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BUKU CATATAN 33

Perbaikilah kesalahan-kesalahan 
orang lain yang datang pada malam 
hari untuk menghancurkan Kebun 
Anggur-Ku demi menggagalkan panen 
buah anggur-Ku. Berbuatlah baik dan 
berhentilah melakukan kejahatan. Apa 
saja yang kalian lakukan, lakukanlah 
untuk kemuliaan-Ku.
Mari, para jiwa terkasih, dan 
berbagilah Salib-Ku bersama Aku. 
Salib-Ku menyerukan Kasih, Damai 
dan Persatuan. Bersama-sama kita 
akan memanggul-Nya, kalian dan 
Aku, Aku dan Kalian bersatu dalam 
Kasih. Aku, Tuhanmu Yesus Kristus, 
memberi kalian semua berkat-berkat-
Ku . Jadilah satu

(Kemudian):
Bunga, Aku memberi kalian Damai-
Ku. Roh-Ku menaungi kalian.
Perbaharui Gereja-Ku seperti pada 
masa awal, di masa silam, dengan 
kasih di antara kalian, sampai Aku 
datang kembali  Bangkitkanlah 
orang-orang mati dengan kasih dan 
damai. Biarlah tanah ini melahirkan 
suatu kehidupan yang baru  Ah, 
terkasih! Betapa rindu Aku akan Hari 
Kemuliaan-Ku itu!

(Kemudian: Bunda Suci memberi 
Amanat-Nya untuk pertemuan ini)

5.4.89

Pujilah Tuhan, anak-Ku, karena Ia 
telah mengaruniakan kebijaksanaan 
kepadamu.
Terpujilah Tuhan, karena Kerahiman-

Nya, karena Kasih-Nya dan karena 
berbagi Karya-Nya padaku.
Inilah Amanat-Ku bagi jiwa-jiwa kecil-
Ku: Damai sertamu, anak-anak-Ku  
Para terkasih, dekatilah Allah dalam 
kesederhanaan. Jadilah seperti anak-
anak, sebab Tuhan dapat ditemukan 
oleh mereka yang tidak mencobai-
Nya. Ia akan memaklumkan Diri-Nya 
kepada yang rendah hati dan kepada 
mereka yang tidak mencurigainya.

Tahukah, anak-anak-Ku, bila Yang 
Mahakuasa diuji, maka orang dungu 
akan kecewa. Tidak, kebijaksanaan 
tidak pernah akan dapat menembus 
jiwa yang licik  Maka, bukalah 
hatimu bagi Tuhan, dan terimalah 
Dia dalam kesederhanaan hati. 
Sandarkan-lah dirimu pada-Nya, 
sebab kalian akan bersandar pada 
kebijaksanaan. Perbesarlah imanmu 
kepada Tuhan dengan berdoa, sebab 
iman itu juga merupakan rahmat yang 
dianugerahkan oleh Tuhan.

Para terkasih, datanglah ke dalam 
Hati-Ku yang Tak Bernoda, dan Aku 
akan menemtramkan kalian  Kalian 
semua yang menderita, kalian semua 
yang kesakitan, datanglah kepada-Ku, 
dan Aku, Bundamu, akan menghibur 
kalian, seperti itu seorang ibu yang 
menghibur anaknya dalam kesusahan, 
demikian juga Aku akan berbuat 
bahkan lebih dari semuanya. Aku 
akan menjadi perantara antara Bapa 
dan kalian, dan Aku tidak pernah 
akan mengecewakan dirimu. Mari 
dan berlindunglah dalam Hati Kami 
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berdua. Biarlah anyaman duri yang 
kini mencekik Hati Kami, gugur 
duri-durinya dan sebagai gantinya 
akan tumbuh tunas muda yang 
akan bersemi menjadi bunga-bunga. 
Percayalah kepada Allah, andalkanlah 
Dia. Aku memberkati kalian semua 
dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh 
Kudus  Amin. 

Inilah Santo Mikhael.
Anak-anak Allah, jangan 
mendengarkan atau berdialog dengan 
setan. Bohong berarti berdialog 
dengan roh jahat. Menimbun 
kemarahan dalam dirimu berarti 
memberi roh jahat peluang. Jangan 
biarkan lidahmu menjadi penyebab 
kejatuhanmu. Berdoalah kepada-Ku, 
dan Aku akan menjadi perantaramu. 
Percayalah kepada Allah  dan akan 
Kerahiman-Nya yang tidak terbatas. 
Aku memberkati kalian semua

11.4.89

Hari ini mulailah aniaya yang 
sesungguhnya. Yesus menyadarkan aku 
bahwa pada Paskah Gereja Ortodoks 
Yunani ini aku akan mengalami 
sengsara-Nya.
Paskah itu sudah dekat. Tuhan, banyak 
orang menuduh aku sebagai nabi palsu. 
Mereka mencari bukti-bukti untuk 
melawan aku, biarpun bukti palsu, 
supaya mereka dapat menyatakan 
bahwa amanat ini tidak ilahi. Sudah 
ada beberapa saksi dusta. Aku dituduh 
sebagai senjata roh jahat untuk 
menghancurkan salah satu gerakan 
kharismatik yang lain.  

Berpeganglah pada-Ku. Damailah, 
anak-Ku, jangan menolak apapun 

dari Aku. Kami1 berdua bersamamu. 
Ingatlah, bahwa inilah asap setan, 
dan percayalah pada-Ku, asap tidak 
pernah tahan lama. Asap akan 
menguap dan lenyap

Vassula, Aku, Allahmu, mengasihi 
engkau dengan kasih yang akan 
dapat kau pahami kelak di surga. 
Diberkatilah anak-Ku, karena semua 
tuduhan yang dikatakan tentang 
dirimu serta semua pernyataan 
palsu yang dituduhkan kepadamu

 Berbahagialah, sebab besarlah 
upahmu kelak di Surga. Apakah 
engkau percaya sekarang kepada-Ku?

Berapa kali telah Kukatakan bahwa 
kalian akan dianiaya, seperti Aku 
dianiaya? Amanat-Ku akan memikat 
banyak hati, namun demikian, 
beberapa orang akan melawanmu, 
tanpa menyadari bahwa mereka 
sedang mengutuk Aku, sebab mereka 
mengutuk Amanat-Ku.

Bukankah telah Kukatakan bahwa 
mereka akan menyelidiki engkau 
untuk menemukan kesalahanmu? 
Sama seperti yang mereka lakukan 
terhadap utusan-Ku yang lain? 
Berkatilah para penganiayamu. 
Berdoalah untuk para penuduhmu. 
Ampunilah mereka semua dengan 
sepenuh hatimu. Belajarlah, Vassula, 
bahwa Aku adalah Kasih  Kasihilah 
Aku. Aku membutuhkan Kasih itu 
untuk diberi kepada orang lain. 
Kasihilah saudara-saudara-Ku seperti 
Aku mengasihi kalian.
Tetapi, Tuhan, beberapa di antara 
mereka sudah benar-benar buta!
Andalkanlah Aku, hai kecil. Dengan 
1 Bunda Suci Kita bersama Yesus
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pertanyaan tentang orang-orang itu, 
kali ini dari Kitab Suci. Aku membuka 
Kitab Suci, dan jariku menunjuk Yeremia 
23:10 dan seterusnya. Bagian ini 
membicarakan nabi-nabi palsu.  
Terkasih-Ku, jangan takut, Aku ada 
di depanmu. Berbahagialah bahwa 
mereka mengucapkan berbagai 
macam  tnah tentang dirimu. Mata-
Ku mengawasi mereka itu dan Aku 
mendengar lidah-lidah mereka dan 
merasakan hati mereka.
Ya, tetapi Engkau bersama aku, dan akau 
tidak perlu takut apa-apa?
Tabahlah, Aku akan memberi engkau 
Kekuatan-Ku untuk melanjutkan . 
“Kita?”
Selama-lamanya.

Seolah-olah aniaya-aniaya itu tidak 
cukup, upaya kami untuk menyewa 
balai besar untuk pertemuan telah 
ditolak. Ya, begitu saja. Walaupun 
kami telah memesan jauh sebelumnya. 
Mereka berkata bahwa mereka tidak 
mau tempat mereka digunakan untuk 
kegiatan religius. Disitulah aku, 
terdampar bersama sekitar 200 orang, 
tanpa seorangpun yang bersedia 
menampung kami, padahal pertemuan 
itu tinggal seminggu lagi. Tetapi Tuhan 
datang menyelamatkan kami. Tuhan 
memungkinkan kami berkumpul di 
Gereja-Nya sendiri. Di sebuah Gereja 
kecil milik para Kapusin. Ya, Yang Mulia 
telah memilih mereka yang paling rendah 
hati dan paling miskin di antara semua 
kelompok Biarawan, sebagai tanda bagi 
mereka yang menganiaya Amanat Yesus. 

23.3.89

(Sehabis pertemuan doa-doa dan 

Terang-Ku Aku akan menerangi dan 
menyinari banyak orang. Hai engkau  
yang diberkati jiwa-Ku2, sudahkah 
kau lupa akan sengsara-Ku? Aku 
sudah menderita karena kasih. Kini, 
jadilah satu dengan Aku. Akulah yang 
mengizinkan semua ini terjadi supaya 
kalian mencicipi dari Piala yang sama 
dengan yang pernah Kuminum dalam 
sengsara-Ku3

Aku mengasihi kalian, dan karena 
Kasih yang ada pada-Ku bagimu, 
anak-Ku, Aku mengizinkan kalian 
minum kali ini dari Piala-Ku  Aku 
membesarkan jiwa-jiwa kecil untuk 
membentuk mereka dan tampak 
sebagai gambar-gambar kecil 
sengsara-Ku

Bersukacitalah kalian, yang telah 
mempersembahkan hati dan jiwamu 
kepada-Ku, untuk dibentuk oleh 
tangan ilahi-Ku menjadi salib-salib 
kecil lain. Bersukacitalah, hai jiwa! 
Bersukacitalah dan bergembiralah 
karena Karunia-Ku! Tetapi ingatlah, 
hai kecil, di bawah langin yang sama 
yang kau diami ini, dapat ditemukan 
juga serigala-serigala yang rakus, yang 
tersembunyi di bawah kulit domba. 
Merekalah nabi-nabi palsu yang selalu 
Kuingatkan kepadamu
Aku minta agar Tuhan menjawab 
2  Ketika aku mendengar kata-kata ini dari 
mulut Allah, hatiku mencair seketika dan Keagun-
gan-Nya membuat 
   aku merasakan “Kemah” ini melingkupi tubuhku, 
lebih dari biasanya. Aku merasa bahwa pengasin-
ganku ini 
   seolah-olah tidak ada akhirnya. 
3  Saat itu Yesus terdengar seperti sedang 
menawarkan aku suatu hadiah! Dan aku bahagia 
bahwa Ia menawarkan 
   Piala-Nya kepadaku.
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seperti anak-anak yang murni dan 
tak berdosa  Pandanglah Hati 
Kudus-Ku. Dihadapanmu Aku 
menunjukkan Hati-Ku kepadamu 
semua  Rasakanlah gairah Kasih-Ku 
kepadamu. Janganlah bersikap enggan 
terhadap Aku dan himbauan-Ku. 
Datanglah kepada-Ku dan biarkan 
Aku memasukkan dirimu ke dalam 
lubuk Hati Kudus-Ku  Biarlah Hati-
Ku menjadi tempat perlindunganmu

Bagaimana mungkin Aku tidak datang 
menolong kalian, para terkasih-Ku? 
Aku, yang adalah sumber kasih utama, 
apakah Aku akan mengecewakan 
dirimu? Tangis keputus-asaanmu 
menggema di seluruh Surga. Aku 
mendengar permohonanmu dari bumi.

Tidak, para terkasih, jangan takut. 
Mata-Ku melihat segala sesuatu. 
Aku mendengar segala sesuatu dan 
sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 
bahwa Aku akan menuntun kalian 
setiap langkah yang kalian ambil 
dan memberkatinya. Aku adalah 
pemelihara-mu yang penuh bakti, 
dan kebun anggur-Ku akan diairi dan 
dipelihara oleh Tangan-Ku sendiri.

Aku yang mengawasi-Nya, jangan 
sampai para pengganggu menyusup 
ke kebun anggur-Ku di waktu 
malam. Biarlah semua orang yang 
ingin datang dan melihat kebun 
anggur-Ku datang pada siang hari. 
Hanya serigala-serigala yang datang 
pada malam hari. Maka, bangkitlah 
bagaikan orang peka pada saat fajar 
menyingsing dan kunjungi-lah kebun 
anggur-Ku.

Aku, Tuhan, adalah Pemelihara Kebun 

pembacaan Amanat dalam Gereja kecil 
Santo Mauritius, Gereja kecil ini menjadi 
penuh sesak.)

Diberkatilah Tuhanku yang 
tidak merintangi kami untuk 
menyelenggarakan pertemuan dalam 
Nama-Nya.
Tuhan sungguh baik, bahkan terhadap 
mereka yang tanpa jasa sekalipun. 
Tuhanku, Engkau telah menjawab doa 
kami. Engkau menanggapi puasa dan 
pengorbanan yang dipersembahkan 
anak-anak  terkasih-Mu kepada-Mu.
Aku memberkati Nama-Mu. Kami 
memberkati Nama-Mu.
“Tuhanku4 sungguh baik. Kasih-Nya 
kekal. Kesetiaan-Nya menjangkau dari 
zaman ke zaman”.
Mari kita melayani Tuhan. 
Akulah Tuhan, yang mengasihi 
engkau. Dihadapan mata para 
penganiayamu Aku akan memberi 
engkau makan. Diberkatilah kalian 
semua yang mendengar dan mengenali 
panggilan Sang Gembala. Diberkatilah 
kalian semua yang memberi 
persembahan kepada-Ku

Aku meluputkan mereka semua yang 
melekat kepada-Ku, dan Lengan-
Ku adalah tempat istirahatmu, 
Hati Kudus-Ku menjadi tempat 
perlindunganmu. Aku Allahmu dan 
kalian umat-Ku. Bersukacitalah! 
Bersukacitalah, terkasih. Janganlah 
ingin memahami mengapa Suara-Ku 
ini diemban oleh sarana yang lemah. 
Percayalah dengan kesederhanaan 
hati.

Hindarilah mencobai Aku. Jadilah 
berkenan dalam pandangan-Ku 

4  Maz. 100:5
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Anggur, dan karena Kasih-Ku yang 
tanpa batas itu, serta iba yang sangat 
dalam, Aku datang untuk memulihkan 
kebun anggur-Ku
Berbahagialah dan biarlah surga 
mendengar puji-pujianmu! 
Bersukacitalah dan bersoraklah 
memuji Kemuliaan Allah. Jadilah 
para penyambung lidah kecil yang 
menyuarakan Sabda-Ku.

Biarlah mereka yang tidur, terbangun 
oleh suaramu. Maklumkanlah Kasih-
Ku kepada semua bangsa. Biarlah 
mereka yang berkelana jauh dari Aku, 
kembali. Aku tidak akan menolak 
mereka, walaupun hati mereka kering 
dan dosa mereka semerah kirmizi. 
Aku akan menunjukkan kepada 
mereka kekayaan pengampunan Hati-
Ku. Bernyanyilah dan bersukacitalah, 
sebab Aku tinggal di tengah-tengah 
kalian sampai akhir

28.4.89

Tuhan?
Aku Ada.
Terima ksih. Aku berterima kasih kepada-
Mu dan memuji Engkau atas keajaiban-
keajaiban yang Kau-limpahkan secara 
nyata kepada kami. Hatiku bersukacita 
dan bersorak menyerukan Nama-Mu 
yang Kudus. Engkaulah perisai-ku yang 
melindungi aku. Engkaulah Sang Hakim 
Yang Adil. Ku-persembahkan kepada-Mu 
kehendak-ku.
Vassula-Ku, persembahkanlah 
kehendakmu kepada-Ku selalu. 
Siaplah selalu melayani Aku. 
Bersedialah untuk menjadi papan 
tulis-Ku, dengan mengizinkan Aku 
menggunakan tanganmu  Jangan 

menolak apapun dari Aku, dan Aku 
akan bertindak dalam dirimu. Biarkan 
Aku mempererat pegangan-Ku atas 
dirimu. Jiwa tersayang, sadarilah 
betapa tak berdayanya kalian tanpa 
Aku. Akulah Kebijaksanaan.

Pesan Amanat-Ku akan dibaca banyak 
orang, bahkan setelah kematianmu. 
Amanat-Ku ini akan mencapai tiap 
ujung bumi ini untuk memperbesar 
kasih, iman dan harapan . 
Andalkanlah Aku, anak-Ku. Aku 
Gurumu, Juru Selamatmu, Damaimu, 
Penciptamu, adalah Dia yang paling 
mengasihi engkau

⁄X‹fi› ƒ
1.5.89

Tuhan, apakah Engkau ingin menulis 
Amanat-Mu untuk pertemuan tanggal 19 
Mei nanti?
Siapkah engkau?
Aku tidak pernah siap, tetapi Engkau 
dapat membuat-ku siap.
Mintalah, dan hal itu akan diberikan 
kepadamu
Aku mohon kepada-Mu, Tuhanku, 
buatlah aku siap mendengarkan Suara-
Mu dan menuliskannya.
Kalau begitu, bukalah telingamu dan 
dengarkanlah dengan cermat.
Tulislah:
Damai sertamu semua. Akulah Tuhan, 
Imanuel, Yang Kudus dari yang 
Kudus, yang menyatakan Diri-Nya 
lewat sarana lemah ini  Aku datang 
kepadamu, hai kalian yang kecil, suatu 
bangsa yang diperkenan. Kepadamu 
Aku datang membuka Hati Kudus-Ku 
langsung di hadapanmu  Hati Kudus-
Ku Kudus, murni dan penuh kasih.

Karena itu bangunlah, seperti di masa 
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Ku

Ya, Aku akan mengairi tanah yang 
kering ini dengan Kasih-Ku, dan Aku 
Tuhan, akan tetap mencurahkan Roh 
Kudus-Ku ke atas anak-anak-Ku, 
untuk memberkati mereka. Tidakkah 
kalian memperhatikannya? Tidakkah 
kalian memperhatikan bahwa Aku 
sedang menyiapkan diri kalian untuk 
menerima suatu Surga Baru dan 
Bumi Baru yang telah Kujanjikan 
lama sebelumnya? Masih belumkah 
kalian mengerti? Tidakkah kalian 
melihat bagaimana Aku bekerja? Aku 
mengajak kalian semua mulai dari 
satu ujung bumi ini sampai ke ujung 
lainnya agar kalian mendengarkan 
Suara-Ku

Ah, para terkasih, Aku telah datang 
untuk menyembuhkan sakitmu, 
luka-lukamu dan cacatmu, semua 
yang dilakukan dengan ganas pada 
terhadap dirimu pada masa kegelapan 
ini.
Tidak, para terkasih, belum terlambat 
untuk menyembuhkan lukamu. 
Cideramu dapat dipulihkan, sebab 
Aku bersama-mu dan begitu dekat 
denganmu. Sebab itu, datanglah 
kepada-Ku dengan kasih. Mintalah 
kepada-Ku dengan kasih dan kalian 
akan menerima. Serukanlah dengan 
kasih dan Aku akan mendengar 
kalian. Aku akan mengangkat dirimu 
ke Dada-Ku dan mengayun, membuai 
dan menghibur kalian.

Dengarkanlah seruan-Ku akan 
kasih dan damai: Kasih mengasihi 
kalian. Kasih adalah akar dari 
Pohon kehidupan. Maka upayakan 
agar KASIH-lah yang muncul dari 

lalu. Bangunlah dari kelesuanmu. 
Bangunlah dan rasakanlah Aku. 
Roh-Ku senantiasa tercurah 
dengan kemurahan yang berlimpah 
kepadamu. Namun, betapa banyak 
di antara kalian yang tetap tidak 
memahami … Aku, Tuhan, telah 
membentuk para nabi sejak Aku 
menciptakan kalian, tetapi milik-
Ku sendiri mengulangi apa yang 
biasa mereka ulangi … mereka tetap 
menganiaya semua nabi-nabi-Ku, 
mengejar-ngejar mereka dari kota ke 
kota.

Darah suci Habel tak henti-hentinya 
tertumpah. Mereka ini mohon 
daripada-Ku hukum-hukum-Ku 
yang adil. Mereka rindu agar Aku 
dekat dengan mereka, tetapi ketika 
Aku mengirim kepada mereka 
rahmat Roh Kudus-Ku, mereka 
menutup mata mereka dan menolak 
mendengar, dan membiarkan hati 
mereka menjadi sekeras batu granit. 
Mereka berkumpul bersama mengusir 
Rahmat Roh Kudus-Ku seperti orang 
menghalau seorang burung jahat

Hati Kudus-Ku kesakitan … Bukalah! 
Bukalah!5 Jangan menghalangi jalan-
Ku!  Singkirkanlah balok-balok yang 
hanya dapat menjadi penghalang 
umat-Ku yang telah kalian jadikan 
kelaparan, untuk sampai kepada-
Ku. Aku telah datang kepada kalian, 
untuk menyembuhkan kalian dan 
menghibur kalian. Aku telah datang 
untuk membawa damai dan kasih 
bagi kalian. Aku telah datang untuk 
menyuburkan tanah-Ku dan mengolah 
tanahnya. Nama-Ku Kudus, dan 
kuduslah peraturan-Ku serta hukum-

5  Yesus berteriak
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hatimu. Bila kasih mewujudkan Diri-
Nya di tempat ada kejahatan, maka 
kasih menghapus semua kejahatan, 
melarutkan bagikan kabut yang 
dilenyapkan oleh kehangatan sinar 
pertama dari matahari

Demi umat-Ku yang saleh, Aku akan 
menghidupkan kembali orang mati. 
Aku akan membangkitkan kalian 
semua dengan Sabda-Ku. Aku tidak 
akan diam sampai Aku Memuliakan 
Tubuh-Ku dan memperbaharui 
semua Gereja-Ku. Camkanlah, kalian 
semua yang ingin menekan Rahmat 
Roh-Ku dan yang ingin meredam 
Suara-Ku, bahwa usaha jahatmu dan 
niat jahatmu semuanya sia-sia. Aku 
tetap akan merentangkan Tangan-Ku 
kepada setiap orang, bahkan kepada 
para pemberontak, bahkan kepada 
mereka yang merongrong Aku siang 
malam, mengertikah kalian?

Kalian semua umat-Ku, apapun iman 
kepercayaanmu atau suku bangsamu. 
Ingatlah Aku adalah KASIH dan 
Aku telah menciptakan kalian semua. 
Hari ini rencana keselamatan-Ku 
meliputi seluruh dunia  Aku telah, 
dan sedang mengutus kalian sebagai 
utusan bagi setiap bangsa, untuk 
memajukan kalian dalam imanmu, 
untuk mempertobatkan dirimu, untuk 
menegakkan damai dan kasih, untuk 
mempersatukan kalian.

Karena itu, jangan coba meredam 
Suara-Ku dan Panggilan Bunda-
Ku. Suara Kami akan tetap datang 
kepadamu bagaikan palu yang 
menghancurkan cadas6, sampai Hari 
Kemuliaan-Ku tiba  Bersukacitalah 
6 Cadas = Hati yang membatu

dan raihlah Kebun Anggur-Ku yang 
sarat buahnya, sebab tanahnya diolah 
dan digemburkan oleh Tangan-Ku 
sendiri. Dengan Tangan-Ku sendiri 
duri dan semak Ku-cabut dan Ku-
bakar.

Dengan Jubah-Ku sendiri Aku 
melindunginya dari angin kering dan 
taufan yang dibangkitkan oleh musuh-
Ku. Akulah pengawas-Nya yang setia, 
yang dengan semangat dan selamanya 
mengawasi-Nya . Kebun anggur ini 
adalah Karunia-Ku bagi kalian, dan 
buah anggurnya akan ditawarkan 
dengan cuma-cuma kepada kalian, dan 
mengenyangkan seluruh dunia

Ah, para terkasih jiwa-Ku, dengarlah 
baik-baik Sabda-Ku dan cobalah 
memahaminya.  Aku, Tuhan, berkata 
kepadamu dengan sungguh-sungguh: 
Kitab Suci sedang digenapi  Karena 
itu mengapa banyak dari kalian yang 
heran akan pencurahan Roh-Ku? 
Mengapa kalian heran bila kaum 
muda menerima penglihatan?

Aku datang kepadamu untuk 
meninjau kembali pengetahuanmu 
tentang Sabda-Ku. Aku datang dengan 
kasih besar, untuk menghidupkan 
mayat para putra dan putri-Ku. 
Aku datang untuk mempertobatkan 
kalian dan mengingatkan kalian 
akan peraturan-Ku. Aku datang 
untuk memanggil para pendosa 
untuk mengaku dosa. Aku datang 
untuk memanggil semua iman, 
uskup, kardinal yang dengan jahat 
telah melukai Hati Kudus-Ku dan 
mengkhianati Aku, sahabat dan 
Allah mereka, agar mereka bertobat. 
Aku tidak datang sebagai Hakim, 
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belum… Tetapi Aku datang kepada 
kalian sebagai Sang Pengemis yang 
berpakaian compang-camping dan 
telanjang kaki, dengan bibir yang 
pecah-pecah, memohon dan meratap 
minta sedikit kasih, suatu balasan 
kasih.

Dihadapanmu hari ini kalian 
menyaksikan seorang pengemis 
yang meratap dengan tangan yang 
terentang ke depan, mengemis kepada 
kalian untuk balasan kasih. Aku 
mohon kepadamu, kembalilah kepada-
Ku dan kasihilah Aku. Belajarlah 
mengasihi Aku. Berdamailah dengan 
Aku, ya,… berdamailah dengan Akuu. 
Aku tidak akan menolakmu. Akulah 
Kasih, dan Aku mengasihi kalian 
dengan kasih yang kekal.  Datanglah 
kepada-Ku selama saatnya belum 
tiba. Jangan menunggu sampai hari 
penghakiman-Ku tiba. Jangan sampai 
keadilan-Ku menimpa kalian secara 
mendadak, dan kalian dalam keadaan 
tidak siap.

Maka, ingatlah bahwa Aku ada pada 
saat yang mengerikan itu, berdiri 
di depanmu sebagai Hakim Keras 
Yang Maha Agung, dan suara-Ku, 
yang tadinya kalian dengar sebagai 
ratapan pengemis, akan berubah 
menjadi pantulan silau Api yang 
menghanguskan, dalam hujan lebat 
yang amat deras dan hujan es. Napas-
Ku bagaikan aliran belerang yang 
akan membakar dimana-mana, 
untuk memurnikan kalian semua, 
mempersatukan kalian menjadi Satu 
Umat Kudus.

Berbahagialah mereka semua yang 
berharap kepada-Ku dan yang 

menyambut Roh Rahmat-Ku yang 
kini Kulimpahkan dengan murah hati 
atas umat manusia, sebab kalian akan 
melihat Aku, Allahmu.
Berbahagialah yang miskin dalam roh, 
sebab bagi merekalah Kerajaan Surga. 
Berbahagialah mereka yang bertelinga 
untuk mendengar, dan yang berhati 
sederhana, menyambut Roh Rahmat-
Ku dengan iman seorang anak kecil, 
sebab dalam hati anak-anak kecil ini 
Sabda-Ku akan berakar.
Berbahagialah mereka yang dianiaya 
karena kebenaran, sebab bagi 
merekalah Kerajaan Surga
Sebentar lagi, hai para merpati kecil-
Ku, maka Aku akan bersamamu. 
Terimalah Damai-Ku. Aku 
memberkati kalian. Aku, Yesus 
Kristus, memberkati dan mengampuni 
mereka yang menganiaya kalian, sebab 
mereka tidak tahu apa yang mereka 
perbuat. Aku, Tuhan, mengasihi kalian 
semua untuk selama-lamanya

Tuhan kemudian menunjukkan ayat-ayat 
Kitab Suci yang harus kubacakan kepada 
mereka, yakni Ibrani 3:7-19 dan Ibrani 
4:1-17.

Yahwe, Abbaku, ingatkanlah aku akan 
perintah-perintah-Mu, agar aku boleh 
mematuhinya, dan tetap setia kepada-
Mu.
Aku tahu bahwa peraturan-peraturan-
Mu Adil, Abbaku, dan aku tahu serta 
percaya bahwa Engkau telah membuat 
aku menderita karena kesetiaan, baik 
bagiku, agar aku mencicipi dan minum 
dari Piala-Mu yang pahit.
Kini, ya Tuhan, kumohon, biarlah Kasih-
Mu menghibur aku.
Datanglah dan perlakukanlah aku 
dengan lembut, dan aku akan hidup, 
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sebab Hukum-Mu adalah hidupku dan 
kesukaanku.
Arahkan langkahku menuju Kediaman-
Mu seperti yang pernah Kaujanjikan 
kepadaku.
Aku merindukan Dikau, Bapa di Surga.
Aku menunggu Dikau, Yahwe, Abbaku, 
aku menantikan Dikau.    
Kasih mengasihi engkau, anak-Ku

 dan Aku tidak akan mengizinkan 
seorangpun memisahkan dirimu 
daripada-Ku. Engkau kini bagian dari 
Diri-Ku . Mari kita bekerja.

Dalam suatu penglihatan mimpi di 
malam hari, aku melihat gambar Yesus. 
Aku melihat bahwa mata Yesus penuh 
dengan air mata, dan sebelum butiran 
air mata itu berjatuhan ke lantai, aku 
cepat-cepat menghamiri dan membuka 
tanganku. Dengan kedua tanganku yang 
penuh dengan Air Mata Yesus yang tak 
ternilai itu, aku mulai berjalan. Aku 
sedang mempertimbangkan untuk minum 
Air Mata-Nya.

Putri, terimalah Damai-Ku. Mari, 
Aku bersamamu! Berbahagialah 
engkau bersama Aku?
Oh, ya, Tuhanku Yesus!
Dan apakah engkau masih berniat 
mempersembahkan kehendakmu 
kepada-Ku dan bekerja bagi-Ku?
Ya, Tuhan. Aku mohon, sudilah 
menyebutkan Nama-Mu lagi kepadaku.

Aku adalah Tuhan Yesus Kristus, 
Juru Selamatmu.
Ya, Tuhan, bila itu yang Kau-inginkan.
Itu keinginan-Ku. Maka 
persembahkanlah kehendakmu, dan 
Aku akan menggunakannya.
Aku mempersembahkan kepada-Mu 
kehendakku. Ambillah kehendakku dan 
perbuatlah kepadaku sesuka Hati-Mu.
Kalau begitu, peganglah Tangan-Ku, 

Aku dan engkau, bersama-sama. Aku 
mengasihi engkau. Kasihilah Aku.

⁄X‹fi› ƒ

Saat itu aku mencoba menyigapkan 
diriku dihadapan Tuhan. Aku mencoba 
merasakan Kehadiran-Nya yang kudus 
dan menjadi satu dengan Dia.

Hai Si kecil, setiap kali Aku merasakan 
betapa engkau berusaha, Hati Kudus-
Ku bersukacita mendalam. Akulah 
Yang Mahatinggi, dan Aku mengasihi 
engkau. Bersediakah engkau 
berkonsentrasi dan berdoa dengan 
iman?
Aku akan mencoba, Tuhanku. Tolonglah 
aku berdoa seperti yang Kaukehendaki.
Kalau begitu, pasrahkanlah dirimu 
seluruhnya kepada-Ku. Senangkanlah 
Hati-Ku dan katakanlah kepada-Ku: 
“Yesus, aku mengasihi Engkau.”
Buatlah Aku bahagia dengan kata-
kata kasih sayang yang spontan, 
yang disertai ketulusan dan timbul 
dari hati. Hati Kudus-Ku adalah 
perlindunganmu. Beristirahatlah 
dalam diri-Ku. Mari, perbesarlah 
kasihmu kepada-Ku. Aku ingin engkau 
sempurna!
Aku ingin melakukan kehendak-Mu dan 
menyenangkan Hati-Mu sepenuhnya.
Aku akan menolong engkau, Vassula-
Ku. “Kita”
Selama-lamanya.
Mari, beristirahatlah dalam Hati-Ku.
Beristirahatlah dalam hatiku pula, 
Tuhan.
Ya, Aku akan

12.5.89

Yesus?
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Aku Ada.
Rasakanlah Aku dan pusatkan 
perhatian pada-Ku. Akulah Kasih dan 
Kudus. Kasihilah Aku dan jadilah 
suci. Aku akan mengajar engkau, 
sebab Akulah kebijaksanaan. Mari 
datanglah, Bunda-Ku mengasihi 
engkau. Kini Dia akan menuliskan 
Amanat-Nya.

19.5.89

Pesan Amanat untuk di Martigny

Anak-Ku. Aku, Bunda Sucimu, 
memberkati engkau. Inilah Amanat-
Ku: Damai sertamu semua. Aku 
mengasihi kalian semua dan 
memberkati kalian. Dengarkanlah 
dan perhatikanlah seruan Kami pada 
hari ini. Sadarilah betapa waktunya 
mendesak anak-anak-Ku. Yesus dan 
Aku, memanggil siang dan malam 
agar kalian bertobat, Seruan Kami 
demi pertobatanmu tersebat di seluruh 
dunia pada saat ini, dan akan berlipat 
ganda.

Hari ini Hati-Ku menderita karena 
banyak di antara kalian tampaknya 
tidak memahami pentingnya seruan 
Kami. Aku minta agar kalian 
merenung dan memeriksa diri sendiri. 
Ujilah dirimu apakah kalian telah 
bertobat dan ada pada jalan Allah.

Anak-anak-Ku terkasih, masalahnya 
bukan hanya percaya kepada Allah 
dan berdoa saja. Bertobat berarti 
menyenangkan hati Allah, berada 
bersama Dia dalam kepenuhan 
kontemplasi. Bertobat artinya menjadi 
suci dan hidup dalam kesucian.

Bertobat artinya berdamai dengan 
Allah dan mengasihi Allah dengan 
segenap jiwamu. Pikirkanlah kasih 
yang dicurahkan Yesus atas kalian. 
Hiduplah dalam Kristus. Murnikan 
dirimu dan bukalah seluruh hatimu 
agar Yesus menyembuhkan dirimu. 
Bertobat artinya rindu ada bersama 
Allah, merindukan-Nya dengan 
sepenuh hatimu.

Banyak orang lupa bahwa pemberian 
rohani terbesar adalah kasih . 
Aku mengingatkan kalian lagi akan 
perintah Yesus:  kasihilah satu sama 
lain sebagaimana Aku mengasihi 
kalian. Senangkanlah Hati-Ku dan 
hiduplah sesuai amanat-amanat Kami. 
Jadilah para penyambung lidah Kami 
yang kecil dengan menyebarkan 
benih Kami dimana-mana. Biarlah 
mereka yang bertelinga mendengar. 
Sadarilah betapa pentingnya Amanat 
Kami  Aku bahagia melihat kalian 
berkumpul di sini pada malam ini.

Kami memberkati semua benda-benda 
religius yang ada pada kalian. Biarlah 
malam ini menjadi malam renungan 
khusus, suatu penelitian tuntas 
terhadap jiwamu. Yesus dan Aku 
selalu hadir untuk menolong kalian. 
Karena itu, berbicaralah kepada 
Kami dengan hatimu dan Kami akan 
mendengarkan  Aku memberkati 
kalian semua, dalam Nama Bapa dan 
Putra dan Roh Kudus, Amin.

13.5.89

Yesus?
Aku Ada.
Tangkaplah ciri-Ku sepenuhnya 
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banyak sekali orang yang membacanya 
dan bertobat. Tetapi nyatanya tidak 
demikian. Amanat-Mu dilawan, dan 
sering kali diabaikan oleh Milik-Mu 
sendiri.   

Bunga-Ku, inilah kemurtadan 
besar dalam Gereja-Ku. Gereja-
Ku penuh sesak dengan para Kain 
yang mentakhtakan diri mereka di 
tempat Kudus-Ku. Mereka lebih 
memberhatikan formalitas daripada 
pengajaran-Ku tentang kasih. Aku 
telah mempercayakan kepada mereka 
berjuta-juta jiwa untuk dibimbing 
kepada-Ku dengan kasih, tetapi 
mereka telah mengambil kunci 
pengetahuan. Mereka sendiri tidak 
masuk ke dalamnya, dan tidak 
mengizinkan orang lain pun masuk, 
meskipun mereka ingin.
Tuhan, sampai kapan kami harus 
menderita?
Tidak terlalu lama lagi. Andalkanlah 
Aku. Mari, Aku akan membacakan 
bagimu sebuah kutipan dari Sabda-
Ku.
Yesus menunjukkan kepadaku Yeremia 
4:5-31.

Ciptaan, jangan mengulur-ulur waktu. 
Bertobatlah dan dengarlah Sabda-Ku.

Mari, “Kita?”
Ya, Tuhanku. Rasanya aku belum 
mengatakannya di hari-hari ini,
Dan Aku menghendaki engkau 
mengucapkannya Vassula …
Senyumlah kepada-Ku.
Engkau sungguh-sungguh?
Ya, Aku sungguh-sungguh. Bunga, 
harus berapa kali Aku mengatakannya 
kepadamu?
Aku tahu Yesus, tetapi Aku senang 
mendengarkan penegasan-Mu.

dan sesuai dengan kemampuan 
yang telah Kuberikan kepadamu

 Diberkatilah yang miskin dalam 
roh, sebab Kerajaan Surga adalah 
milik mereka. Diberkatilah engkau. 
Waspadalah terhadap kejahatan yang 
melipat gandakan upayanya untuk 
mengecilkan hatimu. Aku menolong 
engkau agar tidak jatuh ke dalam 
perangkapnya. Aku meratakan 
jalanmu, tidak sadarkah engkau?
Ya, Tuhan, aku sadar,  dan aku 
memberkati engkau.
Ingat, Akulah yang memajukan 
engkau, Jiwa tersayang, jangan 
pernah lupa akan ketidak-mampuan 
mu dan betapa tidak berdayanya 
engkau, bahkan untuk bernapas pun, 
tanpa Aku. Ingatlah selalu akan cara 
Aku bekerja  Aku telah memilih 
engkau di antara orang lain juga, 
untuk menerima Amanat-Ku. Aku 
dikenal sebagai Dia yang mendekati 
jiwa-jiwa miskin, menyembuhkan 
mereka, melalui mereka membuat 
Sabda-Ku dikenal.

Tuhan, bolehkan aku berani mengatakan 
sesuatu?

Kasih sedang mendengarkan.
Tuhan, sering kali Sabda-Mu 
disampaikan, tetapi sekian kali pula tidak 
didengarkan ataupun dipercayai.
Aku tahu, biarpun demikian semuanya 
tidak akan sia-sia, sebab biarpun 
banyak yang tidak mendengarkan, ada 
beberapa orang yang mendengarkan. 
Jadi bila bahkan satu benih saja mulai 
berakar, maka semua kurban ini tetap 
bermanfaat.

Tuhan, dengan Rahmat-Mu dan karena 
iba, Engkau menyampaikan kepada kami 
semua Amanat ini. Maka seharusnya 
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Jika demikian, sadarilah betapa 
Aku juga amat berkenan mendengar 
engkau mengulangi Nama-Ku. Aku 
tidak pernah jemu mendengar engkau 
memanggil Aku. Simpanlah Nama-Ku 
selalu di dalam pikiranmu, di dalam 
hatimu. Ucapkan selalu Nama-Ku dan 
di mana saja. Berbicaralah tentang 
Aku, hal ini memuliakan Aku.
Ah, Yesus, Engkau telah memberi 
aku banyak. Diberkatilah Nama-Mu. 
Kemuliaan kepada Allah.

Terimalah Damai-Ku. Maukah engkau 
mencium Kaki-Ku?
Ya, Tuhanku. (Aku mencium kaki Tuhan 
dalam roh, dan pada sebuah salib).
Muliakanlah Aku dengan hidup setia 
kepada-Ku

Aniaya berat – 15.5.89

Tuhan?
Aku Ada.

Aku tidak datang untuk membawa 
damai ke bumi. Bukan damai yang 
Kubawa, melainkan pedang … 
(Mat. 10:34-35). Beritakanlah Injil 
dengan kasih, hai malaikat-Ku, demi 
Kasih. Aku akan menolong engkau. 
Inilah Aku, Yesus Kristus, dan Aku 
mengasihi engkau

⁄X‹fi› ƒ

16.5.89

Yesus?
Aku Ada.
Jangan pernah mengecewakan Aku. 
Rindukanlah Aku lebih dari yang 
sudah-sudah. Betumbuhlah dalam 
pencobaan. Biarlah mereka7 belajar 
7 Semua orang/siapa saja.

mengasihi Aku, Allah mereka. 
Biarlah mereka belajar bersujud dan 
menyembah Aku, Yang Maha Kudus. 
Apa gunanya bagi-Ku doa-doa bibir 
mereka? Aku membutuhkan kasih dan 
sembah sujud   

Berdoalah, terkasih jiwa-Ku, 
berdoalah bagi para imam-Ku, para 
uskup dan para kardinal, supaya 
mereka mengenali Kehendak-Ku. Aku, 
Tuhan, membutuhkan KASIH dan 
SEMBAH SUJUD serta PERSATUAN.  
Semua orang berdiri sekeliling satu 
tabernakel yang sama  Bila mereka 
mencari kepentingan-Ku, mereka 
akan mengerti betapa Hati-Kudus-
Ku merindukan dan menginginkan 
persatuan di bawah kepemimpinan 
Petrus-Ku. Petrus, yang Aku sendiri 
telah memberi kunci kerajaan surga. 
Maka, berdoalah kalian semua dengan 
semangat, agar mereka semua dapat 
semangat, agar mereka semua dapat 
memahami bahwa Aku, Tuhan, yang 
memanggil mereka untuk bersatu. Aku 
memanggil mereka yang ada dibawah 
Nama-Ku, untuk kembali kepada 
persatuan sejati di bawah Petrus 
anak domba-Ku. Nanti Aku akan 
memanggil semua bangsa lain pula, 
agar menerima Nama-Ku sebagai 
Yang di Urapi. Aku akan berbicara 
dalam hati mereka

⁄X‹fi› ƒ

22.5.89 - Medjugorje

Tuhan?
Aku Ada.
Aku mengasihi Engkau. Aku menyembah 
Engkau, yang Kudus dari Yang Kudus, 
Yesus Yang Kudus!
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Kasihilah Aku dan sembahlah Aku. 
Sambutlah Aku selalu dengan cara ini

24.5.89 – Medjugorje

Yesus?
Aku Ada.
Terkasih, kasihilah Aku. Anak-Ku, 
biarlah hari ini menjadi hari penuh 
sukacita. Bersukacitalah, sebab 
Aku, Tuhan, Besertamu seterusnya. 
Datanglah dan sembahlah Aku. 
Datanglah dan rasakan Hati Kudus-
Ku. Datanglah dan jadilah satu dengan 
Aku, hai kecil. Aku memberkati kalian 
masing-masing. Kasih bersamamu. 
Kasih mengasihi engkau.

⁄X‹fi› ƒ

Amanat ini diberi untuk kelompok kecil 
kami di Medjugorje. Pagi ini Yesus minta 
kepada kami agar datang dan bersujud 
kepada-Nya. Kemudian waktu makan 
siang, seorang iman mengumumkan 
di Gereja bahwa sore nanti akan ada 
adorasi di Gereja. Kami lari kesana, 
sebab Yesus memanggil kami.

25.5.89 – Medjugorje

Tuhan?
Aku Ada.
Putri, jangan menulis dengan 
tergesa-gesa. Bukalah telingamu dan 
dengarlah Aku. Akulah Kasih, tetapi 
Kasih begitu sedikit dikasihi. Kasih 
banyak disalah-pahami! Mari, “Kita?”
Selama-lamanya, Tuhan.

Pesta Hati Kudus Yesus

Hati Kudus Yesus?
Aku Ada.
Hari ini Hati Kudus-Ku memanggil 
semua bangsa untuk mendengar 
Suara-Ku: Aku adalah Kasih  Aku 
adalah Damai. Akulah Jalan dan 
Kebenaran dan Hidup. Tiada 
perlindungan lain untuk keselamatan 
jiwamu selain Hati Kudus-Ku  Putri-
Ku, tulislah bersama Aku doa yang 
pernah Kudiktekan kepadamu, tahun 
yang lalu

Oh, Hati Kudus Yesus, Ajarilah 
aku akan jalan-jalan-Mu. Hati 
Kudus Yesus, tuntunlah aku di jalan 
keutuhan. Lindungilah aku dari si 
jahat dan jangan melepaskan aku 
pada kehendaknya.
Hati Kudus Yesus, jadilah cadas 
sandaranku, sebab Engkaulah tempat 
pengungsianku. Tentukan Kasih dan 
damai-Mu untuk membimbing dan 
menjaga aku. Amin.

1.6.89

Hati Kudus Yesus, Engkau menghujani 
kami dengan curahan berkat-berkat. Hati 
Kudus Yesus, Engkau memberi kediaman 
tetap bagi yang terasing. Keluarga-Mu 
telah mendapatkan tempat Kediaman. 
Diberkatilah Tuhan kami, dari hari ke 
hari, Yang menyelamatkan kami dan 
membawa kami satu demi satu masuk 
ke dalam Hati Kudus-Nya. Diberkatilah 
Tuhan kami Yang menanggung beban 
kami dan berbagi penderitaan-
penderitaan kami.

Tuhan?
Aku Ada. 

Rasakanlah Kehadiran-Ku. Sigapkan 
dirimu dan dengarlah Aku  
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(Amanat untuk pertemuan doa)

Damai sertamu. Akulah Tuhan, Juru 
Selamatmu, dan Dialah yang mencari 
hatimu. Akulah Dia, yang tak jemu-
jemunya berdiri di luar setiap pintu, 
sambil mengetuk. Akulah Dia yang 
mencari-cari orang berdosa dan Dia 
yang mengakibatkan si cerdik pandai 
terheran-heran. Akulah Dia yang 
memperbanyak berkat-berkat-Ku, 
dan yang mempersiapkan kalian 
dengan lemah lembut, untuk masuk 
ke dalam Yerusalem-Ku yang Baru. 
Akulah Trinitas Mahakudus Yang Esa 
dan Yang Sama, yang dengan rencana 
keselamatan-Ku mempersiapkan 
kalian semua agar bersatu menjadi 
satu kawanan suci  

Akulah Dia, yang mengerdilkan 
pohon-pohon yang tinggi dan 
mengizinkan yang kecil tumbuh. 
Jangan takut, para terkasih, sebab 
di padang gurun ini Aku akan 
menaburkan benih-benih baru, 
benih Kasih dan Damai. Aku akan 
menghidupkan kembali Taman-Ku 
sehingga mereka, yang tidak ber-
Tuhan dan jahat itu, akan melihat dan 
tahu bahwa Tangan Ilahi-Ku ada di 
atas kalian semua.

Mereka yang berhati sekeras batu 
akan memahami Kerahiman-Ku 
yang Tak terbatas, dan bahwa Aku, 
Yang Kudus, ada di tengah kalian

 Aku memegang tangan kananmu. 
Rasakanlah Kehadiran-Ku. Aku 
tidak akan menelantarkan kalian. 
Karena itu, jangan takut. Ya, Aku 
akan memegang tangan kalian masing-
masing dan membentuk dirimu supaya 

kalian disebut anak-anak Terang dan 
pembawa kebenaran  

Aku, Tuhan, telah berkata sejak awal, 
bahwa Aku ingin supaya kalian suci, 
seperti Aku adalah Kudus. Karena 
Aku Allahmu dan kalian umat-Ku, 
kalian harus mengikuti Hukum-Ku 

Hukum-Ku adalah Hukum Kasih.  
Belajarlah bagaimana mengasihi Aku. 
Belajarlah bagaimana menyembah 
Aku. Aku sedang mencari hati kalian.

Jangan mendengarkan dunia, tetapi 
dengarkanlah seruan Kasih-Ku. 
Dengarkanlah denyutan jantung-Ku. 
Setiap denyut jantung hati adalah 
panggilan akan satu jiwa. Datanglah 
kepada-Ku, ke dalam tangan-Ku 
yang terbuka. Jatuhkanlah dirimu ke 
dalam pelukan-Ku dan rasakanlah 
Kasih yang ada pada-Ku kepadamu. 
Rasakanlah Kerahiman-Ku bagi 
kalian semua!

Kembalillah kepada-Ku, dan 
Aku akan menyembuhkan kalian. 
Peliharalah dan ukirlah Sabda-Ku di 
dalam hatimu. Jangan sampai Sabda-
Ku terhembus oleh ke empat penjuru 
angin. Datanglah dan arahkanlah 
pandanganmu ke arah-Ku dan 
jangan izinkan siapapun mengalihkan 
pandanganmu dari-Ku  Sadarilah 
rahmat yang Kutawarkan kepadamu 
saat Aku, Tuhan, … Bunga, atasilah 
kelesuanmu.
Tuhan Yesus,  tolonglah aku keluar dari 
kelesuan ini.
Senangkanlah Hati-Ku dan dengarlah 
Aku.
Tolonglah Aku supaya dapat mendengar 
Engkau …
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Aku hadir8

Dengan sungguh-sungguh Aku minta 
kepada kalian semua agar kalian 
mengakui kesalahan-kesalahan dan 
merindukan Aku. Roh Rahmat-Ku 
tercurah ke atas kalian semua, untuk 
menarik kalian keluar dari kelesuan 
ini, yang sangat membebani kalian, 
dan menghidupkan dirimu sebelum 
kalian mulai membusuk. Maka 
bukalah telingamu dan dengarkan 
Aku. Aku tahu, betapa sebagian 
besar di antara kalian kini telah mati, 
walaupun kalian menyangka kalian 
hidup.

Tetapi, ini disebabkan oleh 
pertahananmu terhadap penyerahan 
diri kalian seutuhnya kepada-Ku. 
Andalkan Aku, dan jangan melawan 
Aku. Serahkanlah dirimu kepada-
Ku. Menyerahlah, menyerahlah! 
Biarkanlah Aku, Allahmu, yang 
mengasihi, menjadi penawan 
hatimu yang mungil itu. Jangan 
takut, Aku adalah Kasih, dan Kasih 
rindu menghiasi hatimu. Maka, 
perhatikanlah Sabda-Ku. Sabda-Ku 
mungkin tampak sederhana bagimu, 
tetapi Akulah Tuhan Kesederhanaan. 
Aku lemah lembut dan rendah hati. 
Aku tahu banyak di antara kalian 
yang tidak habis-habisnya berpikir 
mengapa Aku selalu mengulang-
ulang Diri-Ku sendiri. Sebab karena 
Sabda-Ku tampaknya sama sekali 
tidak bisa menumbus akalmu!.  Bila 
Aku mengulang-ulang Diri-Ku, hal 
ini disebabkan karena kelesuanmu, 
karena ketulianmu. Sebabnya ialah 
karena begitu banyak di antara kalian 
yang tidak mempraktekkan Sabda-Ku.

8  Yesus melanjutkan dikte-Nya

Aku datang menawarkan Hati-
Ku kepadamu, yang Kuulurkan di 
atas tangan-Ku. Aku menawarkan 
Damai-Ku dan Kasih-Ku kepadamu. 
Aku datang untuk mempersatukan 
kalian kembali menjadi satu 
kawanan tunggal. Aku datang 
untuk membangkitkan era mati ini 
menjadi era yang hidup. Mari, dan 
pujilah Aku, Tuhanmu. Aku, Yang 
membungkukkan diri ke arah kalian 
dari Takhta-Ku untuk menarik kalian 
kepada-Ku dan menghidupkan kalian 
kembali. Pujilah Aku, kalian semua 
yang tengah menantikan Roh Rahmat-
Ku untuk menaungi kalian.

Pergilah, dan wartakanlah Kebenaran-
Ku kepada semua bangsa, dan biarlah 
Amanat-Ku mencapai seluruh bumi 
ini. Biarlah mereka mendengar 
seruan kasih-Ku. Bersukacitalah dan 
bergembiralah kini, hai kalian semua, 
yang haus akan Aku, sebab Aku 
akan memenuhi kalian. Hapuslah air 
matamu,  hai kalian yang tertindas 
siang dan malam, sebab Aku di 
sini untuk menghibur kalian dan 
membimbing kalian. Hati Kudus-Ku 
memanggil kalian semua agar datang 
kepada-Ku dalam kekudusan.

Bersandarlah pada-Ku, dan Aku akan 
membimbing kalian ke Tabernakel-
Ku, tempat Aku menunggu kalian 
siang dan malam. Aku menyerahkan 
Diri-Ku kepadamu setiap hari. 
Mari, datanglah dan terimalah Aku 
dalam kekudusan dan kemurnian. 
Jangan melukai Hati-Ku. Hendaknya 
kalian murni dan suci pada saat 
kalian berkonsentrasi dan kenalilah 
Kehadiran-Ku yang Hidup dalam 
Hosti Putih kecil itu.
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Biarlah Aku merasakan kekudusan 
dan kemurnianmu. Oh, seandainya 
kalian mengetahui Rahmat yang 
Kutawarkan kepada kalian! 
Mari, senangkanlah Hati-Ku 
dengan merenungkan Amanat-Ku. 
Senangkanlah Hati-Ku dan hayatilah 
amanat-Ku. Senangkanlah Hati-Ku 
dan ubahlah hidup kalian

Berbahagialah orang yang 
merenungkan apa yang Ku-tawarkan 
kepadanya pada hari ini dan meneliti 
hatinya dan memeriksa jiwanya, 
sebab Aku akan membangkitkan 
dia. Berbahagialah para imam-Ku, 
para uskup dan kardinal yang datang 
kepada-Ku seperti pemungut cukai9 
sambil mengakui kesalahannya, sebab 
dalam hati yang demikian inilah 
Sabda-Ku akan berakar dan berbuah. 
Maka, Aku akan membuka selubung 
mata mereka, sehingga mereka dapat 
melihat dan mengerti dengan hari 
mereka bahwa apa yang Ku-butuhkan 
adalah Kasih, Kasih dan Sembah 
Sujud. Tetapi sayang! Begitu banyak 
pejabat Gereja ini telah terperangkap 
oleh daya pikat Setan!.

Bagaimana Aku dapat tahan dengan 
sikap formal dan kerendahan hati 
mereka semua, sementara dalam 
diri mereka tidak ada kasih? Masih 
tersisakah orang yang sembah sujud 
kepada-Ku? Siapakah di antara 
mereka semua yang pertama kali 
akan memberi contoh bagi anak-
anak-Ku dan datang dengan hatinya 
penuh kasih kepada-Ku, tersungkur 
di hadapan hadirat Kudus-Ku dan 
menyembah Aku dalam keheningan?

9  Luk. 18:9-14

Yang Ku-minta, para terkasih, adalah 
kasih dalam kesucian  Mari, dan 
persembahkan kepada-Ku hatimu dan 
Aku akan mengisinya dengan Kasih-
Ku, supaya pada gilirannya kalian 
mampu memenuhi hati anak-anak-Ku 
pula  Aku adalah Yang Kudusmu, 
yang mengajukan pertanyaan 
sederhana ini: Manakah kawanan 
yang pernah dipercayakan kepadamu 
itu? Kawanan yang dulu menjadi 
kebanggaanmu?10

Murnikanlah dirimu. Bertobatlah. 
Taatilah Wali Gereja-Ku. Yohanes 
Paulus kedua, yang tidak pernah 
mengecewakan diri kalian, tetapi 
yang kalian kesampingkan dan 
abaikan. Kalian semua, yang tetap 
mengejeknya, kalian menjadi beban 
berat bagi Hati Kudus-Ku … Aku 
dikhianati oleh Milik-Ku sendiri … 
Sebab, berapa lama lagi kalian 
bertindak seperti oasis tipuan bagi 
kawanan-Ku, suatu tipuan dari gurun 
yang tak bertepi?

Saudara-saudara, yang Kuminta 
dari kalian adalah Kasih. Mari, dan 
bersujudlah kepada-Ku. Jangan 
menghabiskan waktu dengan mencari 
Aku di tempat di mana Aku tidak 
ada. Jadilah teladan bagi kawanan-
Ku. Kasih menunggu. Mari, dan 
bersembah sujudlah kepada-Ku, 
Allahmu dan Rajamu. Kembalilah 
kepada-Ku, saudara-saudara-Ku, dan 
Aku, Yesusmu, dengan Hati Kudus-Ku 
yang mendeyutkan kasih kekal. Aku 
akan berbelas kasihan kepadamu dan 
Aku akan melewatkan dosamu dengan 
tidak pernah mengingatkan kalian 

10  Yer. 13:20
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merengut diri kalian kembali padanya, 
dan karenanya himbauan kasih-Nya 
terlupakan  Aku telah minta dalam 
Amanat-Ku yang terakhir supaya 
kalian merenungkan dan memeriksa 
suara batinmu.

(Bersambung ke BC 34)

akan dosa apapun

Carilah Aku sementara Aku masih 
dapat ditemukan dalam Kerahiman-
Ku11, dan Aku akan datang dan 
membuka mata orang buta, dan 
telinga mereka yang telah Kubuatkan 
tulis, akan Kubuka. Aku akan 
mengizinkan kalian melihat Terang-
Ku dan mendengar serta mengerti 
Sabda-Ku, supaya kalian mampu 
bertobat dan mampu memuji Aku, 
Allahmu dari kedalaman lubuk 
hatimu  Aku, Tuhan, menumpangkan 
tangan-Ku di atas kepalamu dan 
memberkati kalian  Jadilah satu. 

⁄X‹fi› ƒ

Aku, memberkati kalian, anak-Ku. 
Mari, dengarlah Bunda-Ku.

Bunga, rasakanlah Aku. Aku 
mengasihi kalian. Ingatlah bahwa 
Aku akan membela kalian seperti 
singa betina membela anak-anaknya. 
Diberkatilah kalian dan dengarlah 
Amanat-Ku.

Anak-anak-Ku yang kecil, 
janganlah melawan Panggilan Allah. 
Serahkanlah dirimu, bersandarlah 
pada-Nya dan bairkan Ia 
menaklukkan hatimu. Dengarkanlah 
Ia dan lakukan apa yang disabdakan-
Nya. Aku Bundamu yang Kudus, yang 
mengingatkan kalian semua bahwa 
Sabda Tuhan adalah Kehidupan. 
Sabda Allah adalah Terang.

Banyak di antara kalian yang 
mendengar Himbauan Kasih-
Nya, namun, segera setelah kalian 
meninggalkan tempat ini, dunia 
11  Sebelum Keadilan-Nya datang.


