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BUKU CATATAN 35

!ihat, kita dibebaskan. Kita sekarang 
akan bertindak dan membangun 
sebuah menara Babel. Bukankah hal 
ini telah kita lakukan sebelumnya? 
Buat apa terikat pada Allah? 
Keuntungan apa yang dapat kita 
peroleh dari Hukum-Nya?” Mereka 
melakukan semuanya ini karena 
mereka belum mengenal Bapa ataupun 
Diri-Ku. Kebanyakan orang dari 
generasi ini adalah penyembah Baal. 
Ya, mereka keturunan leluhur mereka 
yang menyembah ilah-ilah palsu.

Yang mereka lakukan adalah merusak 
jiwa mereka, sebab mereka telah 
memutuskan tali pusar yang terikat 
pada-Ku yang memberi makan jiwa 
mereka … Mereka dengan sukarela 
menuju ke dalam api kekal. Mereka 
menyerang Nama Kudus-Ku dan 
dengan sengaja menentang Aku.

Mari, Aku telah memanggil engkau, 
dan engkau telah mendengar Aku. 
Akulah Tuhanmu dan kalian Fmat-
Ku, Milik-Ku. Terimalah Aku dengan 
kasih dan damai. Bumi ini telah 
tercemar di bawah kaki generasi 
ini. Inilah sebabnya mengapa api 
pemurnian-Ku akan turun dari 
atas dan menimpa mereka untuk 
membersihkan tanah yang tercemar 
ini. Angkatlah jiwamu kepada-Ku dan 
jadilah satu dengan Aku. Terimalah 
Damai-Ku. Aku memberkati kalian 
semua dan semua benda yang kalian 
bawa untuk diberkati. Hembusan-Ku 
ada di atas setiap ikon1 dan benda-

1 1ambar suci

benda religius.  Jadilah satu.

⁄X‹fi› ƒ

Amanat di atas itu diberi setelah terjadi 
“peristi3a perahu”. Ketika kami sedang 
berlayar dari :odos ke Patmos, ada 
seorang yang mulai berbicara tentang 
agama. Dalam 15 menit kami ber 12 
orang, segera dikerumuni sejumlah 
besar orang, terutama anak-anak muda. 
Sebagian besar dari mereka adalah 
ateis dan berdebat dengan kami. Mereka 
mempersoalkan Sabda Allah. Tetapi 
3alaupun serangan kasar secara cemooh 
itu, seorang dari mereka bertobat pada 
saat dan tempat itu pula.

Tuhanku, biarlah mereka melihat Kasih 
cemburu-Mu.
Gngkaulah damai kami dan harapan 
kami.
Kami tidak layak menerima kasih-Mu 
maupun kerahiman-Mu.
Tinggallah bersama kami, sebab kami 
lemah dan rapuh, seperti bunga yang 
membutuhkan sari makanan-Mu untuk 
menghidupi kami.
Hendaknya engkau kudus, seperti 
Aku Kudus adanya. Bacalah Sabda-
Ku. Hiduplah bagi-Ku dan bagi-Ku 
saja. Balaslah kejahatan dengan kasih. 
Jadilah seperti ranting-ranting yang 
tumbuh pada Pokok Anggur. Tidak 
lama lagi kalian akan bertunas dan 
berbunga, dan kalian akan memenuhi 
bumi ini dengan buah 

Terimalah Damai-Ku. Tinggalah 
dalam Pelukan-Ku. Kuduslah Nama-
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Ku. Maka, ingatlah agar tetap kudus. 
Mari 

Patmos, 2N.7.P9

Dalam gua Hahyu, pada kaki meja tulis 
untuk menulis, aku meletakkan buku 
catatanku dan menerima Amanat Tuhan.

TuhankuI 
Aku Ada.
Jangan pernah ragu  Aku 
bersamamu sekarang dan sampai 
akhir zaman, dan untuk selama-
lamanya.

TuhanI
Aku Ada.
Kasih di dekatmu. Jangan takut. Mari, 
yang Ku-minta darimu hanyalah 
Kasih, suatu balasan Kasih. Damai-Ku 
adalah milikmu. Terimalah Damai-Ku 
supaya engkau dapat memberikannya 
kepada orang lain 
Berhentilah berbuat jahat.
BERSATF!AH! BERSATF!AH DAN 
JADI!AH SATF SEBAGAIMANA 
AKF  DAN BAPA ADA!AH  SATF 
DAN SAMA.
Damai … Damai. Mari dan 
berdamailah dengan Aku. Kasih kini 
memanggil engkau.

⁄X‹fi› ƒ

Rodos, 2P.7.P9

TuhanI
Aku Ada. Hai si kecil, kenalilah cara 
Aku Hadir.
Dan aku akan mendengar Engkau, 
TuhankuI
Yang kecil, Aku ingin engkau 
mendengar Aku dan merasakan Aku. 

Biarlah Jari-Ku bertumpu padamu. 
Biarkan Roh-Ku bernapas dalam 
dirimu.
Jh, Tuhan, betapa aku tidak layak 
menerima semuanya iniK
Jadilah satu dengan Aku. Betapa Aku, 
Tuhan, mengasihi engkau! Mengerti?

Hati Kudus-Ku terbuka dan siapa 
yang ingin melangkah ke dalam-Nya 
akan disambut. Kalian semua bebas 
memilih  Bila engkau memilih Hati 
Kudus-Ku, Aku akan memenuhi 
engkau. Aku akan membuat dirimu 
hidup dalam Terang-Ku. Engkau 
akan menyerap dari Aku. Aku akan 
memberimu makan, lalu Aku akan 
minta daripadamu sekiranya engkau 
mau berbagi dengan Aku. Bagaikan 
seorang mempelai Pria dan mempelai 
Wanita kita akan saling berbagi dan 
Aku akan memperbaharui dirimu 
seluruhnya dengan Kasih-Ku 
Tuhan, buatlah agar setiap orang 
kembali kepada-Mu. Perbaharuilah 
generasi kami, seperti di Laman yang 
lalu.
Kalau begitu, mari, kembalilah 
kepada-Ku. Aku tidak menolak 
engkau. Aku adalah Kerahiman dan 
selalu sangat berbelaskasihan. Akuilah 
dosa-dosamu, bertobatlah dan jadilah 
milik-Ku 

Akulah Dia yang menyelamatkan. 
Aku adalah Penebusmu. Aku Trinitas 
Mahakudus, semuanya dalam Satu. 
Akulah Roh Rahmat, dan walaupun 
generasimu menyebut dirinya tidak 
ber-ayah, Aku bersedia mengampuni 
dan melupakan, serta bersedia 
mengampuni dan melupakan, serta 
bersedia membawa kembali mereka 
semua yang telah murtad. Roh Kudus 



Buku Catatan 35

3

mereka

Sejak semula Aku tidak pernah 
berhenti menasihati mereka untuk 
memperhatikan Bibir-Ku. Kegagalan 
dalam membedakan secara tegas, 
menghasilkan buah yang mentah, 
kebodohan, prasangka. Ini hanya 
dapat membebani hati mereka. Aku 
telah membangkitkan mereka dari 
kelesuan supaya mereka boleh hidup, 
dan Aku telah menantikan saat ini 
dengan tidak sabar lagi

Bersama Aku, mereka akan belajar. 
Pahamilah bagaimana Roh-Ku 
bekerja. Aku mengasihi kalian semua, 
dan Aku tidak ingin kalian jatuh 
dalam kebodohan. Aku tidak ingin 
kalian tertipu oleh subjektiXitasmu. 
Rendah hatilah, tetaplah kecil, dan 
izinkanlah Aku memberi engkau 
makan dengan cara yang telah Ku-
pilih. Aku tidak pernah akan berhenti 
memperhatikanmu Aku, Tuhan, 
memberi kalian berkat-berkat-Ku, 
Kasih-Ku dan Damai-Ku

Sambil lari aku menghadap Tuhan untuk 
sesaat.

Rodos, 29.7.P9

Kasih ada didekatmu. Tetaplah kecil, 
supaya Roh-Ku dapat tumbuh dalam 
dirimu. Akulah Jalan, dan Kebenaran 
dan Hidup. Muliakanlah Aku dengan 
mengasihi Aku

Rodos, 30.7.P9

Bacaan ini dari Kolose 2:1-15. Oal 
ini terjadi setelah aku bertemu degnan 

Rahmat-Ku siap mengangkat dan 
memperbaharui kalian 

Mengapa kalian terus membuat 
ladangmu menjadi padang gurun? 
Tidakkah kalian lelah karena 
harus hidup di padang gurun? 
Kembalilah kepada-Ku. Jadilah 
seperti mereka yang mencari sumur-
sumur-Ku dan menemukannya. 
Aku akan memperbaharui kalian 
dengan Kesempurnaan-Ku, dengan 
Keindahan dan Kemuliaan-Ku. Aku 
ingin membesarkan dirimu dalam 
kesempurnaan, supaya jiwamu dapat 
hidup. Aku ingin berbicara kepada 
anak-anak-Ku yang terkasih2.

Aku mengasihi mereka, dan Kasih-
Ku bagi mereka adalah kekal. Aku 
berseru kepada mereka untuk 
memperlihatkan kepada mereka Hati-
Ku, dan mereka telah mendengar 
Aku. Mereka mendengar jeritan-Ku 
dari Salib-Ku. Aku sangat rindu 
untuk memikat jiwa mereka sejak 
mereka menjadi keturunan-Ku  
Aku merindukan keakraban mereka 
dengan diri-Ku ini sejak awal zaman. 
Dan dari kekekalan Aku ingin mereka 
mengasihi Aku dan menyembah Aku, 
Allah mereka.

Mari, Aku ingin mengingatkan 
mereka, bagaimana Aku dapat 
menyatakan Diri-Ku dalam cara-cara 
yang berbeda dan dalam jiwa-jiwa 
yang berbakti, sambil membuka 
rahasia-rahasia-Ku, mengemukakan 
Kebijaksanaan-Ku. Aku ingin supaya 
mereka belajar membedakan dengan 
tegas apa yang datang dari Roh dan 
apa yang datang dari subjektiXitas 

2 Kelompok dari Athena
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yang menghabiskan Tubuh-Ku  
Ragi mereka telah merasuk ke dalam 
Roti-Ku … Sungguh Aku berkata 
kepadamu bahwa orang-orang ini 
akan menanggung beban akibat 
kesalahan mereka dan para pengikut 
mereka. Ini akan separah kesalahan-
kesalahan para leluhur mereka yang 
memuja Baal

Bunga, ingatlah akan Kehadiran-Ku 
yang Kudus. Pandangan Mata-Ku 
tidak pernah lepas daripadamu. Mari, 
“Kita?”
Selama-lamanya.

Kembali ke Swiss, 4.P.P9

Semalam, tengah malam ketika aku 
terbangun, aku menyadari bah3a :oh 
Kudus berdoa bagigu Credo. Suara 
itu ku-ikuti, yang sedang sampai ke 
pertengahan doa tersebut, sampai 
selesai. Tidak lama kemudian malam itu 
juga aku terbangun lagi dan ternyata 
suara :oh Kudus sedang berdoa 
QDoa kepada Santo MikaelR. Aku 
terbangun pada pertengahannya, dan 
menyelesaikannya bersama :oh Kudus. 
:oh Kudus berdoa dalam diriku tanpa 
henti-hentinya, bahkan dalam tidurku.
Tuhanku dan Allahku, Oati Kudus Yesus, 
adakah ini kehendakmu bah3a ( U.) 
demikianlah halnya bagi mereka yang 
mengasihi Gngkau. Sudilah Gngkau 
menja3ab aku melalui Sabda-Mu. 
Kemudian Tuhan menunjukkan kepadaku 
surat kepada Kolose 3:1-4.  

Aku menuliskannya: Setelah engkau 
dibawa kembali kepada hidup sejati 
bersama Aku, engkau seharusnya 
mencari hal-hal surgawi, tempat 
Aku berada, tempat Aku duduk 

seorang pria dari Gereja Pantekosta. 
Dia berkata bah3a semua amanat ini 
benar-benar indah, tetapi tentunya setan 
menyusup di dalamnya dengan memakai 
nama Bunda KitaK Ia berkata bah3a 
setanlah yang akan mempersatukan 
Gereja-gerejaK Benar-benar 
mengherankan bagaimana setan dapat 
menyesatkan orang-orang yang baik U

TuhanI
Aku Ada.
Terimalah Damai-Ku. Damai-
Ku milikmu. Sungguh, jangan 
sampai engkau tertipu oleh  lsa^at 
rasionalisme dan ajaran-ajaran yang 
tidak sehat. Genapilah misimu ini demi 
Kemuliaan-Ku, dan ulangilah semua 
yang telah Kuajarkan kepadamu 
selama ini. Akulah Kebijaksanaan dan 
Pendidikmu. Dari Bibir-Ku sendiri 
engkau belajar. Flangi kata-kata ini 
setelah Kuucapkan:

Tuhan, ambillah jiwaku,
ambillah rohku.

Tuhan Yesusku, ambillah hatiku,
seluruhnya milik-Mu.
Kasih-Mu lebih indah

daripada kehidupan sendiri.
Aku mengandalkan Engkau.

Amin
Hai kecil, Kasih akan selalu tinggal di 
dekatmu

Maukah engkau selalu ingat akan 
penebusmu? Surga berkabung 
sepanjang hari dan sepanjang malam 
karena bidaah-bidaah ini yang telah 
menyusup ke dalam Tubuh-Ku.
Bidaah-bidaah yang menghabiskan 
Tubuh-Ku. Bagaikan kanker, 
kesesatan itu berkembang biak 
dalam Tubuh-Ku. Bidaah-bidaah 
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di sebelah kanan Allah. Biarkan 
pikiranmu senantiasa terpusatkan 
hal-hal surgawi, bukannya perkara-
perkara duniawi, sebab engkau 
telah mati, dan kini hidup yang kau-
miliki tersembunyi bersama Aku. 
Tetapi apabila Aku menyatakan 
diri-Ku dan Aku adalah hidupmu, 
maka engkau juga akan dinyatakan 
dalam seluruh kemuliaanmu besama 
Aku. Sebab segala perbuatan baik 
yang kaulakukan dalam Nama-Ku, 
memuliakan Aku. Akulah Kasih. 
“Kita?”
Ya, “kita”.

“Kita?”
Ya, Bunda Kudus, “kita”.
TuhanK Sudilah menolong aku, supaya 
aku tahu tempat aku berpijak. Sebab, 
sekarang ini aku merasa seolah-olah 
tahan yang kuinjak ini bergerak-gerak. 
Gngkau telah memastikan bah3a 
tidak seorangpun sebagai Pemimpin 
:ohaniku selain Gngkau sendiri, dan 
bah3a aku akan memperoleh ajaran 
sehat dan nasihat hanya dari-Mu. 
Kini ji3aku sedih, karena tidak tahu 
situasiku (persoalan besar yang kini aku 
hadapi). Gngkau telah bersabda bah3a 
Gngkau akan menjelaskan ajaran ini 
menjadi sesuatu yang indah, dan akan 
memaklumkan Pengetahuan dengan 
tepat. Kini aku sangat terguncang karena 
aku mencoba memperingatkan dan 
mengoreksi seseorang, Aku membutuhkan 
Nasihat-Mu.
Pertama, aku mohon kepada-Mu, Bapa, 
katakanlah kepadaku seandainya aku 
keliru. Yakinilah aku dengan memberikan 
kepadaku ja3aban-Mu yang tegas 
melalui Sabda-Mu, lalu berbicaralah 
kepadaku, Tuhanku.
Tetaplah berpegang pada pola ajaran 

sehat yang telah kaudengar dari-
Ku ,  dalam iman dan kasih yang 
ada dalam Diri-Ku . Engkau telah 
dipercaya untuk memelihara yang 
sangat bernilai   Jagalah itu dengan 
pertolongan Roh Kudus-Ku, yang 
hidup dalam diri kalian semua .

2 Tim. 1:13-14

_assula, biarlah Aku menuliskan 
ini juga. Kalian harus menghayati 
seluruh hidupmu sesuai dengan cara 
hidup yang telah kalian terima dari 
Aku, Tuhanmu. Kalian harus berakar 
dalam Diri-Ku dan dibangun atas Diri-
Ku, serta bertahan kuat dalam iman 
yang telah diajarkan kepadamu, dan 
dengan penuh syukur .

Pastikanlah bahwa tidak seorangpun 
menjebak kalian dan merenggut 
kebebasanmu oleh suatu  lsa^at 
rasional bekas, kosong yang 
berlandaskan prinsip dunia ini, bukan 
berlandaskan Diri-Ku, Kristus .

Aku juga memohon nasihat dari Bunda 
Suci.   

Bunda Suci, Bunda Penolong Abadi, 
datanglah untuk menolong aku lagi 
seperti di masa penganiayaan. Jadilah 
perantaraku. Aku merasa begitu tidak 
berdaya, karena tidak tahu apakah aku 
keliru dalam menegur orang ituI Atau 
mungkin aku terlalu kerasI Salahkah 
akuI Berilah aku nasihat-Mu melalui 
Sabda Tuhan ] Setelah kubuka: (kubuka 
Kitab Suci Flp. 4:4-6) ada tertulis: 
Nasihat terakhir:  “Aku ingin engkau 
bahagia, senantiasa berbahagia dalam 
Tuhan. Sekali lagi Kukatakan, yang 
Kuinginkan adalah kebahagiaanmu. 
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bagi mereka. Biarlah mereka melihat 
Kemuliaan-Mu.   
Berdoalah dan adalakanlah silih. 
Adakanlah silih atas dosa-dosa dan 
kebejatan era ini.  Aku membutuhkan 
jiwa-jiwa yang bersedia menjadi 
korban. Hidupkan kembali era 
mati ini dengan kasih. Walaupun 
engkau bukan apa-apa, engkau dapat 
meredakan keadilan-Ku dengan 
mengasihi Aku. Muliakanlah Aku 
dengan mengasihi Aku .

Ingat bagaimana Aku telah 
membimbing jiwamu menuju 
kesucian. Terkasih, datanglah kepada-
Ku. Buat apa engkau mencari di 
tempat lain? Putri, bijaksanalah dalam 
menggunakan kata-kata, dalam gosip, 
dalam ungkapan-ungkapan. Gantilah 
semuanya itu dengan sikap diam, sama 
dengan sikap diam-Ku .

⁄X‹fi› ƒ

Sono `on Te, Padre Pio  Recordatelo 
sempre3.

7.P.P9

TuhanI
Aku Ada.
!ihatlah di sekelilingmu, dan 
pahamilah Sabda-Ku telah diberi 
kepadamu. Kenalilah Tanda-tanda-
Ku dan janganlah takut. Hai Yang 
diberkati, Aku tinggal dalam dirimu 
karena engkau bukan apa-apa. Aku 
telah membebaskan engkau dari 
belenggumu. Jangan sampai ada orang 
yang menjebakmu4.
3 Aku bersamamu A Padre Pio A ingatlah selalu 
DCatatan EedaksiF
4 Ini diungkapkan-Nya ketika aku bertanya lagi ke-
pada-Nya mengenai orang yang sama yang pernah 

Biarlah toleransimu nyata bagi semua 
orang: Tuhan amat dekat”.

Terima kasih, Bunda Suci, selalu berilah 
aku nasihat. Aku bergantung pada 
Nasihat-Mu (Bunda Suci memberi aku 
kutipan-kutipan tambahan dari Kitab 
Suci, untuk memberi dorongan kepada-
ku, sebagai berikut: “Adalah tugasmu 
untuk memberitakan tingkah laku sesuai 
dengan ajaran sehat. “Titus 2:1”Jangan 
sampai ada orang yang menganggap 
engkau remeh, karena engkau muda, 
tetapi jadilah teladan bagi semua orang 
yang beriman dalam perkataanmu, 
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, 
imanmu dan kemurnianmu.” 1 Tim. 
4:12. “USemangatmu telah menjadi 
pendorong bagi banyak orang U 2 Kor 
9:3)

TuhanI     
Aku Ada.
Ajaran-ajaran-Ku benar, maka 
jangan khawatir. Khawatirkanlah 
mereka yang menggantikan kebaikan 
dengan kejahatan, dan berpura-
pura melakukan perbuatan baik, 
padahal yang sesungguhnya mereka 
lakukan ialah kejahatan. Khawatirlah 
kekacauan dan terpecah belahnya 
Gereja-Ku. Khawatirilah sikap 
mereka yang tidak pedulikan Karya 
Roh, karena inilah sebab Aku 
menimpakan murka-Ku. Merekalah 
penyebab jatuhnya anak-anak-Ku .

Tuhanku, jangan menyembunyikan 3ajah 
Kudus-Mu dari mereka yang mengasihi 
Gngkau. Membungkuklah keba3ah 
kepada kami dan tolonglah kami. 
Kembalilah kepada kami. Bergegaslah 
dan kembalilahK Biarlah anak-anak-Mu 
melihat apa yang dapat Kaulakukan 
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Ingatlah, Aku telah mencurahkan ke 
atasmu pelajaran dan kemampuan 
untuk membeda-bedakan dengan 
tegas. Terkasih, jangan sampai ada 
orang yang mem-perdayai engkau. Hai 
kecil, Aku telah memberi kepadanya5 
Damai-Ku dan Kasih-Ku. Berkatilah 
dia dan maa^kanlah dia seperti Aku, 
Tuhan yang telah memaa^kannya .

_assula-Ku, telah Ku-katakan bahwa 
semua yang telah Ku-karuniakan 
kepadamu adalah demi kepentingan-
Ku. Makan langsung dari-Ku 
semata-mata untuk mempercantik 
jiwamu. Tinggallah tetap dalam 
perkenaan-Ku. Tinggallah dalam 
Rangkulan-Ku. Aku, Tuhan, memberi 
jaminan kepadamu bahwa Aku tidak 
pernah akan mengecewakan dirimu. 
Melalui disiplinmu mereka akan 
menganggap engkau tegar. Mereka 
akan menyanggah dirimu sebab 
Jalan-Ku bukanlah jalan merekaN, 
tetapi orang-orang ini hanya akan 
menjadi penentang arus sebuah sungai

 Hiduplah dalam Damai, putri, Aku 
memberkati engkau.

⁄X‹fi› ƒ
9.P.P9

(Amanat untuk pertemuan doa tanggal 
18.8.89 di Kapel Katolik di Caub)

TuhanI
kutegur. Aku tidak tahu lagi apakah penegasanku 
itu hanya merupakan “perasaan” saja, seperti yang 
dikatakan orang tersebut, atau memang kemam-
puanku untuk membedakan dengan tegas itu sudah 
benar.
5 Prang tersebut
6 Ini akibat suatu keputusan yang diilhami Allah, 
tetapi yang diterima sebagai sesuatu yang mengeri-
kan. 

Aku Ada
Dengarkan Aku. Terkasih, Aku 
adalah Kudus dan Aku sedang 
mempersiapkan dirimu untuk 
berjalan menuju Jalan Kekudusan. 
Anak-anak-Ku yang kecil, ingatlah: 
jangan melekat pada harta duniawi. 
Melekatlah pada segala sesuatu yang 
datang dari atas, dan yang Surgawi 
dan Kudus . Aku adalah Kudus, dan 
karena engkau adalah keturunan-Ku, 
Aku menghendaki agar engkau hidup 
dalam Kekudusan  Jagalah agar 
Nama-Ku Kudus

Muliakanlah Nama-Ku. Hai milik-
Ku, datanglah kepada-Ku dan 
dapatilah Aku dalam Keheningan. 
Rasakan Aku … biarkan dirimu 
membuka sepenuhnya kepada-Ku, 
dan begitu engkau melakukannya, 
Aku, kemudian, akan mulai membina 
engkau ke dalam sukacita yang 
besar. Aku akan mencurahkan atas 
dirimu pelajaran dan Aku akan 
membangkitkan jiwamu kepada-Ku, 
demi mempercantiknya .

Akulah Pengingat Tetap akan Sabda-
Ku yang Kudus. Akulah tata tertib dan 
Kebijaksanaan. Akulah Yang Maha 
Esa dan Fnik, yang membesarkan 
semua mereka yang menyerahkan diri 
kepada-Ku .

Hiduplah dalam Terang-Ku dan 
dapatkan Perlindunganmu di bawah 
sayap-Ku. Makanlah dari Aku. Jangan 
mencoba dan memotong tali pusar 
sebelum waktunya. 
Izinkanlah Aku mempersiapkan 
dirimu sepenuhnya dan memberi 
makan jiwamu agar menjadi dewasa 
dan sempurna, sehingga engkau 
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mampu hidup. Jangan berbalik dari 
Aku. Berjalanlah bersama Aku .

Sepanjang hari dan sepanjang malam, 
berulang kali Aku memanggil mereka 
semua yang masih mengembara 
di gurun ini sambil mencari Aku. 
Datanglah! Datanglah, kalian yang 
masih tersesat di gurun ini sambil 
berkata “Aku telah mencari Penebusku, 
tetapi belum menemukannya”.
Temukanlah Aku, terkasih-Ku, dengan 
kemurnian hati, dengan mengasihi Aku 
tanpa pamrih. Temukan Aku dalam 
kekudusan, dalam penyerahan diri yang 
Kurindukan daripadamu. Temukanlah 
Aku dengan mematuhi perintah-Ku. 
Temukanlah Aku dengan menggantikan 
kejahatan dengan Kasih. Temukanlah 
Aku dalam kesederhanaan hati.

Jangan berbuat dosa lagi. Berhentilah 
berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. 
`arilah keadilan. Bantulah mereka 
yang tertindas. Biarlah padang gurun 
ini dan kegersangan-nya bersukacita. 
Biarlah semangatmu yang suam-suam 
kuku itu berkobar menjadi api yang 
membara. Singkirkanlah kelesuanmu 
dan gantikan dia dengan semangat. 
!akukanlah semuanya itu supaya 
engkau dapat berkata: “Aku telah 
mencari Penebus-ku dan aku telah 
menemukannya. Sebenarnya Ia dekat 
di sisi-ku selama ini, tetapi dalam 
kegelapan-ku aku gagal melihat Dia. 
Oh, Kemuliaan Allah! Diberkatilah 
Tuhan kita! Bagaimana mungkin aku 
begitu buta selama ini?” Kemudian 
Aku akan mengingatkan dirimu 
agar memelihara dan menghormati 
Ketetapan-Ku, supaya engkau dapat 
hidup .

Oh, datanglah kepada-Ku, kalian para 
gembala, yang telah menyimpang 
dari Kebenaran. Bagaimana mungkin 
kalian berkata bahwa kalian sudah 
meneliti semua jalan yang melanggar 
hukum atau menuju ke reruntuhan? 
Bagaimana mungkin kalian dapat 
bermegah diri bahwa kalian telah 
melewati padang gurun tanpa 
meninggalkan jejak? Bualan macam 
apa serta kesombongan apa yang telah 
disampaikan kepada kawanan-Ku?
Ya, dimanakah kawanan domba yang 
kalian sombongkan itu? Dapatkah 
kalian katakan sekarang bahwa kalian 
telah menggembalakan dengan benar?

Pernahkah kalian tanyakan secara 
jujur pada diri kalian apakah kalian 
telah bersikap seperti Aku, Sang 
Gembala? Nah, dengarkanlah Aku 
sekarang, dan pahamilah serta 
anggaplah kata-kata ini sebagai suatu 
peringatan bagi kalian, yang telah 
mengganti tongkat gembala menjadi 
tongkat kepalsuan, dan yang telah 
menyeret ribuan jiwa yang di bawah 
kekuasaanmu. Bukankah Aku yang 
telah melepaskan beban itu dari 
pundakmu? Bukankah Aku  yang 
berbuat silih demi kalian? Dapatkah 
aku tetap menyaksikan bagaimana 
kalian makan roti air mata?

Yang telah Ku-lakukan ialah 
membebaskan kalian dan 
menyelamatkan kalian, dan 
dengan kemesraan besar Aku telah 
menamakan kalian para gembala-Ku. 
Kini waktunya tinggal sedikit. Aku 
sedang memberi kalian keajaiban-
keajaiban dan tanda-tanda dengan 
memenuhi angkasa dengan isyarat. 
Aku memeri kalian peringatan demi 
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peringatan. Aku memberi kalian 
tanda-tanda Agung Kasih-Ku dan 
Kerahiman-Ku, namun kalian tidak 
menyadari semuanya itu …

Adakah hatimu siap menerima Aku, 
hari ini? Adakah bibirmu siap untuk 
berbicara dan mengakui Roh Rahmat-
Ku yang Ku-curahkan atasmu pada  
hari-hari ini? Adakah matamu bersedia 
untuk melihat? Adakah telingamu 
siap untuk mendengar jeritan kasih-
Ku? Adakah hatimu bersedia untuk 
membuka diri dan menyambut 
Rahmat-Ku sekarang ini? Adakah 
kakimu siap untuk berjalan dan datang 
serta bersujud pada Saat Adorasi, 
seperti halnya para gembala dulu yang 
datang menyembah dan bersujud di 
hadapan-Ku pada hari Kelahiran-Ku, 
memuliakan Aku?

Adakah hatimu siap saat ini untuk 
memuliakan Aku dan menunjukkan 
kepada kawanan-Ku kasih dan 
kesetianmu kepada-Ku? Kalian 
menyatakan bahwa dirimu hidup 
dan tidak mati, tetapi bagaimana 
mungkin, jika Aku tidak mendengar 
suara apapun dari kalian? Bagaimana 
mungkin Aku tidak mendengar berkat-
berkat? Akulah Dia yang menegus dan 
menertibkan semua orang yang Ku-
kasihi. 
Datanglah dan bertobatlah. Penuhilah 
Hati Kudus-Ku dengan sukacita 
hari ini, dan arahkan pandanganmu 
kepada-Ku, Gembalamu, sehingga 
kalian tidak lagi berbuat salah dengan 
berkelana tak menentu di padang 
gurun ini .

Aku hadir untuk membimbing 
kakimu menuju Jalan Damai, asih dan 

Persatuan. Maka Aku menghimbau 
kalian untuk mengambil kunci 
kerajaan-Ku dan mempergunakan-
nya. Kunci menuju Kerajaan-
Ku ialah KASIH  Kasih dalam 
seluruh Kemuliaan-Nya  Kasih dan 
Kerendahan hati adalah kunci lain 
menuju PERSATFAN  Ambillah 
kunci-kunci itu dan pergunakanlah 
semuanya, hai terkasih-Ku, dan jadilah 
satu, jadilah Fmat Kudus yang Satu  
Aku memberkati kalian masing-masing 
dengan meninggalkan hembusan Kasih-
Ku pada dahimu.

⁄X‹fi› ƒ

Aku ingin menambahkan hal ini pada 
Amanat-Ku: “Setiap orang yang 
menyatakan dirimya berada dalam 
Terang, tetapi membenci saudaranya, 
ia masih tetap tinggal dalam kegelapan. 
Ampunilah, ampunilah, sebagaimana 
Aku, Tuhan mengampuni. Jadilah 
Suci sebagaimana Aku Kudus,” 
Renungkanlah Amanat-Ku. Renungkan. 
Resapilah Amanat-Ku. Kasih mengasihi 
kalian.

⁄X‹fi› ƒ

Sekarang Bunda Suci memberikan 
Amanat-Nya:

Aku memberkati kalian satu persatu
. Aku ingin agar kalian terus 

memuji Tuhan, bersyukur kepada-
Nya atas amanat-Nya. Di antara 
kalian yang mempercayai amanat ini 
dan menurutinya, tetap ada suatu 
kekuatan yang hidup. Maka, yakinlah 
bia mendekati Takhta Rahmat, sebab 
kalian memiliki Kerahiman-Nya 
dan Kasih-Nya, sebab Dialah yang 
senantiasa berbelas kasih. Ikutilah 
petunjuk-Nya dan hayatilah Amanat-
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Nya. Jangan membacanya saja 
lalu mengesampingkannya, sambil 
menantikan jilid berikutnya.

Amalkanlah Amanat itu, sebab hal 
ini menyenangkan hati Kudus-Nya. 
Dengarkanlah Suara-Nya  Anak-
anak-Ku, persembahkanlah masalah 
dan penderitaanmu kepada-Nya, 
maka Ia akan memberkati kalian. 
Kuduskanlah Nama-Nya. Kasih ada 
di tengah-tengah kalian. Mari, Aku 
memberkati kalian masing-masing .

12.P.P9

YesusI
Aku Ada.

Bunga, persatuan, keterikatanmu 
kepada-Ku, kesetiaan, sikap penuh 
semangat, akan membangkitkan 
dirimu kepada-Ku. Sembahlah Aku. 
Akulah Allahmu. Biarkanlah Aku 
beristirahat. Akulah pendampingmu 
yang Kudus. Hiburlah Aku. Aku 
adalah Mempelaimu. Berharaplah 
pada-Ku dan hanya kepada-Ku 
saja, sebab Aku adalah Dia Yang 
Menyelamatkan. Aku adalah Yesus .

13.P.P9

Anak-Ku, Roh-Ku menaungi-mu. 
Tangan-Ku ada pada tanganmu. 
Sabda-Ku ada pada bibirmu. Amsal-
Ku adalah pelitamu yang membimbing 
langkahmu. Jika engkau setia dalam 
mengasihi Aku dan mengikuti 
Ketetapan dan Perintah-Ku, Kasih 
dan Kesetiaan tidak pernah akan 
mengecewakan dirimu  Aku adalah 
Harapanmu dan kalian menjadi 
keturunan-Ku

Aku akan mengalahkan segala 
kejahatan yang mengelilingi engkau, 
anak-Ku. Aku tidak akan menjauh 
darimu di saat kemalanganmu, dan 
engkau, anak-Ku, akan memaklumkan 
Keadilan-Ku dan Kekuatan-Ku yang 
menyelamatkan mayat-mayat yang 
telah berbaring busuk sekalipun.  
Akulah Sang Kebangkitan dan 
setiap bangsa akan memuliakan Aku 
dan memuji Aku  Aku akan selalu 
bersamamu sampai akhir
“Kita?” 
Anak-Ku. “Kita?”7

Ingatlah selalu bahwa Aku, Bundamu, 
selalu dekat bersamamu. Berdoalah 
tanpa henti-hentinya

14.P.P9

Sehari menjelang Oari :aya Bunda 
Maria Diangkat Ke Surga

Aku adalah Tuhan. Anak-Ku, belum 
sampai tempat pengasingan ini Ku-
lewati, Aku menemukan engkau yang 
dikasihi Hati-Ku. Kupegangi engkau 
erat-erat dan Ku-bimbing kembali 
ke jalan yang lurus. Demikian pula 
Aku tidak akan membiarkan engkau 
pergi, kecuali setelah Aku membawa 
dirimu ke dalam Rumah Kediaman 
Bunda-Ku, ke dalam Ruangan-
Nya, tampak Ia yang mengandung 
Aku  Baktikanlah waktumu esok 
dan jadilah dupa bagi-Ku, dan 
harumkanlah sekelilingmu. Roh-Ku 
beristirahat di atasmu  Tabahlah! 
Aku tidak akan meninggalkan engkau. 
Berkat-Ku ada padamu, anak-Ku

7 Kata “kita” yang kedua kalinya berasal dari 
Bunda Suci
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Kasih mengasihi engkau. Kasih-Ku 
yang transenden dan Kerahiman 
menaungimu . Bersandarlah 
pada-Ku. Akulah Pembimbingmu. 
Jangan ragu-ragu, terkasih-Ku, 
Aku selalu akan memenuhi dirimu. 
Bukankah Aku yang selama ini  telah 
menganugerahkan arus Damai dan 
Kasih-Ku kepadamu bagaikan sungai? 
Maka, bersukacitalah, sebab Aku, 
Tuhan, Ada bersamamu. Bacalah 
Sabda-Ku.
(Aku kemudian membuka secara spontan 
Kitab Suci, pada Kitab Yesaya 49:6)
(Kemudian U.)
Kebun Anggur-Ku sekarang dikelola 
oleh Tangan-Ku sendiri. Sebab Aku 
telah mendengar jeritan penderitaan 
mereka yang miskin dan orang-
orang benar. Aku mendengar mereka 
memohon buah, maka Aku, Tuhan 
Kerahiman, tengah memperlipat 
gandakan buah-Ku, sebagaimana Aku 
pernah mempergandakan roti dan 
ikan buat khalayak ramai .

Buah ini akan menjadi keindahan 
dan kemuliaan bumi ini. Aku akan 
membangun tembok di sekeliling 
Kebun Anggur-Ku, tidak membiarkan 
musuh-Ku menginjak-Nya . Terkasih-
Ku, Aku, Tuhan Kebun Anggur itu, 
ada di antara kalian.
Teguhkanlah hatimu, para terkasih-
Ku. Aku tahu betapa kalian 
kehilangan terang, dan Aku tahu 
betapa kalian terpenjara dalam 
kegelapan. Tetapi Aku sedang turun 
untuk menunjukkan perbedaan antara 
kegelapan ini dengan nyala kasih-Ku 
yang membara. Seluruh bumi akan 
bersinar dengan cahaya cemerlang, 
dan Aku, Yang adalah Kasih, akan 
tinggal di antara kalian .

1N.P.P9

Damai, anak-Ku. Kasihilah Aku 
seperti Aku mengasihi engkau. 
Rasakanlah Aku, kenalilah Aku dan 
sentuhlah Aku apabila engkau melihat 
Aku. Bukankah Aku telah minta 
kepadamu untuk melakukan hal ini, 
anak-Ku?
Ya, benar, Tuhan.
Maukah engkau melakukannya? 
Sekarang juga? Ya, peganglah Tangan-
Ku. Kenalilah Aku melalui Damai 
yang Ku-berikan kepadamu ini … 
Kenalilah Aku melalui Ksih yang Ku-
berikan kepadamu ini .
Mengapa aku harus tetap berkelana di 
tempat pengasingan iniI Seakan tidak 
kunjung berakhir, Tuhan-Ku.
Aku tahu, tetapi Aku telah 
mengutusmu demi misi ini, yang 
segera akan kauselesaikan . Aku tidak 
akan meninggalkan dirimu, dan Aku 
akan mengatur begitu rupa hingga 
engkau akan memuliakan Aku.
_assula, tinggallah dekat Aku. 
Maukah engkau melakukannya bagi-
Ku?
Aku ingin taat kepada-Mu, Tuhan-Ku, 
selaluK
Aku tidak pernah akan mengecewakan 
engkau. Berpeganglah pada-
Ku. Ingatlah bahwa Aku adalah 
Pendidikmu.
“Kita?”
Ya, Tuhan, selama-lamanya.

22.P.P9

Terpujilah Nama-Mu. Oendaknya semua 
ciptaan yang bernapas memuji Gngkau, 
ya TuhankuK
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⁄X‹fi› ƒ
23.P.P9

_assula, tenanglah, terimalah Aku 
dalam damai  `ara-Ku berada 
bersamamu adalah dalam keheningan. 
Beritakanlah Sabda-Ku ke mana-
mana, dan jangan pernah ragu. Dari 
Kasih-Ku yang tiada batas Aku telah 
memberikan kepadamu anugerah, 
bagi segenap umat manusia. Pujilah 
Aku, kasihilah Aku. Peliharalah 
Nama-Ku agar tetap Kudus. Rahmat-
Ku ada padamu .

Dengarkan Aku! Begitu panen anggur 
siap, engkau akan datang kepada-
Ku. Aku akan meleburkan dirimu 
seutuhnya ke dalam Tubuh-Ku. Aku, 
Yang Mahatinggi, tidak pernah akan 
meninggalkan engkau “bukan apa-
apa”. Maka mengertilah engkau 
betapa Aku merdindukan dirimu? 
Tinggallah tetap “bukan apa-apa”, 
maka engkau akan tinggal dalam 
Diri-Ku. Tenanglah dan taatilah 
Aku, Allahmu yang dikelilingi oleh 
ribuan malaikat dari berbagai jenis 
dan ordo. Rasakanlah Kekudusan-
Ku. Rasakanlah Kekudusan-Ku. 
Rasakanlah Keilahian-Ku. Biarlah 
matamu terpusat pada-Ku, pada Hati-
Kudus-Ku. Jadilah bunga-Ku. Mari 
tundukkanlah matamu ketika Aku 
memberkati engkau . Maukah engkau 
melakukannya sekarang? 

Terimalah jana yang telah Kupilih 
bagimu. Jadilah sederhana dalam hati, 
sebab inilah yang berkenan di Hati-
Ku. Mohonlah dari Aku kebijaksanaan 
dan Aku akan melipatgandakannya 
padamu. Mohonlah kemampuan 
untuk membeda-bedakan dengan 
tegas, dan Aku akan mencurahkannya 

padamu. Mohonlah semuanya itu 
dalam adorasimu kepada-Ku.

Mari, eXaluasikanlah semuanya 
yang telah kaupelajari dari Aku. 
Aku adalah Gurumu, Pendidikmu. 
Engkau sedang belajar dari Bibir Sang 
Kebijaksanaan. Pahamkah engkau? 
Aku sedang memberi engkau makan, 
_assula-Ku, dan tahukah engkau 
makanan apa? Spiritualitas  Buah-
Ku, Buah-Ku yang berasal dari Pohon 
Kehidupan. Pahamkah engkau?
Yah3eku sangat Baik terhadap aku. 
Kasih-Nya Kekal. Kesetiaan-Nya 
berlangsung dari Laman ke Laman. Ia 
telah mengangkat diriku dari lubang 
dan telah menyembuhkan aku. Ia telah 
menapakkan kakiku pada cadas sebuah 
batu karang dan menuntun langkahku. 
Betapa banyak keajaiban yang telah 
Kauperbuat bagi kami, TuhankuK

24.P.P9

YesusI
Aku Ada.
Si kecil, satu pandangan ramah, satu 
senyuman kecil darimu dan Hati-Ku 
melonjak gembira!

24.P.P9

(Kemudian:)
_assula, berkatilah Aku dan pujilah 
Aku. Bunga, bahagiakah engkau 
bersama Aku? `amkanlah bahwa 
Nama-Ku akan dimuliakan lagi.
Ya Tuhan, aku bahagia dengan apa yang 
Gngkau lakukan dan yang amat mulia 
adalah Berkat-Mu bagi kami semua.
Maka, anak-Ku, beritakanlah Nama-
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Ku sekeliling dunia, supaya setiap 
orang tahu bahwa Nama-Ku adalah 
KASIH .
Tuhan, iLinkanlah aku membacakan bagi-
Mu MaLmur Daud yang dinamai (aku 
membukanya serampangan) “Madah 
Pujian bagi Yah3e Sang :aja” (MLm. 
15)

Mari, berdoalah, berpuasalah, bacalah 
Sabda-Ku. Terimalah Aku dalam 
Komuni Kudus. Berdoalah Rosario. 
Bersembah sujudlah kepada-Ku. 
“Kita?”
Untuk selama-lamanya.

24.P.P9

(Pada malam harinya) Apakah kita akan 
istirahat sekarang, TuhankuI
Ya, mari kita beristirahat, tetapi 
dengan satu syarat, yaitu Aku 
beristirahat dalam hatimu dan engkau 
dalam Hati Kudus-Ku
(Ini membuat aku terseyum dan meloncak 
kegirangan.)  Ya, TuhankuK Aku 
memberkati Gngkau, Yesus.
Aku memberkati engkau, bunga . 
Mari 

Paris, 2P.P.P9

Tuhanku, sudilah menja3ab 
pertanyaanku ini melalui Kitab Suci. 
Bagaimana menuruth kehendak-Mu 
Amanat-Mu ini harus diteruskan, 
mengingat Gngkau sudah memilih 
hamba-Mu demi karya iniI Apakah 
Gngkau menginginkan Amanat 
ini diteruskan sebagian saja atau 
seluruhnya, seperti yang telah 
Kaudiktekan kepadakuI

(Ja3abannya terdapat dalam Injil Markus 
4:21-25)
_assula-Ku, Sabda-Ku bagaikan pelita 
yang memberi cahaya dan bersinar, 
supaya setiap jiwa dapat melihat 
Aku. Rasakanlah Aku dan kembalilah 
kepada-Ku. !ihatkah engkau? Aku 
ingin menyingkirkan kegelapan yang 
melanda dunia ini . Aku memberi 
Pelita-Ku kepada kalian supaya kalian 
menempatkannya di atas kaki dian, 
bukannya di bawah tempat tidurmu . 
Terima kasih, Tuhanku Yesus.
Mari, bunga, Aku memberkati rumah 
yang menerima engkau dan memberkati 
anak-anak-Ku. Aku mengasihi mereka 
tak terhingga. Aku tidak pernah akan 
meninggalkan mereka. Pikullah Salib-
Ku di atas bahumu. Berbagilah salib-Ku 
juga. Maukah engkau melakukan ini 
bagi-Ku? Kasih mengasihi engkau.

⁄X‹fi› ƒ
29.P.P9

Buatlah hatiku siap mendengarkan Sabda-
Mu, Tuhan.
Aku berdoa kepada-Mu, Tuhan sumber 
Kasih, Tuhan Kerahiman.
Dalam Kasih-Mu yang Agung, ja3ablah 
Aku.
Allah, bersinarlah atasku dan hidupkanlah 
aku kembali dengan Terang-MuK
Amin.

Akulah Tuhan Panenan, dan karena 
engkau mohon para pekerja untuk 
menuai Panenan besar ini, Aku akan 
mengirim para pembantu-pembantu itu 
kepadamu . Mari, datanglah sekarang 
lebih dekat kepada-Ku. Mendekatlah! 
AkuP adalah Kebangkitan dan Hidup, 
dan Aku berjanji kepadamu bahwa 

8 Amanat bagi suatu pertemuan doa.
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Hari Bakti itu tidak jauh lagi akan 
datang tidak lama lagi.
Mereka yang mati di antara kalian 
akan hidup kembali, dan semua orang 
yang masih terbaring di bawah tanah 
dan terkubur oleh dosa-dosa mereka 
akan Kubangkitkan kembali kepada 
Kehidupan.

Aku akan memperluas Kerajaan-Ku 
dan Aku akan membangun kembali 
negerimu yang kini terhampar tandus 
dan menyedihkan untuk dilihat. Aku 
akan mengulangi Sabda ini dari Kitab 
Suci: Adakah seorang Ibu melupakan 
anak bayinya yang didekap di 
dadanya, ataukah mengecewakan 
putra yang dikandung dalam 
rahimnya? Namun, biarpun mereka 
melupakannya, Aku tidak pernah akan 
melupakan kalian.9

Aku sedang mempersiapkan bagimu 
suatu Surga Baru dan Bumi Baru, 
dan Kasih akan kembali kepadamu 
dan hidup di antara kalian, umat 
tersisa, sebagai Kasih. Dan semua 
mayat itu yang kalian temui di setiap 
sudut jalan, akan Ku-bangkitkan, dan 
seperti angin, Aku akan menghembusi 
gembala-gembalamu agar kembali 
ke padang Rumput Baru dan dengan 
tongkat kegembalaannya akan 
mengantar kawanan-Ku ke padang 
rumput seperti di masa lalu. Sebab 
walaupun kejahatan mereka masuk 
ke dalam Rumah-Ku sendiri dan 
telah memperdaya banyak orang, 
dan walaupun dosa-dosa mereka 
menyebabkan ateisme tersebar luas, 
Aku bersedia mengampuni dan 
melupakannya, dan murka-Ku akan 
surut seakan-akan tidak pernah ada 

9 Yes. 49:15

seandainya hari ini mereka mau 
mengakui kesalahan mereka .

Tetapi sampai saat ini, Hati Kudus-
Ku hancur oleh kurannya kasih dan 
oleh banyaknya dosa yang dilakukan 
manusia di eramu. Dosa-dosa ini 
yang telah menembus Hati-Ku dan 
mempermalukan Surga. Dosa-dosa 
yang telah mencemarkan tempat 
kudus-Ku dan melecehkan Nama-Ku 
yang Kudus.
Biarpun demikian, seandainya 
kalian mengetahui, betapa Aku 
siap mengampuni kejahatan-
kejahatan eramu ini akibat satu 
pandangan ramah kepada-Ku, satu 
saat penyesalan, suatu keluh kesah 
keraguan, sedikit pertimbangan, suatu 
senyuman arah Wajah Kudus-Ku, 
maka Aku akan mengampuni dan 
melupakan.

Aku bahkan tidak akan menengok 
luka-luka-Ku. Aku akan menghapus 
dari pandangan Ku semua kesalahan 
dan dosamu, seandainya kalian 
menunjukkan penyesalan sekilas saja
. Maka segenap surga akan merayakan 
tindakanmu itu, sebab senyumanmu 
dan pandangan ramahmu itu akan 
Kuterima bagaikan dupa. Dan 
penyesalanmu yang sekilas itu akan 
Kudengar bagai sebuah nyanyian 
baru. Hari ini Aku turun atasmu 
dengan penuh Kerahiman untuk 
menebus kalian karena Kasih-Ku.

Rahmat Roh Kudus-Ku bagaikan 
kabut dan akan menyelimuti bumi 
ini. Sungguh Kukatakan kepadamu 
bahwa Aku akan melipatgandakan 
Rahmat-Ku atas dirimu. Sabda-Ku 
akan diungkapkan dan didengar 
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oleh banyak orang, dan Aku akan 
melipat-gandakan penglihatanmu, 
supaya mereka semua yang 
mengabaikan Roh Rahmat Kudus-
Ku dan berusaha menghambat-Nya, 
akhirnya menendang galah penghalau 
saja. Semua upaya mereka akan sia-
sia, sebab Aku, Tuhan, bermaksud 
membangkitkan kalian dan mengolah 
gurun tempat kalian hidup ini, dan 
akan membuat oasis dari bayang 
tipuan khayalanmu.

Aku, Allahmu, berdiri di hadapanmu 
dan mengajukan pertanyaan kepada 
mereka yang tetap saja menghambat 
Roh Kudus-Ku: Bagaimana mungkin 
kalian tidak dapat mengenali saatnya? 
Bagaimana mungkin kalian telah 
memutuskan untuk meninggalkan 
tanda-tanda-Ku dan tidak mengakui 
mukjizat-Ku? Mengapa kalian 
berulang kali menganiaya para nabi-
Ku?

Mengapa kalian takut dan selalu 
berhasrat memadamkan api kecil 
yang kalian lihat, yang menerangi 
kegelapanmu? Mengapa kalian 
bergegas menginjak-injak dan 
memusnahkan setiap bunga yang 
tumbuh bersama Rahmat-Ku di gurun 
dan kegersanganmu? Bagaimana 
mungkin kalian menginginkan Aku, 
Allahmu, bungkam dan mati? Maka, 
biarlah Aku mengatakan kepadamu 
dan memperingatkan dirimu Siapakah 
Aku ini:

Aku adalah Sang Sabda dan
Kehidupan,

Aku akan bertindak.

Ketika Aku masih di bumi, Aku telah 
melipatgandakan Roti-Ku dan Ikan-
Ku, dan memberi makan banyak 
orang. Dan ketika Musa menyeberangi 
padang gurun dengan ribuan 
orang dan tidak ada yang dimakan, 
Pembekalan Surga terbuka dan 
memberi makan manna kepada semua 
orang itu . 

Demikian hari ini juga, karena bumi 
ini terhampar dalam kegersangan 
dan tidak mempu menghasilkan 
Roti secukupnya untuk menghidupi 
kalian, maka Aku, dengan Roh 
Rahmat-Ku, akan melipatgandakan 
Roti-Ku untuk memberi kalian 
makan, para terkasih, kalian semua 
yang kelaparan dan terabaikan. Di 
zamanmu hal ini disebut: Pencurahan 
Roh Kudus-Ku.  Kalian akan diberi 
makan langsung oleh Aku, sebab Aku 
ingin melipat-gandakan Roti-Ku, dan 
tidak akan ada lagi yang kelaparan

. `elakalah mereka yang berusaha 
dan menghalangi anak-anak-Ku untuk 
datang kepada-Ku di zaman Rahmat 
ini!  

Karena itu bukalah hatimu, hai kalian 
yang masih ragu-ragu, bukannya akal 
budimu . Ajaran-ajaran-Ku sehat 
dan menyembuhkan. Jangan takut. 
Percayalah dalam kesederhanaan hati. 
Jangan menghakimi dan melecehkan 
para malaikat-Ku yang Kuutus dengan 
Roh-Ku. Malaikat Agung Mikhael 
pun, ketika terlibat dalam perdebatan 
dengan iblis mengenai jenazah 
Musa, tidak berani memakai bahasa 
pelecehan. Yang dikatakannya 
hanyalah : semoga Tuhan menghardik 
dirimu10.
10 Yud. 9
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Berharaplah pada-Ku, percayalah 
dan Kasihilah Aku. Hiduplah Kudus, 
sebab Aku Kudus. Berpuasalah 
dan adakanlah silih. Bertobatlah, 
dan persembahkanlah kepada-Ku 
penyerahan dirimu setiap hari. 
Serahkanlah dirimu ke dalam tangan-
Ku dan Aku akan menjadikan kalian 
tiang-tiang cahaya yang hidup. 
Berdoalah terus menerus tanpa henti-
hentinya. Berdoalah dengan hatimu. 
Terimalah Aku11 dalam kemurnian 
dan rahmat-Ku akan tercurah atasmu.

Datanglah pada saat adorasi dan 
bersujudlah pada-Ku. Akuilah 
dosa-dosamu yang banyak itu. 
Senangkanlah Hati-Ku, Allahmu dan 
berjalanlah bersama-Ku. Ikutilah 
ketetapan-ketetapan-Ku dan jangan 
menoleh ke kiri atau ke kanan. Jadilah 
sempurna! Jadilah Surga-Ku!

Oh, ciptaan, seandainya engkau tahu 
betapa Aku, Allahmu, mengasihi 
engkau, maka engkau tidak akan 
ragu untuk mengikuti Aku pada jejak 
kaki-Ku! Mengapa engkau mencari 
di tempat lain untuk memperoleh 
penghiburan? Hati Kudus-Ku adalah 
pelipur lukamu. Hati Kudus-Ku 
adalah Kediamanmu. Pandangan-
Ku terarah pada kalian semua. 
Aku memberkati kalian semua. 
Aku memberkati semua orang 
yang membaca Amanat ini, sambil 
meninggalkan Hembusan Kasih-Ku 
di dahi kalian. Kasih mengasihi kalian 
semua. Jadilah satu 

⁄X‹fi› ƒ

11 Wkaristi Kudus

Terima kasih, Tuhanku, aku memberkati 
Gngkau.

Di waktu aniaya, 4.P.P9

Dalam diri-Mu ji3aku menemukan 
perlindungan yang hangat, sampai badai 
yang mengamuk itu reda kembali.
Kupasang telingaku menuju Surga untuk 
mendengarkan Suara-Mu yang lembut, 
yang selalu menghibur aku.
Aku tidak perlu takut, sebab Kehadiran-
Mu yang Kudus di sampingku menghibur 
aku.
Tak seorangpun mampu mengganti 
Kesetiaan-Mu.
Kini Gngkaulah Tuanku, Yang 
Mahatinggi, Tuhan segala Tuan.
Penebusku dan karenanya sepenuhnya 
kuserahkan diriku kepada-Mu.
Ji3aku dan hatiku kuserahkan ke dalam 
tangan Ilahi-Mu.
Amin  

Kebijaksanaan, anak-Ku, adalah guru 
dan pendidikmu . Mari, jatuhkanlah 
dirimu ke dalam pelukan Abbamu 
untuk penghiburan. Engkau tidak 
akan menemukan yang lebih baik. 
Tempatkanlah kepercayaanmu 
pada-Ku. Persembahkanlah kepada-
Ku penderitaanmu. Aku akan 
meman^aatkannya dengan baik. Mari, 
dan biarkan Aku menjuadi tempat 
persembunyiaanmu. Aku berkata, 
“Aku akan mengawasimu”. Aku tidak 
akan mengizinkan serangan-serangan 
para penganiayamu, yang dalam 
kenyataaannya adalah penganiaya-Ku, 
menyapu habis dirimu dalam ombak 
berbahaya mereka.

Semakin mereka menganiayamu, 
anak-Ku, semakin hebat lagi Aku, 
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jiwamu  Aku ingin kalian senantiasa 
waspada melawan si jahat yang 
selalu membujuk ke arah kekacauan, 
perpecahan.

(Bersambung ke B` 3N)

Tuhan, akan menegakkan dirimu dan 
memberkati engkau. Jangan lupa 
akan hal ini. Andalkan Aku. Biarlah 
doa-doamu bagaikan dupa. Izinkanlah 
Aku menggunakan dirimu sebagai 
pancinganKu terhadap para ateis. 
Semua pengorbanan ini tidak akan sia-
sia  Ingatlah, Hati Kudus-Ku adalah 
Kediamanmu  “Kita?”
“Kita”, Tuhanku.
Jadilah baik

4.9.P9

Amanat Bunda Suci bagi pertemuan doa.

Damai besertamu semua. Allah sendiri 
adalah Kebijaksanaan. Dengarkanlah 
Suara Kebijaksanaan yang memang-
gilmu di gurun ini. Pasanglah telingamu 
dan kenalilah Suara-Nya. Yesus sedang 
memanggil kalian semua, seorang demi 
seorang, agar kembali kepada-Nya, 
kembali kepada Kasih dan mengikuti 
Jejak-Nya.

Putra-Ku sadar akan kelemahanmu 
dan kesalahanmu, tetapi kalian 
tidak perlu khawatir, asal kalian 
menyerahkan diri kalian sepenuhnya 
ke dalam Tangan Ilahi-Nya dan 
mengandalkan Dia. Datanglah kepada-
Nya sebagaimana adanya kalian 
dan persembahkanlah kepada-Nya 
kehendakmu. Persembahkanlah 
kepada-Nya kasihmu, persembahkanlah 
deritamu, kesedihanmu, kekuatiranmu, 
persoalanmu. Persembahkanlah 
kepada-Nya segala sesuatu. 
Andalkanlah Dia. Izinkanlah Dia 
mengantar kalian ke dalam hati 
Kudus-Nya yang terdalam, tempat 
kalian akan mendapatkan Damai-Nya. 
Damai ini, sangat dibutuhkan oleh 


