8? 

Katakanlah: “Kemuliaan kepada Al-
lah” dan “Terpujilah Tuhan kita”.
Kemuliaan kepada Allah dan Terpujilah 
Tuhan kita!

Vassula9 , anak-Ku, jangan terpedaya 
oleh Setan. Ia melawan dirimu den-
gan sugesti. Rencana Aku-lah yang di 
serangnya. Setiap kali kakimu meng-
ambil satu langkah, ia sangat marah. 
Aku di sisimu, hai kecil, untuk mem-
peringatkan engkau   

8 Aku curiga
9 Suara Yesus sangat halus dan lembut. Hatiku 
luluh.
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Vassula, kali ini tanda-tanda-Ku ter-
batas dalam wahyu ini. Dengan cara 
ini Aku lebih dimuliakan. Aku sudah 
menjelaskan kepadamu mengapa. Aku 
ingin agar Imanlah yang pertama-
tama, tanpa harus disertai terlalu 
banyak tanda luar biasa dalam wahyu 
ini. Aku menghendakinya sederhana.

Telah Kukatakan kepadamu bahwa 
satu-satunya tanda yang akan Kuberi 
adalah dirimu sendiri dan buah-buah 
yang kauhasilkan, yakni terutama 
pertobatan-pertobatan   Aku tahu be-
tapa eramu telah kehilangan iman. Itu 
sebabnya engkau akan dianiaya, tetapi 
bukankah Aku juga mereka aniaya? 
Aku tidak dipercayai, kendati mereka 
melihat buah-buah yang Kuhasilkan   

Aku telah menganugerahkan banyak 
rahmat kepadamu Vassula, walaupun 
dirimu tanpa jasa. Aku memiliki ham-
ba-hamba yang lebih banyak jasanya 
daripadamu, namun Aku membatasi 
rahmat yang Kukaruniakan kepada 
mereka. Aku tidak menghakimi eng-
kau. Aku hanya mengingatkan engkau. 
Yang Kuminta daripadamu hanyalah 
kasih. Kasihilah Aku, Allahmu, dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap 
akal budimu, sebab Aku telah mencip-
takan engkau untuk mengasihi Aku. 
Kasihilah Aku dengan Kasih Istimewa, 
yang dalam, yang tak terselami. Aku 
telah membuka Pintu-pintu gerbang 
Surga-Ku dan mengizinkan engkau 
memasukinya.

Aku menyambut engkau di dalam Ista-
na-Ku, dimana hanya ada orang-orang 
Pilihan    Aku telah menyatakan kepa-
da para pilihan-Ku akan Rencana 
Keselamatan-Ku ini. Karena Kemu-

rahan Hati-Ku yang tak terhingga 
Aku telah mempersiapkan-Nya secara 
rahasia. Aku mengumumkan hal ini 
dalam Istana-Ku kepada mereka. Aku 
mengatakan kepada mereka bahwa 
Aku telah memilih engkau. Kukatakan 
bahwa Aku akan memilih yang paling 
tidak berarti di antara semua ciptaan-
Ku, yang terlemah dan yang paling 
malang dari sejak kekal, demi menun-
jukkan Kerahiman-Ku  yang besar 
dan wewenang-Ku.

Aku telah berkenan turun ke bawah 
mencari engkau di antara orang-orang 
mati dan membangkitkan engkau 
dengan mengangkat engkau kepada-
Ku, sebab ini adalah Kehendak-Ku

  Aku kemudian menyaipkan sebuah 
meja bagimu, dan Aku, Aku sendiri 
menyuapkan makanan-Ku ke dalam 
mulutmu dengan Tangan-Ku. Betapa 
Aku, Allahmu, mengasihi engkau! Aku 
mengasihi engkau hingga cemburu!

Aku telah mengurapi engkau deng-
an minyak-Ku dan engkau Kujadi-
kan milik-Ku. Aku mempersunting 
dirimu bagi-Ku, lalu Aku menjadi 
Tuan-mu. Telah Kuselubungi engkau 
dnegan banyak rahmat, dan Aku 
telah memperkaya engkau dengan 
permata-permata-Ku. Bukankah Aku 
telah menganugerahkan kepadamu 
Salib-Ku, Paku-paku-Ku dan Mahkota 
Duri-Ku?

Harta yang lebih berharga apalagi 
yang dapat dianugerahkan seorang 
mempelai kepda kekasihnya? Aku, 
Yang adalah Roh Kasih, telah menga-
jarkan engkau bagaimana mengasihi 
Aku, dan bagaimana tumbuh dalam 
kasih ini. Aku telah menunjukkan 
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kepadamu para malaikat-Ku. Aku 
berbagi denganmu semuanya yang 
Kumiliki  

Engkau tinggal dalam Rumah-Ku, 
engkau ada dalam Hati Kudus-Ku, 
diberkati oleh Tangan-Ku sendiri, 
dikuduskan oleh Rahmat-Ku.
Berusahalah memahami mengapa 
Setan mengejar engkau. Ia mau 
mendapatkan Rencana-Ku untuk 
menghancurkannya. Seandainya saja 
engkau tahu pertempuran apa yang se-
dang berlangsung! Tetapi bumi mera-
sakan getaran-getaran pertempuran 
ini. Karena itu waspadalah terhadap 
dia, dan jangan biarkan ia memper-
dayai dirimu!
Bagaimana mungkin aku dapat 
melakukan segalanya itu kecuali jika 
Engkau membantu Aku! Aku mo-
hon, jangan mengizinkan dia berbuat 
demikian! Aku mohon, cegahlah dia, 
Tuhan!
Seandainya saja engkau tahu betapa 
Aku melindungi engkau O ayo, co-
balah lihat ini.

Kulihat diriku sedang berdiri dan di 
sekelilingku, dalam Wormasi lingkaran, 
terdapat sejumlah malaikat yang saling 
berpegangan tangan, sehingga menutup 
jalan masuk, seperti ini:

 Banyak malaikat
Mni aku.

Setan tidak diizinkan menjamah satu 
jari sekalipun daripadamu10. Ini janji-

10 Yang dapat mengakibatkan penyakit atau kema-
tian pada diriku.

Ku kepadamu   Dari pihak-Ku, Aku 
tidak pernah akan meninggalkan eng-
kau ataupun menelantarkan engkau.

Bersama Aku, engkau tidak akan 
kekurangan apapun. Damai-Ku telah 
Kuberikan kepadamu dan Kasih Pilih-
an-Ku kepada jiwa-jiwa kecil telah 
Kutunjukkan kepadamu. Aku telah 
menunjukkan kepadamu Hati Kudus-
Ku.

Maka, Vassula-Ku, engkau diciptakan 
untuk mengasihi Aku tanpa batas dan 
untuk menyenangkan Jiwa-Ku.
Engkau haruslah senantiasa merindu-
kan Aku. Engkau haruslah menaati 
Aku, menyenangkan hati-Ku. Engkau 
harus meredakan murka-Ku. Engkau 
haruslah menghibur dan memberi Aku 
istirahat. Engkau harus menyembah 
Aku. Engkau harus menaruh harap-
an pada-Ku. Engkau harus percaya 
sepenuhnya kepada-Ku dan secara 
but. Inilah patokan-patokan Hati-Ku. 

Hormatilah Aku dengan menjadi 
pantulan-Ku, dan muliakanlah Aku 
dengan menerima segala sesuatu yang 
Kuberikan kepadamu. Bunga, hidup-
lah hanya demi kepentingan-kepenting 
-an-Ku dan Kemuliaan-Ku. Terimalah 
selalu dengan sukacita segala pembe-
rian-Ku.
Ya, Tuhanku, aku sedang mencoba.

Aku hadir setiap saat. Ingat, sean-
dainya Aku tidak dadtang untuk me-
nyelamatkan dirimu, apakah engkau 
akan merindukan Aku, dan hanya 
Aku?
Tidak, Tuhan.

Aku telah mengajar engkau apa 
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artinya Hidup Sejati dalam Aku. 
Berdoalah sering. Berdoalah Rosario 
Suci setiap hari, sebab rantai kecil ini 
akan menjadi Rantai yang akan mem-
belenggu dan mengalahkan Setan! 
Damai Kuberikan kepadamu. Jangan 
pernah ragu. “Kita?”
Sntuk selama-lamanya. Amin.

Aku berpikir bahwa kalau Kitab Suci 
berkata tentang Setan akan dibelenggu, 
Yahyu X0:X, maka hal ini akan terjadi 
bila seluruh umat manusia akan berdoa 
Rosario Suci, seluruh dunia. Bila saat ini 
tiba, Setan akan dikalahkan dan diremuk-
kan oleh “rantai” Rosario.

!1.11.$$

Kemuliaan bagi Allah. Terpujilah Tuhan 
kita!
Tuhanku?
Aku Ada.
Rasakanlah keadaan Hati Kudus-Ku 
ini 
Hati Kudus Yesus adalah yang paling 
lembut, hangat dan paling mengampuni 
dibanding dengan semua hati.
Bagaimana aku dapat melawan-Mu?

Amanat untuk pertemuan kita.

Aku adalah Kasih. Akulah Sumber 
Kasih Utama, maka janganlah mela-
wan Aku. Datanglah kepada-Ku. Be-
namkanlah dirimu dalam Aku, sebab 
Aku samudera Kelemah-lembutan 
dan Damai. Seraplah semuanya dari 
Hati Kudus-Ku untuk mengisi penuh 
hatimu. Aku akan mempercantik 
dirimu. Aku akan menyempurnakan 
engkau. Mari dan makanlah dari Aku, 
dan engkau akan hidup selama-la-

manya11. Sebab Aku Roti Hidup, Roti 
Kehidupan!12 

Para terkasih, janganlah meragukan 
Panggilan Penyelenggaraan-Ku ini. 
Aku tetap tinggal di tengah-tengah 
kalian semua. Aku hadir selama per-
temuan-pertemuan, menemani kalian. 
Rasakanlah Kehadiran-Ku. Aku Imam 
Agung yang berbicara dalam hatimu 
dan memberi dorongan kepada kalian 
semua untuk mendekati Aku. Aku 
senantiasa berusaha menarik dirimu 
untuk mendekat kepada-Ku.

Ah! Betapa rindu Aku untuk 
mendekap kalian semua dalam rang-
kulan-Ku dan dengan lembut sekali 
Aku memeluk kalian semua. Betapa 
rindu Aku agar kalian mendekati Aku 
dan menjadi akrab dengan Aku! Aku 
Imam Agungmu, tetapi juga Sang 
Kudusmu, Saudaramu, Pendamp-
ingmu, Mempelaimu. Aku Penciptamu 
dan kalian semua adalah benih-benih-
KuO

Vassula, kini dan selalu Aku akan 
hadir dalam pertemuan-pertemuan 
ini. Pembicaraanmu akan berasal dari 
Aku. Kata-katamu akan keluar dari 
Mulut-Ku. Bukankah telah Kukatakan 
bahwa Aku akan menyirami anggrek-
Ku dan mengairi Taman-Ku? Aku 
akan menaburkan pada kalian semua 
dari atas, seperti kabut di pagi hari, 
Embun Damai dan Kasih-Ku. Karena 
itu janganlah menolak Aku. Aku ingin 
mempercantik dirimu, hai ciptaan!

Berbahagialah mereka yang mau 
membuka diri mereka bagi-Ku dan 

11 Yoh 6:51
12 Yoh 6:35
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mengizinkan Embun Damai dan Ka-
sih-Ku merasuki diri mereka. Berba-
hagialah mereka yang setia kepada-Ku 
dan mengasihi Aku, sebab Aku akan 
menarik mereka bahkan lebih dekat 
lagi kepada-Ku dan menyelubungi 
mereka dengan Kasih-Ku   

Kalian diciptakan menurut gambaran-
Ku dan kalian dipanggil untuk hidup 
sesuai dengan gambaran itu, suatu 
gambaran yang oleh kebanyakan dari 
kalian sudah dilupakan. Tetapi Aku, 
Imam Agung, akan mengingatkan 
kalian akan Keilahian-Ku dan Keku-
dusan-Ku. Aku akan mengingatkan 
kalian bahwa Aku kudus.

St. Maria:
“Bunga, terimalah Damai-Ku. Seka-
rang hati-hatilah. Jadilah taat dan 
dengan demikian tidak ada yang perlu 
kautakuti. Oh, Vassula, Yesus mengasi-
hi engkau tanpa batas. Ia menyayangi 
engkau. Engkau dan Dia sedang saling 
berbagi Salib-Nya. Yesus tidak pernah 
akan meninggalkan engkau. Ya, inilah 
Aku. Mari, beristirahatlah engkau. 
Aku ada bersamamu  ”.   “Kita?” 

Yesus?
 Aku Ada.

Aku akan mengingatkan kalian semua 
bahwa Aku adalah Kudus, agar kalian 
pun hidup suci. Aku adalah Kasih dan 
dari Kasih-Ku yang tanpa batas itu 
Aku memberi kalian peringatan-per-
ingatan dan tanda-tanda di berbagai 
tempat, di sekeliling dunia ini. Bu-
kankah telah Kukatakan bahwa Sang 
Penolong, Roh Kudus, yang akan diu-
tus Bapa dalam Nama-Ku, akan meng-
ajarkan kalian segala sesuatu dan 
mengingatkan kalian akan semuanya 

yang telah Kukatakan kepadamu.

(Amanat yang diberi untuk pertemuan).
Yesus?
 Aku Ada.
Aku Tuhanmu  , yang Disalibkan    
Anak-anak jiwa-Ku, terkasih Hati-Ku, 
Kasih sedang sangat menderita.
Pahamilah bagaimana perasaaan-Ku. 
Aku merasa ditinggalkan, dilupakan 
dan dikhianati oleh milik-Ku    Hari 
ini Aku ada di atas Salib-Ku dan di 
dalam Sengsara-Ku yang kedua   
Bumi lebih gersang daripada sebelum-
nya, dan kalian, anak-anak terkasih, 
menderita karena akibat-akibatnya. 
Kalian menjadi korban. Banyak orang 
di antara kalian menderita kelaparan, 
yang lain-lain terus menerus diper-
daya oleh Iblis.

Betapa Aku iba kepadamu semua! 
Hati-Ku berlumuran darah menyak-
sikan semuanya ini dari Salib-Ku. 
Mata-Ku penuh Air Mata Darah. 
Aku memberi begitu banyak tanda 
kepadamu, namun amat sedikit orang 
yang memperhatikannya    datanglah 
ke dalam rangkulan Juruselamatmu. 
Berilah kesalahan-kesalahanmu ke-
pada-Ku dan Aku akan memurnikan 
kalian serta menyembuhkan kalian. 
Aku akan mengilahikan kalian, sebab 
Aku ini Ilahi. Aku akan menyempur-
nakan kalian!.

Datanglah kepada-Ku seperti apa 
adamu. Jangan takut kepada-Ku, Aku 
adalah Allah yang Mengasihi. Aku 
penuh dengan Kerahiman bagi orang-
orang yang malang. Akulah Allah yang 
penuh Iba! Berdoalah kepada-Ku! 
Berbicaralah kepada-Ku! Janganlah 
ragu-ragu! Aku menunggu kalian den-
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gan sangat rindu O Kasih-Ku bagimu 
semua begitu besar, sehingga Aku, 
Yang Kudus di antara yang Kudus, 
Yang Kekal dan Penguasa segala Cip-
taan-Ku, membungkuk dengan segala 
cara di hadapan kalian, agar Aku 
dapat meraih kalian dan menyembuh-
kan kelemahan-kelemahanmu       

Aku ada di antara kalian selalu dan 
sampai akhir O Diberkatilah mereka 
yang menyampaikan Amanat Da-
mai dan Kasih-Ku ini. Diberkatilah 
mereka yang datang kepada-Ku dan 
menghibur Aku. Bersatulah dengan 
Aku. Tinggallah dalam Kasih-Ku un-
tuk selama-lamanya  .  

Anak-anak yang sangat terkasih, Aku-
lah Bunda Sucimu. Aku Bunda seluruh 
umat manusia. Para terkasih-Ku, 
Yesus sedang mengalami penderitaan 
yang tak terlukiskan dengan kata-
kata. Kini Ia mengalami Sengsara-Nya 
yang kedua! Rasakanlah, betapa Hati 
Kami ini menderita. Sekarang ber-
langsung suatu pertempuran besar. 
Setan menyerang ganas, dan Santo 
Mikhael sedang melawannya bersama 
para malaikat Allah. Bumi merasakan 
getaran-getaran pertempuran yang 
hebat ini. Aku membutuhkan doa-
doamu, anak-anak terkasih, jangan 
pernah berhenti berdoa O Berdoalah 
para terkasih-Ku, jadilah seperti ma-
laikat-malaikat terang yang bersinar 
dalam kegelapan ini. Berdoalah demi 
penebusan jiwa-jiwa. Berdoalah anak-
anak-Ku yang terkasih untuk perto-
batan jiwa-jiwa. Aku mengandalkan 
kalian masing-masing.

Cobalah mengerti apa yang dirasakan 
seorang Ibu bila ia melihat anak-

anaknya berjalan menuju api kekal, 
dan bagaimana perasaannya bila ia 
menyaksikan sebagian dari anak-
anak-nya yang terkasih jatuh ke dalam 
api kekal O Renungkanlah hal ini dan 
kalian akan memahami Aku    Aku 
akan menutup pesan-Ku ini dengan 
memberkati kalian dalam Nama Bapa, 
Putra dan Roh Kudus    Mari, dan 
Hiburlah Yesus O

Tuhanku?
Aku Ada. 
Aku selalu bahagia bila Aku melihat 
engkau berusaha keras menyenangkan 
hati-Ku, ketika menghayati Misteri-
misteri pada waktu berdoa Rosario. 
Anak-Ku yang diberkati, ajarkanlah 
hal ini kepada yang lain, agar berdoa 
Rosario dengan lebih perlahan. Doa 
cepat-cepat yang hanya keluar dari 
bibir saja tidak ada gunanya. Setiap 
doa haruslah datang dari hati. Engkau 
harus merasakan apa yang kauucap-
kan. Maka, luangkanlah waktu untuk 
merenungkan setiap Misteri.
Terima kasih, Tuhanku.

3.12.88
(Amanat yang diberikan untuk pertemuan 
tgl. 1\.1X) 

Tuhanku?
Aku mengasihi Engkau.
Aku ingin berada bersama-Mu.
Terima kasih atas rahmat yang Kauberi-
kan kepadaku, yaitu anugerah ini untuk 
dapat berada bersama-Mu dan mera-
sakan Dirimu begitu dekat.
Terima kasih karena Engkau mengajar 
aku dan mengangkat diriku kepada-Mu.
Kemuliaan kepada Allah.
Terpujilah Tuhan kita.
Diberkatilah Tuhan kita.
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Tuhan?
Aku Ada.
Lambungkanlah Hati Kudus-Ku deng-
an kepercayaan seperti iman anak-
anak   

Jangan mempertanyakan mengapa 
Aku memilih engkau dan mengang-
kat engkau kepada-Ku O Terimalah 
saja, tanpa bertanya mengapa atau 
siapa. Jangan mengajukan pertanyaan 
apapun. Terimalah saja apa yang telah 
Kuberikan kepadamu.

 Ah, anak-Ku! Aku telah ada di balik 
pintumu selama bertahun-tahun!
Ampunilah aku, Tuhan
Aku telah mengampuni engkau. Aku 
tidak menegur engkau karena hal itu 
sudah termasuk masa lampau. Aku  
hanya ingin menunjukkan kepadamu 
sukacita Hati Kudus-Ku, sebab Aku 
kini bersama engkau lagi. Aku telah 
membentuk dirimu supaya engkau 
menerima Aku.

Maka, senangkanlah Hati Kudus-Ku 
dan sambutlah anak-anak-Ku. Dengan 
menyambut mereka, engkau me-
nyambut Aku. Aku membawa mereka 
hingga ambang pintumu. Korbankan-
lah waktumu. Mereka membutuhkan 
Damai-Ku. Mereka perlu dikuatkan. 
Doronglah mereka untuk mendekati 
Aku dengan akbrab. Meskipun 
demikian, jangan pernah lupa bahwa 
Aku Kudus.

Tuhan? Engkaulan yang menghendaki 
pertemuan-pertemuan ini?
Memang inilah Kehendak-Ku.
Melekatlah pada-Ku dan biarkan Aku 
yang membimbing engkau.

Berserahlah pada-Ku. Aku, Yesus, ada 
di hadapanmu.
Tuhan, ini sudah tepat, bukan? Yaitu, 
membacakan amanat itu dalam perte-
muan-pertemuan ini?
Engkau tengah memuliakan Aku, hai 
terkasih  
Terima kasih, Tuhanku!

Jangan pernah lupa bahwa Akulah 
yang menuntun engkau. Andalkanlah 
Aku     Mereka yang mengasihi Aku 
akan belajar tumbuh dalam Kasih-Ku, 
supaya nanti pada gilirannya mereka 
dapat membawa orang-orang lain ke-
pada-Ku untuk mengasihi Aku   Hati 
Kudus-Ku menyala dengan api Kasih 
dan selalu rindu untuk menarik kalian 
semua ke dalam lubuk-Nya. 
Aku haus akan kasih. Yang Kuingink-
an darimu hanyalah kasih, sebab 
Kasih adalah Akar dari Pohon Keuta-
maan.

Mari, datanglah kalian semua yang 
belum berdamai kembali dengan Aku. 
Mari, datanglah dan Berdamailah 
kembali dan terimalah Damai-ku 
sendiri. Datanglah dan berbagilah Ka-
sih-Ku. Datanglah kalian semua yang 
masih belum memahami Aku, Berda-
mailah kembali dengan Aku.
Mari dan Berdamailah dengan Kasih

   Aku, Tuhanmu, Yesus Kristus, ingin 
supaya kalian menjadi anak-anak 
Terang-Ku, Ya, menjadi murid-murid 
Damai dan Kasih, menghormati Aku.

Oh Tuhan! Ada beberapa orang yang 
akan dianiaya seperti terjadi di masa 
lalu!
Aku tahu, anak-Ku. Ada  yang akan 
dianiaya oleh mereka yang hatinya 
masih tertutup dan berdalih dengan 
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akal pikiran dan bukan dengan hati 
mereka. Namun dengan rahmat-Ku, 
Aku akan menarik banyak dari mreka 
juga ke dalam Hati Kudus-Ku.

Bunga-bunga kecil, tabahlah. Aku 
di sisimu dan Mata-Ku tertuju pada 
kalian. Jadi, janganlah takut, inilah 
kerinduan-Ku agar Amanat Damai 
dan Kasih-Ku ini tersebar luas dari 
Utara ke Selatan dan dari Timur ke 
Barat. Karena itu andalkanlah Aku. 
Aku telah menyiapkan ini secara 
tersembunyi bagi eramu ini  . 

Aku minta dalam Amanat-Ku, supaya 
Gereja-gereja-Ku bersatu, sebab seba-
gaimana Bapa dan Aku adalah satu, 
demikian Gereja-Ku harus menjadi 
Satu, semua menyatu dan menjadi 
satu kawanan. Aku telah memilih 
Petrus untuk menjadi penjagamu dan 
yang menjaga kalian dalam Kebenar-
an sampai Kedatangan-Ku kembali. 
Namun manusia tidak taat kepada-Ku. 
Mereka telah memecah diri, memak-
lumkan aturan-aturan mereka sendiri.

aBersambung ke BC 30)


