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BUKU CATATAN 40

Inilah Hukum-Ku, hukum terbesar 
dan yang pertama.  Aku memberkati 
engkau. Berkatilah Aku  Kasih 
bersukacita dalam dirimu.
Aku memberkati engkau, Tuhan

⁄X‹fi› ƒ

9.1.90

Akulah yang paling mengasihi engkau. 
Tetaplah dalam perkenananan-Ku 
dengan mengasihi Aku dan dengan 
melakukan kehendak-Ku. Tetapkan 
hatimu untuk menyelesaikan Karya-
Ku. Pahamilah ini semua, anak-Ku, 
dan izinkanlah Aku menggunakan 
engkau. Aku mengasihi engkau. 
Baktikanlah dirimu kepada-Ku 
dan Aku akan mengangkat engkau, 
memberi engkau makan, mengisi 
engkau dengan darah-Ku.

Bertindaklah dengan kasih, 
berbicaralah dengan kasih, berpikirlah 
dengan kasih.
Jadilah pantulan-Ku dalam segalanya. 
Yang Kuminta hanyalah deDosi, 
kasih dan ketulusan. Perlakukanlah 
Aku sebagai pendampingmu yang 
kudus. Ikutsertakanlah Aku sebagai 
keluargamu. Katakanlah padaKu 
berulang kali betapa engkau memuja 
Aku.

Aku, Allah yang cemburu, dan Aku 
menghendaki doa-doa yang tidak 
berkeputusan, mengertikah? Bunga, 
Aku adalah penjaga tangguh taman-
Ku.  Walaupun Aku menemukannya 

terabaikan dan kering. Aku 
berjanji kepadamu bahwa Aku 
akan menghidupkannya kembali, 
dan semuanya ini akan Kulakukan 
sendiri. Aku akan menyingkapkan 
wajah-Ku kepada kalian semua, dan 
banyak orang akan mengakui Aku dan 
menyembah Aku dengan pengorbanan 
dan doa. Ya, banyak orang akan minta 
pertolongan-Ku, dan ketika melihat 
Aku mereka akan memahami Kasih-
Ku, dan Aku akan menyembuhkan 
mereka .

Kasih mengasihi kalian semua. Akulah 
Dia yang melakukan keajaiban dan 
mendengarkan semua orang yang 
kecil maupun yang besar, yang 
benar maupun yang tidak benar dan 
yang setia maupun yang ka r. Aku 
mendengarkan semua orang. Aku 
memberkati kalian semua

10.1.90

Yesus memanggil aku untuk mendikte 
kepadaku Amanat-Nya bagi kelompok 
doa kita, untuk pertemuan doa yang akan 
diadakan  pada  tangga l 2;.1.90.

Damai sertamu. Rasakanlah 
kehadiran-Ku. Aku ada di antara 
kalian. Siapkanlah hatimu untuk 
mendengarkan dan pahamilah kata-
kata-Ku

Anak-anak yang terkasih, sudah lebih 
dari setahun Aku bersama kalian 
dengan cara khusus ini, memberi 
Amanat-Ku, dan dengan cara ini 
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Aku telah menunjukkan kepadamu 
luka-luka Hati Kudus-Ku. Telah 
Aku nyatakan kepadamu keadaan 
Gereja-Ku sekarang, dan penyebab 
kepahitan jiwa-Ku. Aku telah berbagi 
dengan kalian semua salib damai dan 
kasih-Ku. Aku telah menyingkapkan 
kepadamu keinganan-keinginan-Ku 
yang terdalam, dan Roh Kudus-
Ku telah mengingatkan kalian 
akan perintah-perintah-Ku. Telah 
Kuingatkan kalian terus menerus 
akan ajaran Gereja-Ku. Aku telah 
menghimpun kalian karena kalian 
milik-Ku, dan kepada milik-Ku, 
Aku datang untuk menunjukkan 
Kemuliaan-Ku.

Aku ada di dalam kalian dan kalian 
ada di dalam Aku. Akulah Terang 
Dunia, dan kalian, milik-Ku yang kecil 
adalah kumpulan wadah kecil yang 
membawa terang-Ku dan amanat 
damai dan kasih-Ku  Aku telah 
menghimpun kalian seperti seorang 
gembala mengumpulkan kembali 
kawanan dombanya, dan telah 
merangkul kalian dengan lengan-Ku.

Namun ada domba-domba-Ku yang 
lain, yang harus Kutuntun juga. Aku 
telah mempersiapkan kalian untuk 
hidup di bawah surga baru dan bumi 
baru, sebab waktunya sudah semakin 
dekat, saat Kasih akan kembali dan 
hidup di antara kalian. Tidak lama 
lagi engkau akan mendengar langkah 
kaki Kasih yang datang kembali, 
dan karena itulah Suara-Ku akan 
terdengar di seluruh muka bumi.

Dan karena alasan yang sama, kaum 
mudamu menerima penglihatan-
penglihatan. Aku telah mengatakan 

bahwa Aku akan mencurahkan Roh-
Ku atas seluruh umat manusia, dan 
putra-putrimu akan bernubuat, dan 
bahwa kepada orang yang terkecilpun 
Aku akan memberi berkat-Ku.

Ya, hari ini suara-Ku berseru di 
padang gurun. Aku memanggil 
kalian semua, namun ada yang gagal 
memahami apa yang dimaksudkan 
Roh-Ku, dan tidak memahami 
tanda-tanda-Ku maupun penglihatan 
kaum mudamu. Mereka tidak lagi 
menghargai buah-buah Hati Kami, 
malah memperlakukan orang-orang 
pilihan-Ku sebagai penipu  Sekarang 
Aku ada bersamamu dengan cara ini 
hanya dalam waktu yang singkat saja. 
Tetapi Aku tidak akan meninggalkan 
kalian tanpa meyakinkan kalian, 
bahwa kalian akan mendapatkan 
perlindungan dan kelimpahan.

Akulah Gembalamu yang baik, yang 
peduli akan kalian. Akulah Tuhan, 
yang seperti seorang penjaga malam, 
menjaga kalian dari atas. Bagaimana 
Aku dapat menolak dan tidak turun 
serta mengambil suatu prakarsa yang 
perlu untuk menggapai kalian, bila 
Aku mendengar ratapan tangismu 
dan deritamu? Bagaimana Aku dapat 
menolak dan tidak datang segera 
menghampiri kalian, apabila Aku 
mellihat banyak diantara kalian 
menuju ke api kekal?

Aku datang kepadamu dengan cara ini 
bukan untuk mengutuk kalian, tetapi 
untuk memperingatkan kalian. Aku 
datang untuk menyelamatkan dunia. 
Aku tidak datang untuk mengutuk 
dunia, tetapi dunia telah salah paham 
lagi akan saat kedatangan-Ku sebagai 
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akan digenapi.  Maka, janganlah 
tertipu, tetapi tolaklah para lawanmu, 
tolaklah mereka yang melawan Petrus. 
Aku sendiri akan memberi kalian 
kemampuan untuk mengenali apa 
yang kini dikatakan oleh Roh kepada 
Gereja-gereja. Karena itu, janganlah 
menyiapkan pembelaanmu ….

Pohon ara telah matang dan 
Kerajaan-Ku kini sudah di dekat 
kalian1. Berdoalah bagi mereka yang 
tidak mengerti. Percaya merupakan 
rahmat yang dianugerahkan oleh-Ku. 
Aku telah memilih kalian dan inilah 
sebabnya maka kalian akan dianiaya. 
Tetapi janganlah hatimu khawatir. 
Kasihilah satu sama lain dan jangan 
menghakimi. Biarkan kasih yang telah 
Kutunjukkan kepadamu menjadi 
lambang murid-murid-Ku yang baru 
agar mereka dapat mengenali bahwa 
kalian datang dari kawanan-Ku dan 
kalian adalah anak-anak Allah dan di 
dalam Allah

Anak-anak-ku, kasihilah satu sama 
lain, sebagaimana Aku mengasihi 
kalian. Jangan minta tanda-tanda. 
Berpuasalah dengan apa yang diberi 
Roh kepadamu sekarang. Sungguh 
Aku berkata kepadamu, bahwa tidak 
lama lagi akan ada Satu Kawanan 
yang akan dipimpin dan dibimbing 
oleh Satu Gembala  Akulah Roh 
dan Aku ingin kalian menyembah 
Aku dalam roh dan kebenaran, 
bukan dengan kata-kata mati. Maka 
belajarlah berdoa dari dalam hatimu 

Berdoalah untuk seluruh Gereja.
Jadilah dupa Gereja-Ku, dan dengan 
ini Kumaksudkan agar kalian berdoa 
1 Yesus mengatakan kata-kata ini dengan sangat 
meriah, seolah-olah @a berbiBara kepada Diri-Nya 
sendiri.

Mesias dan tidak mengenali Aku, 
tetapi memperlakukan Aku semau 
mereka, dengan menyerahkan Aku 
kepada orang-orang ka r. Sekali lagi 
dunia salah paham tentang dia yang 
telah ditugaskan untuk meluruskan 
jalan di hadapan-Ku. Mereka tidak 
mengenali Yohanes Pembaptis, yang 
datang dengan seluruh kebenaran 
seperti Elia, tetapi memperlakukannya 
semau mereka

Dan sekarang generasimu salah 
paham tentang Saat itu sekali lagi, 
sebab Saat itu tidak sesuai bagi 
mereka. Aku telah berkata, bahwa 
pada hari-hari terakhir yang akan 
datang Aku akan mengutus Musa dan 
Elia ke bumi. Tetapi generasimu tidak 
akan mengenali Mereka. Generasimu 
tidak mau mendengar ataupun 
memahami Mereka. Tetapi generasimu 
akan mempersalahkan Mereka dengan 
menolak Yohanes Pembaptis dan Aku 
sebagai Mesias.

Aku telah berkata, bahwa pada hari-
hari terakhir, banyak mesias-mesias 
palsu akan muncul. Dan Aku telah 
menasihati kalian untuk waspada 
terhadap para mesias palsu itu, yang 
dalam masamu adalah agama-agama 
palsu. Aku telah memberi Sabda-
Ku, dan Aku telah memperingatkan 
engkau untuk tidak menuruti sekte-
sekte itu. Aku telah memberi Petrus 
tanggungjawab atas Gereja-Ku, dan 
Aku telah minta kepadanya untuk 
memberi kalian makan, menjaga 
kalian dan mengasihi kalian

Sungguh Aku berkata kepadamu, 
sebelum generasi ini berlalu, semua 
yang telah Kukatakan kepadamu, 
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Ilahi-Ku. Aku bermaksud memberi 
kalian kembali keilahian yang pernah 
kalian miliki, tetapi telah kehilangan

 Bunga-bunga-Ku, Akulah Dia 
yang sangat mengasihi kalian. Aku 
memberkati kalian semua, dengan 
meninggalkan hembusan kasih-Ku 
pada dahimu. Jadilah satu.

⁄X‹fi› ƒ

Mari, dengarkanlah Bunda-Ku

Terimalah Amanat-Ku, Vassula. 
Bunga, Aku memberkati engkau.
Aku memberkati Engkau, Bunda Suci. 
Aku mendengarkan.

Damai sertamu.
Yesus dan Aku memberkati kalian 
semua. Yang Kudus ada di antara 
kalian dan Kebijaksanaan adalah 
gurumu. Dengarkanlah Aku. Kasih 
Kami bagimu begitu besar sehingga 
tidak seorangpun di bumi, yang 
pernah dapat memahaminya, 
sedikitpun tidak (Tidak ada 
seorangpun yang pernah melihat 
Allah)2. Yang Kudus telah menyatakan 
Wajah-Nya yang Kudus kepada 
bangsamu. Ia telah menyingkapkan 
Kasih-Nya dan telah menunjukkan 
luka-luka Hati Kudus-Nya

Allah begitu mengasihi dunia 
sehingga Ia mengutus Putra-Nya 
yang tunggal untuk menjadi Korban 
yang menghapus dosa manusia. 
Dialah yang mempunyai tempat di 
sebelah kanan Allah Bapa, dan karena 
Kerahiman-Nya yang tanpa batas, 
turun, supaya dapat bersamamu 
2 Tidak ada yang pernah melihat Allah. Tidak ada 
seorangpun yang pernah sepenuhnya memahami 
kasih Allah. Gadi, HkitaI belum melihat-Nya.

bagi semua orang yang memberitakan 
Sabda-Ku, mulai dari Paus yang 
mewakili Aku, sampai kepada murid-
murid dan nabi-nabi di masamu.
Mulai dari jiwa-jiwa kaum religius 
sampai kepada kaum awam, supaya 
mereka siap memahami bahwa kalian 
semua yang telah Kusebut adalah 
bagian dari Satu Tubuh, Tubuh-Ku  
Ya, kalian semua menjadi satu tubuh 
dalam Aku.

Berdoalah untuk mereka yang tidak 
mau mendengar, supaya mereka 
siap, bukan enggan, supaya mereka 
mendengarkan khotbah atau wahyu 
yang diilhami Roh. Berdoalah supaya 
mereka memahami bagaimana 
Roh-Ku berkarya dengan cara yang 
berbeda-beda dan bagaimana Roh-
Ku mengajar kalian, mengingatkan 
kalian, memperingatkan kalian.

Berdoalah supaya mereka 
membiarkan Roh-Ku berbicara

 Tidak ada yang baru yang Ku-
singkapkan. Aku telah mengatakan 
semua ini kepadamu, supaya imanmu 
tidak goyah apabila masa kesusahan 
itu datang. Ingatlah, hai orang-orang 
kecil, bahwa bilamana seseorang yang 
tidak pernah mengalami pencobaan 

hanya sedikit yang ia tahu 
Dari pihak-Ku, Aku selalu akan 
mengawasi kalian. Namun Aku ingin 
agar engkau menyerahkan dirimu 
sepenuhnya kepada-Ku, agar Aku 
dapat membentuk engkau sesuka hati-
Ku. Aku ingin agar engkau seperti 
tanah liat di tangan si tukang periuk.

Aku bermaksud membentuk engkau 
semua kembali kepada gambaran 
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dengan cara istimewa ini, dan untuk 
hadir di antara milik-Nya. Yang Kudus 
dari yang Kudus telah datang untuk 
mengingatkan bangsamu supaya 
hidup suci, sebab Ia Kudus.  Ia telah 
datang untuk mengingatkan engkau 
bahwa apa saja yang berupa daging 
adalah rumput dan keindahannya 
seperti bunga-bunga gugur. Rumput 
mengering, bunga-bunga layu, tetapi 
Sabda-Nya tetap untuk selama-
lamanya3

Anak-anak-Ku yang kecil, di 
masamu, kebun Anggur Tuhan sedang 
menyebar ke seluruh bagian dunia, 
dan suara-Nya semakin terdengar 
di padang gurunmu. Ia tetap akan 
mempropagandakan oasis-oasis kecil 
Kerajaan-Nya, supaya Kerajaan-Nya 
di bumi menjadi seperti yang di Surga. 
Jangan tertegun maupun heran. 
Sebaliknya, bersukacitalah!

Bersukacitalah bahwa Roh Kudus-
Nya dicurahkan dengan begitu 
berlimpah atas setiap bangsa dan 
membangkitkan murid-murid 
baru. Seandainya saja engkau mau 
mendengarkan Kami sekarang 
dan tidak mengeraskan hatimu 
seperti pada waktu pemberontakan 
… Waktu berlalu cepat dan Aku 
menghimbau kepadamu supaya 
engkau mendengarkan Kami, sebab 
dalam waktu dekat engkau tidak akan 
melihat Aku lagi

Anak-anak-Ku sayang, hiduplah 
dalam Kristus, hiduplah dalam Dia. 
Siaplah selalu menemui Tuhan, 
sebab Tuhan ada di antara kalian. 
Berbahagialah dan bersukacitalah 

3 1 Petr. 1:24-25, Yes. 40:7-8

bersama Aku. Lakukanlah tetap segala 
sesuatu yang telah kalian pelajari dari 
Kami. Hayatilah Amanat Kami dan 
Allah akan menjadikan jelas kepada 
kalian. Renungkanlah kata-kata Kami, 
agar akhirnya rencana Allah akan 
menjadi kenyataan.
Maksud-Nya adalah mengubah tubuh 
kalian menjadi cermin Gambaran 
Ilahi-Nya. Ia bermaksud memulihkan 
keilahian diri kalian dan menjadikan 
kalian semua Satu Tubuh yang Murni 
dan Kudus.

Hanya persatuan yang dapat 
menghasilkan Kemuliaan bagi Allah. 
Maka, datanglah dan pujilah Tuhan. 
Janganlah seperti orang ka r yang 
saling membeda-bedakan diri sendiri 
di dalam Kristus. Kalian semua, yang 
ada di dalam Kristus, harus saling 
menolong, dan dengan demikian 
menggenapkan hukum Kristus. Inilah 
himbauan Bunda Tuhanmu kepada 
semua orang Kristen.

Tuhan sedang mempersiapkan kalian 
semua, yang hidup di dalam Nama-
Nya, akan Hari Kemuliaan itu. Ya, 
Tuhan akan mempersatukan umat-
Nya dan membebaskan mereka dari 
segala kejahatan. Kerahiman dan 
Keadilan melakukan keajaiban-
keajaiban yang belum pernah terjadi 
di antara banyak generasi … dan 
Persatuan akan turun ke atas kalian 
bagaikan fajar menyingsing, dan 
secara tiba-tiba, seperti jatuhnya 
komunisme. Hal ini akan datang dari 
Allah, dan bangsa-bangsamu akan 
menamakannya: Mukjizat Agung, hari 
yang Terberkati dalam sejarahmu

Mukjizat itu akan terjadi sepenuhnya 
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Bunga, engkau tentu sudah mendengar 
tentang keajaiban-keajaiban-Ku yang 
lebih hebat dari yang ini
(Maksud Tuhan, keajaiban berupa dapat 
berkomunikasi dengan Dia melalui 
tulisan).

Kasih ada di dekatmu dan Kasihlah 
yang engkau dengar, dan Kasihlah 
yang menyerap dirimu. Kasihilah Aku 
dan Aku akan melakukan sisanya. 
Terimalah Damai-Ku. Aku, Tuhan, 
memberkati engkau. Para Kudus ada 
bersamamu

17.1.90

Damai sertamu. Bunga-Ku, izinkanlah 
Aku menggunakan tanganmu untuk 
menulis Amanat-Ku6. Aku memberi 
Damai-Ku kepadamu. Para terkasih, 
Aku telah membesar-kan kalian untuk 
menggunakan kalian sebagai sarana, 
supaya Amanat-Ku dikenal di seluruh 
dunia. Aku telah mendidik kalian 
untuk menjadikan kalian altar-altar 
yang hidup, memberikan nyala api-Ku 
kepada kalian. Aku telah mendidik 
kalian untuk mengubah kalian 
menjadi bait-baik hidup. Rahmat-Ku 
ada di atas kalian.

Pandangan-Ku tidak akan pernah 
meninggalkan kalian. Mari, dan 
ambillah dari Kekayaan-Ku. Mari, 
senangkanlah hati-Ku dan ucapkanlah 
kata-kata ini:
“Semoga Engkau diberkati, Tuhan 
segenap Kerahiman. Segenap 
keagungan, kuasa, kemegahan adalah 
Milik-Mu, dan Engkaulah pengatur 

6 Amanat untuk tanggal 18.1.90, hari pertama Pe-
kan Persatuan dan sekaligus ulang tahunku. Amanat 
ini diberi  untuk dibaBakan pada tanggal 18.   

demi Kemuliaan Allah, dan pada hari 
itu seluruh surga akan merayakan dan 
bersukacita secara meriah …
Inilah sebabnya Aku menghimbau 
kalian, anak-anak-Ku, supaya kalian 
berdoa tanpa henti-hentinya dan 
saling mengasihi. Serahkanlah diri 
kalian sepenuhnya kepada Allah dan 
Ia akan melakukan sisanya . Aku 
memberkati kalian masing-masing. 
Kehadiran-Ku akan dirasakan oleh 
banyak orang di antara kalian pada 
saat mereka akan masuk ke rumah 
kalian. Aku mengasihi kalian semua

15.1.90

Hidup dalam diri-Mu amatlah 
menyenangkan!
Bunga, ini adalah saat yang 
menyenangkan bagi-Ku. Aku 
mengangkat jiwamu kepada-Ku, 
hingga berkontemplasi, dan saat-saat 
seperti ini menyenangkan jiwa-Ku. 
Sadarkah engkau akan perbedaannya? 
Aku mengangkat jiwamu mencapai 
puncak kesadaran. Engkau sadar 
akan Kehadiran-Ku pada detik ini4, 
lebih daripada biasanya. Serahkan-
lah dirimu kepada-Ku dan tumbuhlah 
dalam Roh-Ku. Jadikan Aku yang 
utama.
Allahku, betapa menakjubkan bersama-
Mu.

Tuhan?
Aku Ada, hai kecil5. Apakah Aku 
pernah meninggalkan engkau?
Maksudku, betapa tak terbayangkan 
rasanya berada bersama-Mu seperti  ini, 
dengan-Mu Allah Musa, Allah Abrahan, 
dengan-Mu, Yesus!!

4 ketika menulis.
5 Aku menarik napas panjang.
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segala-galanya dan diatas segalanya. 
Berkat Engkau, dan melalui Engkau, 
persatuan akan turun bagaikan kilat, 
untuk menghormati dan Memuliakan 
Tubuh-Mu. Amin”

Dan Aku berkata kepadamu, bahwa 
dalam Persatuan kalian akan seperti 
wadah-wadah yang membawa Terang-
Ku memaklumkan Kerajaan-Ku dan 
mengajarkan Kebenaran dengan 
penuh kebebasan dan tanpa gangguan 
siapapun  Tulislah beberapa baris 
lagi untuk para pilihan-Ku. Bersiap-
siaplah kalian akan cobaan-cobaan 
lagi. Aku ada di hadapanmu untuk 
membuka jalan. Maka, jangan 
takut. Banyak orang yang akan 
dipermalukan, tetapi orang yang 
memaklumkan Kebenaran, tidak 
pernah hidup tanpa cobaan-cobaan. 

Para penindasmu mengepung kalian, 
tetapi apakah kalian merasakan 
sesuatu? Aku berkata kepadamu, 
sebelum mereka dapat mencapai 
kalian, Aku sudah menghalau 
mereka pergi. Aku, Tuhan, berjalan 

di sampingmu  Dengarkan Aku!  
^ntuk bersatu kalian harus menekuk. 
Tidak boleh ada persaingan di antara 
kalian. Tidak boleh ada kesombongan. 
Semua harus meniadakan diri. Aku 
adalah yang Ilahi dan Aku ingin 
agar kalian ilahi. Kalian semua, 
para terkasih-Ku, harus menekuk, 
karena kalian semua  mengambil 
bagian dalam Roh-Ku. Aku, Tuhan, 
memberkati kalian.

⁄X‹fi› ƒ

17.1.90

Yesus?
Aku Ada.
Aku, Yesus, mengasihi engkau, putri. 
Katakanlah kepada-Ku, seandainya 
Aku tidak datang kepadamu dengan 
cara ini untuk menyelamatkan engkau, 
apakah engkau akan menantikan 
Aku, melayani Aku? Dan seandainya 
engkau tidak Kuangkat, apakah 
engkau sadar akan segala sesuatu yang 
terjadi di dalam Gereja-Ku?
Tidak, tidak, Tuhan. Tetapi aku tidak 
layak menerima semuanya ini.
Bunga, meskipun engkau tidak 
baik, Aku di sini bersamamu untuk 
memberkati engkau, dan untuk 
menarik engkau lebih dalam ke Hati-
Ku  Makanlah dari Aku dengan cara 
ini  Terimalah Damai-Ku. Angkatlah 
matamu kepada-Ku, dan Wajah 
Kudus-Ku akan bersinar atasmu. 
Aku telah mengurapi engkau sebagai 
salah satu mempelai-Ku. Aku telah 
mengangkat engkau agar menjadi 
milik-Ku. Kasih mengasihi engkau.

… Aku telah meliputi engkau dengan 
keharuman-Ku yang lembut. Aku 
telah menuang-kan keharuman-Ku 
atas semua temanmu. Aku telah 
mengiasi engkau dengan Perhiasan-
Ku agar engkau menyerupai Aku. 
Aku telah mengikat dirimu kepada-
Ku. Angkatlah matamu kepada-
Ku, dan lihatlah Wajah Kudus-Ku. 
Aku adalah Juru Selamatmu yang 
mengasihi engkau. Terimalah cara 
Aku menuntun engkau. Aku telah 
menetapkan rencana-Ku jauh sebelum 
engkau dilahirkan.

Berpuasalah, terkasih-Ku. 
Matiragakanlah inderamu. Adakanlah 
pemulihan bagi mereka yang melukai 
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Aku. Angkatlah matamu kepada-
ku, dan rasakanlah betapa kasih-Ku 
membungkus engkau dan menyerap 
engkau. Berkorbanlah demi orang lain 
untuk menyenangkan hati-Ku.

Lihat! Akulah Dia yang paling 
mengasihi engkau. Dapatkah engkau 
menolak panggilan-Ku? Apakah 
engkau akan melawan Aku? Aku,  
yang telah memanggil engkau dengan 
namamu dan membentuk dirimu 
sesuai Gambaran-Ku. Aku, yang telah 
mengangkat dirimu dari wilayah-
wilayah. Dan jiwamu telah Kubebaskan 
dari negeri-negeri yang ada di bawah 
bumi.

Angkatlah matamu kepada-Ku dan 
pandanglah Aku. Akulah Dia, yang 
menyingkapkan Wajah Kudus-
Ku kepadamu. Akulah Dia, yang 
mengembangkan inderamu. Akulah 
Tuhan, yang telah melihat engkau dan 
menilai engkau, serta mencurahkan 
ajaran-ajaran-Ku atas dirimu.

Perhatikanlah Bibir-Ku7… dari Bibir 
Allahmu inilah engkau telah belajar 
segala sesuatu yang kauketahui 
sekarang. Dari Bibir Allahmu engkau 
di dikte dan semua pengetahuan yang 
kau miliki berasal dari Aku. Aku 
adalah pendidikmu. Maukah engkau 
mengizinkan Aku menarik dirimu 
mengikuti jejak kaki-Ku hingga akhir?
Maukah engkau mengizinkan Aku 
berbuat hal ini?
Dari Tangan-Mu sendiri aku telah diberi 
Makanan, tanpa jasa apapun. Siapakah 
aku maka aku di curahkan rahmat-
rahmat ini? Semuanya berasal dari-Mu. 

7  Ral ini dikatakan oleh Yesus sambil menunjuk 
Bibir-Nya dengan dua jari.

Dari Tangan-Mu aku telah dianugerahi 
karunia-karunia. Aku memberkati 
Engkau, Tuhan. Aku akan tumbuh 
dan bersukacita dalam Kasih-Mu dan 
mengikuti Engkau penuh gelora hingga 
akhir, dan dengan tekad yang lebih besar.
Maka, ambillah Salib Kasih dan 
Damai-Ku, dan kita akan melangkah 
bersama-sama  Ingatlah, terkasih-Ku, 
bahwa Aku terus menerus di dekatmu. 
Ingatlah akan Kekudusan-Ku, supaya 
engkau berjalan dalam kesucian.

Persembahkanlah kepada-Ku 
kemalanganmu, dan Jiwa-Ku 
akan menenangkan engkau. Juru 
Selamatmu ada di sisimu. Akulah 
Dia yang mengangkat orang miskin 
dari debu. Lihatlah, Vassula-Ku, 
bahwa dengan iman dan melalui 
iman kepada-Ku, Aku telah membwa 
engkau masuk ke dalam rahmat ini
(Maksud Tuhan, bahwa berkat Rahmat-
Nya aku mendekati Dia melalui iman 
seperti anak-anak)

Aku, Yesus, mengasihi engkau.  
Senangkanlah hati-Ku selalu

18.1.90

Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, 
kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, 
Putra Allah, kasihanilah kami.
Aku berkata kepadamu, siapa 
pun yang berdoa Rosario ini8 
kepada-Ku, surga akan terbuka 
baginya, dan Kerahiman-Ku akan 
menyelamatkannya. Berdamailah 
dengan Aku. Berdamailah dengan 
Aku. Mintalah kepada-Ku setiap hari: 
Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, 
kasihanilah aku pendosa ini
8 Sosario agama Trtodoks
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Putri, ajarkanlah saudara-saudaramu9 
doa ini. Ajarkan mereka agar 
menyendiri dalam keheningan seraya 
mendoakan Rosario ini. Perindahlah 
Gereja-Ku, putri  Mari, majulah 
dalam kemurnian hati.

⁄X‹fi› ƒ
19.1.90

Damai sertamu. Renungkanlah misteri 
Kehadiran-Ku. `h, Vassula, ada begitu 
banyak godaan di dunia, sehingga 
jiwa-jiwa tidak boleh tidur sedetikpun. 
Mereka harus berdoa terus menerus 
dan berjaga-jaga. 
Godaan-godaan ini timbul dari yang  
hampir tidak beralasan. Jebakan yang 
dipasang setan tersamar dengan begitu 
liciknya sehingga banyak jiwa terjebak 
langsung di dalamnya, dan benar-benar 
tidak sadar akan kejatuhan mereka!

Namun, seandainya jiwa-jiwa itu 
mendengarkan Aku, dan banyak 
berdoa serta bercakap-cakap dengan 
Aku sebagai pendamping mereka, 
atau berdoa kepada-Ku sebagai Bapa 
mereka, maka mereka akan menyadari 
jebakan-jebakan itu

Doa yang tidak berkeputusan 
menjauhkan si jahat dan mendekatkan 
jiwa mereka kepada-Ku. Mari, pujilah 
Aku sesekali, putri. Ini memuliakan 
Aku dan menyenangkan hati-Ku pula. 
^capkanlah kata-kata ini:
“Kemuliaan bagi Allah Yang 
Mahatinggi. Dimuliakanlah Nama-
Nya”.

Cukup dengan kata-kata ini, maka Aku 
9  Trang-orang Katolik

telah dimuliakan. Lalu katakanlah ini:
“Yesusku, Engkau telah 
mengistimewakan aku, aku memberkati 
Engkau
Ya, kalimat-kalimat ini menyenangkan 
hati-Ku. “Kita?”
Ya, Tuhan.

“Kita”
Ya, Bunda Suci.
Engkau bunga-Ku

21.1.90

Damai sertamu.
Jangan pernah berhenti merindukan 
Aku. Aku sedang dimuliakan dan 
engkau, si kecil, sedang dimurnikan. 
Merangkaklah ke kedalaman Hati 
Kudus-Ku dan biarkanlah Aku 
menyembunyikan dirimu disana. Aku 
ingin mendapatkan engkau bagi diri-Ku 
sendiri. Aku mengasihi engkau hingga 
cemburu. Allahmu mengasihi engkau, 
kendati engkau bukan apa-apa, dan 
tidak mampu mengikuti pengarahan-
Ku dan menyesuaikan dirimu dengan 
Hukum-Ku. Aku mengasihi engkau 
hingga kebodohan kendati engkau 
tidak sempurna. Aku mengasihi engkau 
karena engkau mau mengikuti Aku. 
Anak domba-Ku yang kecil, Aku akan 
mengangkat engkau ke atas bahu-Ku 
dan engkau akan ikut dengan Aku 
kemana Aku pergi10

⁄X‹fi› ƒ

22.1.90

(Amanat bagi Perancis, di Nice, untuk 
pertemuan doa kita pada tanggal 11.2.90)

10 Kasih Yesus membungkus anku. Aku tidak dapat 
melukiskan Kasih Agung-Nya dengan kata-kata.
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Damai sertamu. Aku adalah Roh 
Kasih, Damai dan Roh Rekonsiliasi
Akulah Dia, yang paling mengasihi 
engkau. Aku adalah Penciptamu. 
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu 
bahwa Aku akan terus menyebarkan 
Roh Kudus-Ku atas putra-putrimu, 
lebih daripada yang pernah terjadi 
sebelumnya di antara sekian generasi, 
untuk memberi makan kepadamu 
langsung dari Tangan-ku sendiri, dan 
untuk menempatkan seluruh Hukum-
Ku di dalam hatimu

Pada masamu ini, Aku sedang 
menunjukkan Wajah Kudus-Ku 
kepada kalian semua. Ya, Wajah 
Kudus-Ku akan bersinar atas kalian 
semua, para terkasih-Ku. Aku 
akan menyingkapkan kepadamu 
Kemuliaan-Ku. Dan kalian, yang 
mungkin belum mengenal Aku, 
kepada kalianpun Aku akan datang 
dan menempatkan tanganmu ke dalam 
Tangan-Ku dan menaruhnya pada 
Hati Kudus-Ku. Kalian akan dapat 
merasakan denyut jantung hati-Ku, 
dan bila kalian izinkan Aku, maka 
Aku akan memenangkan hatimu yang 
kecil dan menyerapnya dengan Kasih-
Ku yang menggelora dan menjadikan 
kalian sepenuhnya milik-Ku

Bila kalian sepenuhnya menyerahkan 
dirimu kepada-Ku, Aku akan 
membentuk kalian menjadi Gambaran 
Ilahi-Ku. Aku akan memberi 
kembali kepadamu keilahianmu dan 
menjadikan kalian suci, seperti Aku 
Kudus. Maka, datanglah kepada-Ku, 
Juru Selamatmu.

Buat apa mencari di tempat lain? Buat 

apa mencari hal-hal yang ditawarkan 
dunia yang tidak tahan lama? Carilah 
apa yang Kudus dan Kekal. Buat apa 
mengandalkan tawaran dunia, bila 
apa yang ditawarkan itu tidak tahan 
lama? Belumkah engkau mendengar 
sebelumnya bahwa Aku telah 
berkata, bahwa segala sesuatu yang 
daging adalah rumput? Dan rumput 
mengering, bunga-bunga menjadi 
layu, tetapi Sabda-Ku tetap selama-
lamanya. Berpalinglah kepada-Ku dan 
andalkanlah Kasih-Ku.

Anak-anak-Ku yang kecil, Aku adalah 
Jalan, dan Kebenaran dan Hidup. 
Jangan dengarkan si penggoga yang 
berusaha untuk menghancurkan 
jiwamu. Wilayah kekuasaannya 
di dunia, tetapi dengarkanlah 
Aku, Allahmu, yang pada hari ini 
menawarkan kepadamu Tangan-
Ku, dan yang rela membungkuk 
secara menyeluruh kepadamu, untuk 
mengangkat kalian dari debu dan 
menjadikan kalian suci dalam Hati-Ku

 Dengarkanlah Aku, dan kalian akan 
mewarisi Kerajaan-Ku.

Datanglah kepada-Ku, dan 
berdamailah dengan Aku. Damai-Ku, 
Ku anugerahkan kepadamu, damai 
yang tidak dapat diberikan kepadamu 
oleh dunia. Datanglah, hai kalian yang 
belum mengakui Diri-Ku sebagai 
Penebusmu, dan lepaskanlah dirimu 
dari unsur-unsur kecil yang tidak 
dapat mengangkat ataupun memberi 
makan jiwamu. Buat apa menjadi 
budaknya? Kembalilah kepada-Ku, 
walaupun kalian malang dan berdosa. 
Aku menerima kalian seadanya kalian, 
dan berkata kepadamu, bahwa Aku 
sudah mengampuni kalian.
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mengutuk kalian, tetapi untuk 
membangunkan kalian, anak-Ku, 
dan menunjukkan kepadamu Hati 
Kudus-Ku dan siapa yang berdiri di 
hadapanmu

Kalian adalah milik-Ku, meskipun 
tidak semua dari kalian milik-Ku, 
karena ada beberapa di antara kalian 
lebih mementingkan kehormatan dari 
manusia, daripada kehormatan yang 
datangnya dari Allah  Maka Aku 
berkata kepadamu dengan sungguh-
sungguh :
Terimalah Roh Kudus-Ku hari ini,
… terimalah Roh Kudus-Ku hari ini,
… terimalah Roh Kudus-Ku hari ini 
…
Kembalilah kepada-Ku  Aku 
bermaksud membebaskan engkau 
dari yang jahat dan membangunkan 
kasihmu kepada-Ku. Aku bermaksud 
menunjukkan diri-Ku kepadamu 
dan memberi tanda kehadiran-
Ku yang Kudus kepadamu seperti 
yang Kuberikan kepada orang 
lain, membungkus engkau dengan 
keharuman dupa-Ku yang lembut. 
Maka, datanglah kepada-Ku dan 
berbicaralah kepada-Ku. Berbicara 
kepada-Ku berarti berdoa, berdoa 
dari hatimu

Dalam keheningan malam Aku telah 
datang untuk mengingatkan engkau 
akan Perintah-Ku. Tidakkah engkau 
tahu bahwa sejak mulainya waktu, 
dan sejak manusia ditempatkan di 
bumi, suatu ruangan telah disediakan 
bagimu? Rumahmu ada di Surga 
bersama Aku, di sisi-Ku. Biarkan 
ruangan itu diisi dengan kehadiranmu. 
Jangan membuat Aku sedih melihat 
ruanganmu kosong untuk selama-

Biarlah Aku berkata kepadamu, 
anak-Ku, bahwa tidak seorangpun 
yang memiliki kasih yang begitu besar 
bagimu daripada kasih-Ku. Angkatlah 
matamu kepada-Ku dan lihatlah, siapa 
yang meminta kepadamu, yaitu Aku, 
Yesus, Juru Selamatmu, yang datang 
kepadamu hari ini, berbicara melalui 
mulut mereka yang paling kecil di 
antara kalian. Aku datang dengan 
kaki telanjang11 dan seperti pengemis, 
untuk meminta daripadamu balasan 
kasih. Aku sedang mencari hatimu.

Jangan menolak Aku … Siang dan 
malam Aku mengulurkan tangan-
Ku kepadamu. Bilakan kalian mau 
datang kepada-Ku? Bilakah akan 
Ku-dengar tanggapanmu? Apakah 
Aku akan mendapat jawaban di 
padang gurun ini, anak-Ku? Ataukah 
keheningan akan membungkus 
jiwa-Ku? Dengarkan, dengarkanlah 
permohonan-Ku. Inilah penghiburan 
yang dapat kalian tawarkan 
kepada-Ku. Jangan takut. Aku akan 
menolong kalian, mengertikah? Aku 
akan memperbaharui kalian secara 
menyeluruh, bila kalian apabila kalian 
menyerahkan diri kepada-Ku.

Aku telah datang sampai di depan 
pintumu, dan hari ini, kalian 
telah terhimpun bersama untuk 
mendengarkan apa yang dikatakan 
oleh Roh-Ku kepadamu, karena 
Akulah yang menentukan terjadi 
demikian. Aku telah datang untuk 
memberi harapan kepadamu. Aku 
telah datang untuk memberi terang 
kepadamu. Aku datang bukan untuk 
11 Kaki telanjang dalam kesederhanaan, tanpa perlu 
memilih jiwa-jiwa suBi, untuk menyatakan diri-Nya 
melalui mereka.
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lamanya…..

Kembalilah kepada-Ku. Berhentilah 
mengembara di gurun tanpa 
tujuan. Carilah Aku, anak-Ku. 
Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah 
mengampuni. Belajarlah berbuat 
baik. Yakinlah akan Aku, Allahmu. 
Belajarlah mengasihi musuh-
musuhmu. Berdamailah degnan 
Aku. Sesungguhnya Aku berkata 
kepadamu, bahwa kalau dunia di masa 
kini sedang dilanda bencana maka 
itulah buah dari kejahatannya

Ah, sahabat-sahabat-ku, engkau 
semua yang mengasihi Aku dan 
membaktikan seluruh hidupmu bagi-
Ku, engkau yang memberi makan 
kepada yang lapar, ketika mereka 
datang dan kepada para yatim yang 
tidak mendapatkan kasih, kauberi 
kehangatanmu, engkau, yang peka 
terhadap kebutuhan orang miskin dan 
menghibur janda, dan membuka pintu 
kepada yang tak ber ayah, dan engkau 
yang berkarya memperjuang-kan 
keadilan, tidak pernah mengangkat 
tanganmu terhadap yang tak bersalah, 
bersukacitalah! Sebab kalian memang 
anak-anak-Ku.

Hari ini, Aku minta kepadamu 
untuk berdoa dengan semangat 
dan menyatakan silih bagi mereka 
yang dikasihi Hati-Ku, tetapi yang 
telah berbalik melawan Aku. Aku 
minta kepada kalian agar kalian 
mengorbankan diri demi mereka 
semua yang memperbesar luka-luka-
Ku. Karena Aku melihat bagaimana 
mereka membunuh anak mereka 
sebelum lahir. Berdoalah bagi rahim 

yang membentuk anak-anak itu tetapi 
melupakan mereka, bahkan tidak 
mengingat nama-nama mereka lagi.

Panggillah Aku dalam kesusahanmu, 
dan Aku akan segera datang 
kepadamu. Sadarilah akan 
keberuntunganmu dan pujilah 
Aku. Apakah kalian belum 
pernah mendengar bahwa Aku 
menyelamatkan mereka semua yang 
melekat pada-Ku? Kalian bukan orang 
yang tidak ber ayah. Kalian memiliki 
Bapa di Surga yang mengasihi 
kalian tanpa batas, dan Nama-
Nya bagaikan mur yang tercurah 
daripada-Nya untuk mengurapi kalian 
dan memberkati kalian terkasih, 
Aku memberi anugerah Kasih-Ku 
kepadamu.

Tabahlah kalian semua yang 
berkorban demi orang lain. Aku 
di dekat kalian untuk menghibur 
kalian. Tabahlah anak-anak-Ku. 
Allahmu dekat sekali denganmu 
dan banyak orang telah mendengar 
langkah Kaki-Ku. Kasih sedang 
kembali kepadamu sebagai kasih, dan 
akan hidup di antara kalian  Aku 
memberkati kalian semuanya, dengan 
meninggalkan hembusan kasih pada 
dahimu. Jadilah satu

⁄X‹fi› ƒ

26.1.90

Damai sertamu  Kasih mengasihi 
kalian. Beritakanlah Injil dengan 
Kasih demi Kasih. ^langilah kata-kata 
ini, ikutilah Akud
Tuhanku dan Rajaku, jagalah agar 
rohku tetap teguh dan rela, dan Jalan-
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Mu akan kuajarkan kepada mereka 
yang melakukan pelangaran, dan 
kepada-Mulah orang-orang berdosa 
akan berbalik.  Amin
(Mzm. 51:12-15)

(Kemudian)

Senangkanlah hati-Ku dan tinggallah 
dalam Terang-Ku. Aku adalah Terang. 
Berdoalah, Vassula-Ku, agar jiwa-
jiwa yang telah melukai Aku dapat 
melihat Terang dan karenanya dapat 
membedakan tangan kiri dari tangan 
kanan mereka. Dengarkan Bunda-Ku.

Hari ini Hati-Ku menangis akibat 
begitu banyak dosa. Dunia tidak 
berterima kasih kepada Kasih. Aku 
menampakkan diri kepada banyak 
orang dan berseru12, menghimbau 
mereka agar berbalik kepada Allah 
dan mengubah cara hidup mereka, 
namun hanya beberapa orang yang 
benar-benar melakukannya. Begitu 
banyak orang yang tidak berubah. 
Putri, berdoalah bagi jiwa-jiwa yang 
tegar itu.
Aku akan berdoa, Bunda Suci.
Aku memberkati engkau dan semua 
orang yang berdoa untuk mereka

29.1.90

Tuhan?
Aku Ada.

Hai kecil, mari kita berdoa:

Tuhan, Allahku, angkatlah jiwaku dari 
kegelapan ini kedalam Terang-mu.
Bungkuslah jiwaku ke dalam hati 

Kudus-Mu. 
Berilah jiwaku makanan dari Sabda-

12 Berseru kepada umat manusia

Mu. 
^rapilah jiwaku dengan Nama-Mu yang 

Kudus.
Jadikanlah jiwaku siap untuk 

mendengarkan pengarahan-Mu.
Hembuskanlah keharuman-Mu yang 

manis ke dalam jiwaku, 
sambil menghidupkannya kembali. 

Gunakanlah jiwaku demi sukacita jiwa-
Mu.

Bapa, percantiklah aku, anak-Mu 
dengan menuangkan mur murni-Mu ke 

atas diriku. 
Engkau telah membawa aku ke dalam 

Istana Surgawi-Mu, 
tempat duduk semua orang pilihan. 
Engkau telah memperkenalkan aku 

kepada para malaikat-Mu. 
Ah, apalagi yang perlu diminta oleh 

jiwaku? 
Roh-Mu telah memerikan kepadaku 

hidup dan Engkau, 
yang adalah Roti kehidupan, yang telah 

memulihkan hidupku, 
telah memberi aku minum Darah-Mu, 
supaya selama-lamanya dapat berbagi 

Kerajaan-Mu dengan Engkau
dan hidup untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Yang Mahatinggi!
Kemuliaan kepada Yang Maha Kudus 

diantara yang Kudus.
Terpujilah Tuhan kita.

Diberkatilah Tuhan kita, sebab 
Kerahiman-Nya dan Kasih-Nya

menjangkau zaman demi zaman, dan 
akan selalu demikian.

Amin!

Bagus, anak-Ku

(Yesus senang karena dikte yang 
disampaikan-Nya kepadaku).
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30.1.90

Tuhanku?
Aku Ada.
Bersandarlah pada-Ku setiap kali 
engkau merasa kecil hati dan lemah. 
Aku mengasihi engkau, dan karena 
kasih Aku membiarkan terjadinya 
berbagai situasi dan peristiwa, untuk 
menunjukkan kepadamu bahwa 
tanpa Aku engkau tidak ada artinya. 
Aku mengizinkan hal tersebut terjadi 
agar engkau tetap di dekat-Ku, dan 
membuat jiwamu tergantung pada-Ku 
dan bersandar pada-Ku. Aku ingin 
agar engkau mengandalkan Aku.

Akulah Dia yang memegang bumi 
agar tetap utuh. Katakanlah kepada-
Ku bahwa engkau mengasihi Aku, 
bunga. Bersandarlah pada-Ku. 
Dengarkanlah suara-Ku dan ikutilah 
Aku secara buta. Putuskanlah untuk 
berkarya bersama Allahmu. Ayo, hal 
ini menyenangkan hati-Ku. Aku dan 
engkau, engkau dan Aku, mengertikah 
engkau?

⁄X‹fi› ƒ
31.1.90

Kemarin aku di dikteTuhan selama tujuh 
jam. Hari ini sekitar enam jam, dan 
akhirnya aku bertanya kepada Yesus: 
“Yesus, apakah kita dapat melakukan 
pekerjaan yang lain sekarang?” (Aku 
merencanakan pembersihan dapur). Dan 
Yesus, tanpa ragu sedikitpun berkata, 
“Kalau begitu, marilah!”
Tampaknya Ia penuh semangat melihat 
aku berdiri dan mulai membersihkan 
dapur.  Ia bersikap seolah-olah aku harus 
melakukan sesuatu yang sangat penting 

dan mendesak … Ini amanat dari Bunda 
Suci untuk Nice, untuk dibacakan  pada 
tanggal 11. 

Damai sertamu, Anak-anak-Ku yang 
kecil, Akulah Bunda Surgawimu, 
Bunda Juru Selamatmu, Bunda 
Penebusmu. Hari ini Aku mengajak 
kalian semua untuk mengarahkan 
perhatian pada hal-hal yang di Surga. 
Aku minta kalian untuk melepaskan 
diri kalian dari prinsip-prinsip dunia 
ini dan mengangkat kepalamu ke 
surga. Carilah segala sesuatu yang 
surgawi. Carilah Terang, dan Terang 
tidak akan mengecewakan kalian

Senangkanlah Hati Allah dan mintalah 
tolong kepada-Nya. Jangan melekat 
pada dunia. Melekatlah kepada Dia 
yang akan menuntun langkahmu 
ke surga. Ah, anak-anak terkasih, 
belumkah kalian mengerti? Surga 
adalah rumahmu dan bumi adalah 
persiapanmu, persiapan untuk 
bertemu dengan Allah. Allah telah 
memberikan kepadamu anugerah 
Kasih-Nya. Tidakkah kalian bersedia 
menanggapi anugerah-Nya? Banyak 
diantara kalian telah melihat banyak 
tanda. Tanda-tanda ini harus di 
indahkan. Tanda-tanda ini merupakan 
tanda akhir zaman. Ini bukan 
tanda akhir dunia, melainkan tanda 
berakhirnya suatu era

Yesus dan Aku sedang mempersiapkan 
kalian semua untuk memasuki suatu 
era kasih dan damai. Surga baru 
dan bumi baru yang telah dijanjikan 
kepadamu sejak dahulu. Karena itu 
Aku menghimbau kepadamu supaya 
kalian bertobat, sebelum datannya 
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hari pemurnian, sebab waktu sudah 
mendesak, dan Aku berkata kepadamu 
bahwa sebelum generasi ini berlalu, 
segala sesuatu yang selama ini telah 
Ku-katakan padamu melalui jiwa-jiwa 
pilihan-Ku, akan terlaksana , mulai 
dari waktu fatima hingga hari ini

Anak-anak terkasih, ingatlah bahwa 
kehadiran kami juga suatu misteri, 
dan kalian harus selalu ingat bahwa 
kalian TIDAK PERNAH sendiri

 Belajarlah berdoa dengan tidak 
berkeputusan, dan dari hatimu. 
Belajarlah berpuasa dan melakukan 
silih. Belajarlah pergi mengaku dosa 
sekali sebulan. Jangan jemu-jemu 
berbuat baik, dan lakukanlah hal 
itu kepada orang lain. Jalankanlah 
Hukum Tuhan. Aku mengasihi kalian, 
hai anak-anak. Dan karena Kasihlah 
Aku mempersiapkan diri kalian 
untuk bertemu dengan Tuhan. Aku 
memberkati kalian semua. Masukilah 
rumahmu dengan damai Kami, dan 
jangan pernah lupa bahwa Kami ada 
bersamamu

(Bacaan dari Kitab Suci, Luk. 18:1-8)

Tuhan?
Aku Ada.
Aku memberi Damai-Ku kepadamu. 
Nyatakanlah Wajah Kudus-Ku di 
Nice. Aku akan hadir di hadapan 
banyak orang. Anak-Ku, jadilah 
berani. Kasih mengasihi engkau

(Yesus sedang memberi semangat 
kepadaku untuk menghadapi pertemuan 
doa di Nice)

Surga terbuat dari Terang, dan bila 

pintu surga dibuka, biarpun sedikit 
saja di depanmu, maka Terang itu 
akan menyelubungi dirimu secara 
menyeluruh. Aku telah memberikan 
kepadamu kesempatan “mencicipi” 
sedikit dari surga. Maka, jadikanlah 
Aku pokok puji-pujianmu dan 
maklumkanlah Nama-Ku kepada 
saudara-saudarmu dalam Gereja-Ku.
Pujilah Aku di hadapan seluruh 
kelompok. Pikatlah hati anak-anak-
Ku. Berilah seluruh kemuliaan kepada 
Allahmu  Kasih bersamamu

Aku ingin menepati kaul yang kuadakan 
dengan-Mu, Tuhanku. Aku pasti akan 
berusaha dan mempersembahkan 
rasa syukurku. Berilah aku kata-
kata yang tepat untuk berbicara dan 
menghormati Engkau. Aku memberkati 
Engkau, Allahku, karena Engkau telah 
memanjakan aku dan mengizinkan aku 
berjalan dalam kehadiran-Mu, dalam 
Terang kehidupan.

9.2.90

Amanat bagi Sion, Biara Kapusin.
Damai sertamu  Hanya Kasih yang 
Kuminta darimu. Anak-anak terkasih, 
inilah Aku, Yesusmu, yang telah 
menyampaikan kepadamu begitu 
banyak Amanat untuk mengingatkan 
Hukum-Ku kepadamu, untuk 
mengingatkan kalian siapakah Aku. 
Bila kalian menjadikan Sabda-Ku 
rumahmu, jiwamu akan diangkat 
kepada-Ku dan kalian akan 
menemukan Aku. Datanglah kepada-
Ku sebelum rohmu patah semangat.
Mari, renungkanlah segala sesuatu 
yang selama ini telah Kuberikan 
kepadamu. Datanglah, dan pertim-
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bangkanlah keinginan-keinginan-Ku.
Carilah Aku. Hauslah akan Aku. 
Mari, dan renungkanlah segala 
sesuatu yang telah Kuberikan 
kepadamu dan simpanlah Sabda-Ku 
dalam hatimu. Aku menghendaki 
agar semua yang telah Kuberikan 
kepadamu dilaksanakan secara aktif 
dalam kenyataan, dan peliharalah itu 
dengan baik

Ah, anak-anak terkasih … seandainya 
kalian tahu betapa Hati Kudus-Ku 
terluka setiap kali seorang di antara 
kalian menunda keinginan-keinginan-
Ku … Seandainya kalian tahu apa 
yang selam ini, dan yang sedang 
Kutawarkan kepada kalian, maka 
sukacitamu akan penuh.

Pujilah Aku, Juru Selamatmu, 
siang dan malam. Pujilah Aku, 
sebab Aku memberi kalian makan 
dengan tangan-Ku sendiri. Aku 
telah mendengarkan kalian dari 
atas, karena itu Aku datang untuk 
menolong kalian. Maka, maukan 
kalian mendengarkan Aku? Terimalah 
dan turutilah Pengajaran-Ku dan 
Keinginan-Ku, yang bagaikan benih 
yang telah Kutanam dalam dirimu.

(Bersambung ke BC 41)


