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BUKU CATATAN 41

Terimalah dan turutilah Pengajaran-
Ku dan keinginan-Ku, yang seperti 
benih telah Kutanam dalam dirimu. 
Maka, lakukanlah apa yang Aku, Juru 
Selamatmu, minta dari padamu, dan 
jangan hanya sekedar mendengarkan 
Amanat-Ku dan menipu dirimu 
sendiri. Para terkasih, kalian yang 
dikasihi Jiwa-Ku, sesungguhnya 
Aku berkata kepadamu, bahwa Aku 
menginginkan doa-doa yang datang 
dari hatimu.

Aku ingin kalian berdoa bagi semua 
uskup dan imam. Aku ingin kalian 
mendengarkan segala ajaran orang 
yang mewakili Aku. Aku ingin kalian 
berpuasa dan berbuat silih. Aku ingin 
kalian menerima Ekaristi Kudus 
sesering mungkin. Aku ingin kalian 
mengaku dosa paling sedikit sekali 
sebulan. Aku ingin kalian setiap hari 
membaca sebagian dari Kitab Suci. 
Aku ingin kalian mengadakan silih 
ganti orang lain dengan berkorban. 
Aku ingin agar kalian berdoa rosario, 
dan bila mungkin keseluruhan 
tiga misterinya! Tujuan-Ku ialah 
membawa kalian kembali kepada 
keilahian dan hidup suci, sebab Aku 
Kudus. Inilah Prinsip-prinsip-Ku

Aku ingin penyerahan diri kalian 
setiap hari. Aku sumber kasih, dan 
kalian semua dapat menyerap dari 
Hati-Ku untuk memberi Kasih ini 
kepada orang lain. Kemudian Aku 
ingin agar kalian belajar menyembah 
Aku dan terus menerus ingat akan 
Kehadiran-Ku. Kehadiran-Ku pun 

juga suatu misteri. Kalian harus selalu 
ingat bahwa kalian TIDAK PERNAH 
sendiri. Aku selalu bersamamu. 
Raihlah kesempurnaan … biarkan 
tanah kering ini berkembang subur …

Aku tidak minta hal-hal yang asing 
bagimu atau yang melampaui 
kemampuanmu. Aku minta 
daripadamu segalanya yang suci, 
dan segala sesuatu yang Kumiliki 
adalah suci. Tubuh-Ku Kudus, maka 
datanglah dan makanlah Daging-
Ku dan minumlah Darah-Ku, sebab 
siapappun yang datang kepada-Ku 
tidak akan Kutolak. Akulah Roti 
Kehidupan. Berdoalah supaya si jahat 
tidak menipu kalian. Jangan biarkan 
Mata-Ku menjadi kabur karena 
kesedihan. Maklumkanlah Kasih-Ku 
dari atas atap rumah-rumahmu

Maklumkan bahwa Kasih-Ku jauh 
lebih nikmat daripada anggur. Aku 
akan mengingat-kan kalian bahwa 
kalian semua mempunyai Bapa di 
surga yang mengasihi kalian tanpa 
batas, dan Nama-Nya bagaikan mur 
yang tercurah daripada-Nya untuk 
mengurapi kalian dan memberkati 
kalian. Nama-Nya adalah Kasih

Aku memberkati kalian semua dengan 
membekaskan Hembusan Kasih pada 
dahimu. Kasih mengasihi kalian dan 
ada bersamamu setiap hari. Jadilah 
satu.

⁄X‹fi› ƒ
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Amana% 'unda *u+i -i%a.

Damai sertamu  Anak-anak-Ku 
terkasih, lakukanlah apa yang Tuhan 
kehendaki daripadamu. Berdoalah 
bagi putra-putri-Ku yang lain, 
yang jauh dari Kami. Berdoalah 
untuk pertobatan mereka. Carilah 
selalu apa yang suci. Jadilah seperti 
bunga matahari yang mencari dan 
menghadap matahari, mengikuti sinar. 
Lihatlah apa yang ditawarkan Tuhan 
kepadamu, dan pujilah Nama-Nya 
yang Kudus. Mendekatlah, hai kalian 
semua, yang rindu supaya Ia dekat 
denganmu, dan puaskanlah diri kalian 
dengan buah-Nya.

Allah adalah penciptamu, dan Ia 
dapat menjadi Pendidik mu pula. 
Jangan berhenti berdoa bila semuanya 
berjalan dengan baik. Berdoalah pula 
ketika sedang bergembira. Datang 
dan pujilah Dia, dan Ia tidak pernah 
akan mengecewakanmu, sebab 
Sinar-Nya adalah penuntun kalian 
dalam kegelapan. Patuhilah perintah-
perintah-Nya.

Para terkasih, bersikaplah jinak 
dalam tangan Bapamu. Bersungguh-
sungguhlah menerima kebijaksanaan 
sebagai pendidik dan penuntunmu. 
Bertumbuhlan dalam Kebijaksanaan 
dalam Roh Tuhan, agar kalian hidup 
dalam damai dan dalam persatuan 
sempurna dengan Tuhan.
Satu nasihat lagi buat hari ini ialah”
Ikutilah jalan Iman agar dapat 
mematuhi Hukum. Aku mohon, 
hayatilah Amanat Kami. 
Renungkanlah Amanat Kami. 
Sadarilah betapa besarnya sukacita 
Yesus dan sukacita-Ku untuk 

mengajar kalian. Tetapi, sukacita 
Kami akan mencapai puncaknya pada 
hari kalian secara tuntas mengatasi 
kelesuanmu dan menyerahkan dirimu 
sepenuhnya kepada Allah, seraya 
mengandalkan Dia.

Aku memberkati kalian semua  
Ingatlah akan Kehadiran Kudus Kami 
… berdoalah, anak-anak-Ku terkasih, 
isilah hari-harimu dengan Kehadiran 
Kasih

Selasa, 13.2.90

/ari ini, 2a-%u 3erdoa ro6ario dengan 
pa6%or 9:;, dan -e%i-a -ami merenung-an 
mi6%eri<=>a >ang -eempa% ?@e6u6 
memi-ul 6ali3B, %i3a<%i3a a-u mengalami 
6eCeni6 e-6%a6e ?rap%ureBD A-u -ehilangan 
6uara-u dan %erpa-6a 3er3i6i-, dan 6e%iap 
-a%a >ang -u<u+ap-an -eluar dengan 
6u6ah pa>ahD A-u %er3a2a -e dalam 
*eng6ara, %uru% 6er%a dalam penderi%aan 
@e6u6D Fa-%u merenung-an mi6%eri -e 
lima, >ai%u Gen>ali3an, perlahan<lahan 
a-u %erlepa6 dari -eadaan i%uD *eu6ain>a, 
a-u mera6a 3era% dan -emampuan-u 
3er+a-ap<+a-ap 6er%a gera-<geri--u le3ih 
lam3an dari 3ia6an>a, roh-u ma6ih %uru% 
mengalami *a-ra%ul Hau%<=>aD

Yesus?
Aku Ada.
Jiwa tersayang, Sengsara Sekarat-
Ku dahsyat. Izinkanlah Aku berbagi 
hal ini denganmu. Buatlah surga-
Ku dalam dirimu. Berkatilah Aku. 
Kasih mengasihi engkau. Damai 
ada padamu. Pandanglah Aku … 
Bersediakah engkau mengalami 
sengsara-Ku? Bersediakah engkau 
menderita lebih banyak?
Aku bersedia melakukan kehendak-
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dan 6eper%in>a roh-u mema6u-i 6eCeni6 
e-6%a6e lagiI dengan +ara i%u a-u 
mengalami 6eng6ara @e6u6 di Je%6emaniD 
A-u dalam -eadaan 3egini hingga doa 
9*alam Haria; >ang %era-hirD Kalu, -e%i-a 
Ga6%or ;:;, >ang melanCu%-an doan>a, 
mulai dengan mi6%eri -edua, peri6%i2a 
@e6u6 didera, a-u %erCa%uh 6e+ara -era6 
-e -arpe%, %a- 3erda>a, dan lengan-u 
agai di a%a6 -epala-uD A-u mengalami 
penderaanD 'adan-u %ergun+ang -era6 
6e%iap -ali 9+am3u-; mengenai a-uD 
Ln%u- per%ama -alin>a 'unda *u+i 
memper6iap-an a-u a-an %iap mi6%eriD 
Mengan demi-ian a-u mengalami 6eluruh 
*eng6ara @e6u6 hingga Gen>ali3an, 
mengalami 6a-ra%ul mau% dan 
penderi%aan @e6u6D A-u %ida- mera6a-an 
6a-i% 6e+ara  6i-D *eluruh ra6a 6a-i% 
%erCadi 6e+ara 3a%iniahD Kalu, 6e-i%ar 
6a%u Cam -emudian, a-u mengalami 
*eng6ara 6e-ali lagi 6e+ara men>eluruhD 
Kalu 6e-i%ar pu-ul NO.PQ, lagi, 6e-ali lagi 
-ualami *eng6ara Ralan *ali3 6e+ara 
men>eluruh, 6e+ara le3ih dah6>a% dari 
6e3elumn>aD
Anugerah ini diberi kepadamu karena 
Kasih. Engkau tidak layak menerima 
Anugerah-Ku ini, namun Aku 
Allahmu dan Aku tidak mengindahkan 
segala kelemahanmu, dan Aku telah 
mengampuni dosa-dosamu.

⁄X‹fi› ƒ

Kamis, 20.2.90

/ari ini, 6e-ali lai, -e%i-a merenung-an 
mi6%eri<mi6%eri -e6eng6araan, a-u 
mengalami 6e3agian *eng6ara SuhanD 
A-u mengalami 6e3agian Je%6emani dan 
6e3agian pen>ali3anD
Nak, masuklah lebih dalam ke dalam 
Luka-luka-Ku. Dengarkan denyut 

Mu.
Bila demikian, Aku dan engkau akan 
berbagi hal-hal yang lebih besar. 
Vassula, makanlah sedikit pada hari 
ini, dan besok berpuasalah secara 
ketat. Senangkanlah Hati-Ku dan 
baktikanlah harimu bagi-Ku. Jangan 
menulis apa-apa lagi sekarang ini. 
Aku ingin agar engkau ingat akan 
Kehadiran-Ku sepenuhnya pada hari 
ini  Aku mengasihi engkau dan Aku 
memberkati engkau. Ingat, “Kita?” 
Berdoalah!

15.2.90

@e6u6T
Aku Ada.
Bersandarlah sepenuhnya pada-Ku. 
Sambil menghimpun anak-anak 
domba-Ku untuk memberi mereka 
makan Roti-Ku, memuliakan Aku. 
Mari, biarkan Aku menyampaikan 
kepadamu beberapa Sabda Terang. 
Akulah Kebangkitan, yang membawa 
orang-orang mati kepada Kehidupan. 
Jalanlah sekarang dan ingat …? Ayo, 
katakanlah!
Kehadiran-Mu, Tuhan.
Ya, Kehadiran-Ku dan Kehadiran 
Bunda-Ku juga, hai putri

⁄X‹fi› ƒ

Jumat, 16.2.90

*iang hari, Ga6%or 9:; dan a-u 3erlu%u% 
di depan al%ar -e+il-u un%u- 3erdoa 
ro6ario, merenung-an mi6%eri 6eng6araD 
'egi%u -ami mulai renungan mi6%eri 
6eng6ara di Je%6emani, a-u menghadapi 
-e6uli%an un%u- mengu+ap-an -a%a<
-a%aD A-u malah 6ama 6e-ali %ida- 
dapa% mengu+ap-an 6epa%ah -a%apun, 
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Tidak adakah sesuatu yang dapat 
kaukatakan pada-Ku?
Suhan, >ang %er-a6ihD Ung-au >ang %elah 
memper+a>a-an -epada-u perhia6an<
Hu >ang paling Vudu6, Ung-au >ang 
%elah melipu%i a-u dengan -a6ih dan 
-elem3u%an<Hu, Ung-au >ang %elah 
men+urah-an pada-u GengaCaran<
Hu 3agai-an mur dan >ang %elah 
mengharum<-an a-u dengan 2angi<
2angian<Hu, A-u 3er6u-a+i%a dalam 
Vehadiran<HuD Ung-au %elah mem3eri 
a-u Anugerah *eng6ara<HuD Man 
a-u, dalam -emi6-inan-u, %ida- dapa% 
memper6em3ah-an apa<apa -epadamu, 
-e+uali puCi<puCian, -ehenda--u, Ci2a-u 
dan ha%i-uD

Jumat, 23.2.90

Gada pu-ul NW.QQ, %anpa menunda a-u 
menepa%i CanCi -a6ih un%u- menemui 
@e6u6 dalam *eng6ara<=>a dan *ali3<
=>aD

Selasa, 2.3.90

Kita sedang berbagi Sengsara Jalan 
Salib-Ku karena alasan berikut ini, 
anak-Ku: demi pertobatan jiwa-jiwa, 
demi silih, demi mereka semua yang 
mengacaukan Sabda-Ku, demi guru-
guru itu yang berpendapat bahwa Aku 
tidak bangkit dengan Tubuh-Ku, demi 
mereka yang mencekik Aku dengan 
membeda-bedakan diri mereka 
dalam Aku, demi ketidak jujuran 
yang merajalela antara mereka yang 
menyerukan damai dan persatuan, 
tetapi tidak menghayati kata-kata 
mereka sendiri, demi mereka yang 
membungkamkan Suara Roh Kudus-
Ku dan demi mereka yang tetap hidup 

jantung hati-Ku … Sayangku, 
kepadamu sampai tingkat kebodohan, 
sehingga Aku ingin agar engkau turut 
serta dalam sengsara-Ku sekarang. 
Kasihilah Aku seperti Aku mengasihi 
engkau. Sengsara-Ku terulang setiap 
hari. Setiap hari Aku diseret-seret di 
jalan menuju KalZari oleh mereka 
yang tidak lagi mengikuti jalan-Ku. 
Penderitaan-Ku berlipat ganda bila 
Aku melihat anak-anak-Ku menuju 
ke api kekal. Hati-Ku tenggelam 
dalam kesakitan yang tak tertahankan 
ketika Aku melihat betapa banyaknya 
manusia yang tidak berterima kasih di 
bumi ini.

Tubuh-Ku didera tanpa ampun. 
Aku menderita, padahal Aku telah 
memenuhi rumah-rumah mereka 
dengan baik-baik. Aku telah memberi 
mereka Damai-Ku. Aku telah 
mengasihi mereka dan tetap mengasihi 
mereka dengan mengalami Sengsara, 
namum mereka memahkotai Aku 
dengan anyaman duri. Aku berdiri 
di hadapan mereka seperti seorang 
pengemis, dengan hati-Ku dan tangan-
Ku yang terbuka dan memohon 
mereka, tetapi tidak dipandang 
dengan ramah, malah sebaliknya 
mereka mencemoohkan dan meludahi 
Aku. Memperolok dan menampar 
kepala-Ku dengan membawa Aku 
secara kasar ke gunung tempat 
dimana mereka menyalibkan Aku.

Secara perlahan Aku mati, dan Darah-
Ku mengalir keluar tanpa hentinya. 
Setiap hari Aku disalibkan lagi oleh 
para pendosa. Aku perlu istirahat.
Maukah engkau memberi Aku 
istirahat? Ambillah Mahkota Duri-
Ku, Paku-Ku dan Salib-Ku … 
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dalam kejahatan besar di bawah langit 
ini.

Terkasih, buatlah silih demi jiwa-jiwa 
itu, yang membawa Aku dari jam ke 
jam menuju KalZari. Semua laku silih 
ini tidak sia-sia  Kasih juga akan 
membantu engkau 1

Mari
⁄X‹fi› ƒ

3.3.90

@e6u6T
Aku Ada.
Jangan pernah bersikap keras. 
Tolaklah segala sesuatu yang tidak 
berasal dari Aku.
Aku murni dan Kudus. Bagaimana 
lagi Roh Kudus-Ku dapat berkarya 
dalam dirimu sesuai kehendak-Ku?2

Vassula, tidak ada sesuatupun yang 
dapat kau lakukan tanpa Aku. Akulah 
yang akan memuliakan nama-Ku 
kembali. Para pendosa akan kembali 
kepada-Ku. Nama-Ku akan tetap 
Kudus dan apa yang telah Kukatakan 
akan Kugenapi.

Anak-Ku, Aku penyingkap Misteri-
misteri, dan Aku akan menyingkapkan 
apa yang akan terjadi kepada banyak 
orang. Engkau salah satu jiwa 
pilihan-Ku, yang telah Kuperlihatkan 
Wajah-Ku yang Kudus dan rencana-
rencana-Ku. Tugasmu hanyalah 
menyampaikan Amanat-Ku. Tugasmu 
bukan meyakinkan siapa-siapa. 
Bunga, lakukanlah semampumu dan 
Aku akan melakukan sisanya. Aku 
1 Maksud Yesus saat aku mengalami Sengsara >alan 
Salib-Nya pada siang hari itu.
2 Yesus menegur aku karena aku membiEarakan 
beberapa hal mengenai seseorang

tahu, betapa terbatasnya engkau. 
Tetapi jangan kuatir, Aku disisimu 
untuk memberi engkau semangat. 
Perlipatgandakanlah doa-doamu. 
Sukacitakanlah Aku dan tinggallah 
dekat Aku. Ingat, engkau pernah mati 
dan Aku telah mengangkat engkau. 
Dulu engkau dingin terhadap Aku dan 
Aku menghidupkan dirimu dalam 
nyala-Ku untuk menyerap engkau 
dengan Kasih-Ku. Engkau bersikap 
apatis terhadap Aku, tetapi Aku telah 
membuat engkau bersemangat dan 
haus akan diri-Ku.

Bertahun-tahun, Aku, Allahmu, 
hidup di padang gurunmu ini, tanpa 
menemukan istirahat ataupun 
penghiburan dari mahluk yang 
Kuciptakan dengan kasih yang 
besar. Dengan kekecewaan besar 
Aku dapat melihat engkau terlepas 
dari Aku. Cukup Kukatakan: 
“Biarkan padang gurun dan tanah 
kering ini mengagungkan Aku!” 
Tetapi Aku menghendaki kerja-
samamu. Aku tidak mau memperkosa 
kemerdekaanmu.

\ntuk membebaskan engkau, terkasih, 
Aku terpaksa menyeret engkau ke 
padang gurun dan meninggalkan 
engkau sendirian  Baru setelah 
engkau sadar betapa telanjangnya 
engkau dan betapa ternodanya 
jiwamu. Maka, dengan panik, engkau 
meluncur ke depan Kaki-Ku

Engkau sadar, betapa tak berdayanya 
engkau jika sendirian. Lalu Aku 
menyadarkan engkau, betapa Aku 
menderita dalam kegersanganmu 
dan betapa engkau telah membuat 
bibir-Ku lebih kering dari perkamen 
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-e3uru-an-u a-u %erCun -edalam hal<
hal indah >ang Vau+ip%a-anD Ung-au 
3er6ama a-u %e%api a-u %ida- 3er6ama 
Ung-auD
'enda<3enda +ip%aan menempa%-an 
a-u Cauh daripada<HuD =amun, 
6eandain>a mere-a %ida- ada dalam 
diri<Hu, ma-an adan>apun %ida- 
mung-inD Ung-au %elah memanggil, 
Ung-au 3er%eria- dan Ung-au mero3e- 
-e%ulian-uD Ung-au melepa6-an -ila% 
dengan 6inar, Ung-au 3er+aha>a dan 
Ung-au menghalau -e3u%aan-uD Ung-au 
%elah menghem3u6-an -eharuman<Hu 
a%a6 diri-uD A-u menghirupn>a dan 
-ini a-u dahaga a-an diri<HuD A-u 
%elah men+i+ipi Ung-auD Vini a-u lapar 
dan hau6, ingin mendapa%-an le3ih 
3an>a-D Ung-au men>en%uh a-u, dan a-u 
mem3ara, mendam3a-an Mamai<VuX 
?*an%o Agu6%inu6, YGenga-uanX 3u-u :BD

Suhan-u, pi-iran-u -ini 3erpu6a%-an 
per6a%uanD Apa-ah mere-a %ulu6, 
Suhan-u, demi per6a%uan i%uT
Anak-Ku, bukankah Aku telah 
berkata kepadamu dan menunjukkan 
kepadamu betapa kakunya beberapa 
orang? Mereka menyerukan damai 
dan persatuan, tetapi mereka tidak 
memikirkan sepatahpun kata yang 
mereka ucapkan. Hati mereka sekeras 
batu karang, dan mereka tidak mau 
menyerah, bagaikan batu penggiling.  
Namun, Aku akan menekuk mereka 
semua dengan Nyala Api-Ku. Lihatlah 
saja dan tunggu …. 

5.3.90

Damai sertamu  Dengarkanlah Aku!
Akulah Yang Mahatinggi, yang telah 
berkenan kepadamu. Berdoalah

?A-u 3erdoaB

sebab haus akan kasih. Lalu Aku 
menunjukkan kepadamu batinmu 
yang telah menjadi tempat kosong 
sempurna bagi ular berbisa untuk 
bersarang dan bertelur, tanpa 
ketakutan dalam dirimu3 

Kemudian Aku mengizinkan 
selubungmu jatuh, supaya matamu 
dapat melihat Keindahan-Ku, dan 
dengan jari-Ku Aku menyentuh 
dirimu dan mengubah engkau. 
Aku pergi ke semua arah sambil 
mencari dengan cara apa untuk dapat 
memilikimu untuk selama-lamanya, 
dan memperkenalkan kepadamu 
misteri-misteri-Ku. Aku mengubah 
gurunmu menjadi sebuah mata air, 
dan Aku telah memunculkan sungai-
sungai dari tanah keringmu. Ya! 
Akulah Dia, yang tidak lama lagi akan 
mengubah bumimu yang kering ini 
menjadi danau-danau4. Aku tidak 
akan membiarkan engkau mati.

Dengarkanlah! Aku akan menggugah 
banyak orang, dan akan membuat 
Suara-Ku terdengar dari kediaman-
Ku yang Kudus. Aku akan 
memperlihatkan Kekudusan-Ku 
dan Kerahiman-Ku kepada banyak 
bangsa, supaya mereka mengakui 
Aku. Aku Kudus, dan Aku bermaksud 
membuat engkau semua paham bahwa 
engkau hidup suci pula
Serlam3a%lah a-u menga6ihi Ung-au, 
O, Veindahan >ang 6udah 6eCa- lama, 
namun %e%ap 3aruD Serlam3a%lah a-u 
menga6ihi Ung-au[ Ung-au %elah ada 
di dalam dirimu, namun a-u diluar, dan 
di 6analah a-u men+ari<HuD Malam 
3 Pada tahap awal dari wahyu ini, Allah telah 
memberi aku penglihatan tentang keadaan batiniah 
jiwaku.  
4 Seluruh dunia
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Ingat, Vassula, engkau tanah liat dan 
Aku mampu membentuk engkau 
menjadi apa saja yang Kukehendaki. 
Putri, izinkanlah Aku membentuk 
engkau setiap hari Selasa dan 
Jumat, menjadi pantulan diri-Ku, 
dengan memberi derita sengsara-Ku 
kepadamu. Piala-Ku pahti, tetapi 
maukah engkau berbagi itu dengan 
Aku? Katakanlah kepada-Ku, anak-
Ku, maukah engkau mengalami 
sengsara-Ku sesuka hati-Ku?
@a, Suhan, 6e6u-a ha%i<HuD

Rahmat-Ku ada padamu. Aku akan 
membentuk engkau menjadi salib 
kecil. Tubuh-Ku penuh dengan tanda-
tanda kejam, yang dibuat pada-Ku 
oleh mereka yang paling Kukasihi. 
Maukah engkau berbagi tanda-tanda 
tubuh-Ku itu?
@a, Suhan, 6e6uai -ehenda-<VuD
Kasih-Ku bagimu tidak terhingga.
Mari

(Amanat bagi kelompok doa, tanggal 
31.3.90)
10.3.90

Damai sertamu. Aku, Tuhan Yesus, 
mengasihi kalian. Anak-anak 
tersayang, pahamilah bahwa Aku 
adalah Kebenaran Kekal. Akulah 
Jalan yang menuntun kalian kepada 
Kehidupan Kekal  Siapkah kalian, 
pada masa Prapaskah ini, mengikuti 
Jalan-Ku? Siapakah diantara kalian 
yang mengakui bahwa Akulah Dia 
yang telah menandai Jalan-Ku dengan 
Darah-Ku? Akulah yang disalibkan 
dengan kelima luka yang hari ini 
berbicara kepada kalian. Akulah 
korban kasih yang mencari hati 
kalian.

Mari, mendekatlah, kalian yang 
dikasihi Hati-Ku. Kalian yang masih 
ragu-ragu, datanglah kepada-Ku, 
masuklah ke dalam luka Hati-Ku 
agar Aku dapat  memikat diri kalian 
dan membuat kalian paham bahwa di 
dalam-Nya kalian akan menemukan 
Damai dan Sukacita. Datanglah 
lebih dekat kepada-Ku, hai jiwa, dan 
biarkan Aku menghembuskan diatas 
diri kalian harum-Ku yang manis, dan 
yang menghidupkan kalian kembali.

Serahkanlah dirimu kepada-Ku dan 
Aku akan membungkus jiwa kalian 
di dalam Hati Kudus-Ku. Panggillah 
Aku, dan Aku akan menjawab kalian. 
Carilah Aku dengan penuh gairah 
maka kalian akan menemukan Aku.
Tinggalkanlah jalanmu yang jahat dan 
tempatkanlah kakimu pada Jalan-Ku, 
Aku akan mengangkat kalian dan 
menyerap jiwamu agar menyenangkan 
hati-Ku.

Kasih-Ku bagaikan air yang 
memancur, sumur air hidup. Maka 
datanglah dan ambillah dari air yang 
memancur itu dan kalian akan hidup. 
Jangan menyerupai dunia ini, sebab 
dunia tidak mampu menghargai 
Kasih-Ku yang besar  Anak-Ku, 
apakah kalian sudah paham benar 
Sengsara-Ku? Akulah Dia yang 
membebaskan kalian dari Kematian. 
Akibat aniaya, Aku telah dibuat cacat 
demi kalian karena dipukuli, diludahi, 
dihina, dicemoohkan dan diperolok.

Demi kebebasan kalian Aku dedera 
tanpa ampun. Demi Kasih-Ku 
yang besar terhadap kalian Aku 
telah memikul dosa-dosa di atas 
bahu-Ku tanpa mengeluh sepatah 
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katapun. Seperti anak domba yang 
dibawa ke rumah pejagalan, bagaikan 
anak domba yang bisu di hadapan 
pencukurnya tanpa pernah membuka 
mulutnya5. Dan untuk membebaskan 
kalian, hai terkasih, Aku membiarkan 
diri-Ku ditusuk oleh mereka yang telah 
Kuciptakan. Ya, mereka menembus 
Tangan ini yang telah menciptakan 
mereka, dan melalui luka-luka-Ku, Aku 
menyembuhkan kalian … Demi kalian 
Aku menderita sengsara berjam-jam 
lamanya untuk mengangkat jiwa kalian 
dari jurang.

Aku adalah Yang Kudus, tetapi Aku 
telah mengizinkan kalian merentangkan 
Aku pada Salib, sehingga semua 
tulang-Ku lepas. Hari ini rasakanlah 
derita-Ku. Rasakanlah dahaga-Ku 
karena tidak adanya kasih yaitu kasih 
yang tidak dapat dipuaskan oleh banjir 
apapun, yang tidak dapat dimatikan 
oleh arus deras apapun  Apakah Aku 
pernah akan bertemu kalian, kalian 
yang masih tersesat di padang gurun?

Kembalilah kepada-Ku dan 
berdamailah dengan Aku, dan 
hiduplah suci dengan melepaskan cara 
hidupmu yang lama. Sambil berduka 
dan menangis Aku melihat generasi 
yang tidak suci ini pergi mengikuti 
kejahatan, bukannya keutamaan, 
kematian bukannya kehidupan, sebab 
generasi ini hidup dalam kepalsuan, 
sehingga menerima rasionalisme, 
yang ahirnya melahir ateisme. Maka, 
berapa lama lagi Aku harus merasa 
ditinggalkan dan kesepian di dalam 
setiap Tabernakel? Sementara itu air 
mata darah berlinang pada pipi-Ku, 
menjadikan setiap jaringan Hati-Ku 

5  Yes. 53.7

terputus. Sakratus maut di Getsemani 
terulang kembali dalam jiwa-Ku setiap 
jam.

Masukilah luka-luka-Ku dan kalain 
akan memahami sengsara-Ku. Sudah 
Kuperhitungkan dari awal mula 
bahwa, kendati Korban-Ku, suku-
suku akan bangkit melawan Aku dan 
membelah Tubuh-Ku, mengakibatkan 
begitu banyak doktrin baru. Naluri 
tentang baik dan buruk mereka telah 
menjadi tumpul karena perselisihan 
mereka, mereka kehilangan naluri 
persaudaraan.

Sejak itu tangisan anak-anak domba-
Ku telah menembus Telingaku … 
dan kini, bagaikan gema, Jeritan-Ku 
turun dari Salib kepada berbagai 
bangsa untuk memanggil kalian semua 
kembali dan menjadikan kalian satu. 
Jadi, apabila seseorang bertanya 
kepada-Ku: “Mengapa air mata darah 
itu berlinang di pipi-Mu?”, Aku akan 
menjawab: Air mata itu berlinang 
karena kalian, anak-Ku, inilah air 
mata yang disebabkan oleh dosa-dosa 
ketidakmurnian. Dan apabila kalian 
bertanya kepada-Ku: “Bagaimana 
dengan tanda-tanda pada Tubuh-
Mu?”

“Mengapa luka-luka-Mu terbuka 
lebar?”, maka Aku akan menjawab: 
“Semuanya itu, anak-anak-Ku 
ditimpakan pada-Ku setiap hari 
tanpa ampun oleh mereka yang paling 
Kukasihi, tetapi yang sekarang telah 
berbalik melawan Aku, sehingga 
luka-luka-Ku terbuka lebar”. Padahal 
merekalah yang mengatakan: “Kami 
ingin mempelajari cara-Mu dan 
mengikuti Engkau”
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Akal budi mereka dalam kegelapan, 
hanya, apabila mereka mati terhadap 
diri mereka sendiri, barulah mereka 
akan mampu melihat Terang. Hari 
ini lagi, pada masa Prapaskah, Aku 
datang kepadamu, anak-Ku, pendosa 
benar atau tidak benar, tersisihkan 
dari kemanusiaan, terlempar ke sana 
kemari dalam satu cara dan lain di 
dunia ini, Aku datang untuk minta 
kepadamu agar berdamai. Pergi dan 
berdamailah dengan saudaramu, sebab 
dengan berdamai dengannya kalian 
akan berdamai dengan Aku, Allahmu.

Persembahkanlah damaimu kepada-
Ku, seperti Aku menawarkan Damai-
Ku kepadamu. Tirulah Aku dan jadilah 
suci. Berkorbanlah dan berpuasalah, 
supaya kalian dapat tumbuh dalam 
Roh-Ku, yaitu Ksih, Kesucian dan 
Kebenaran. Yang Aku butuhkan dari 
kalian adalah Kesucian.
Jangan kalian seperti serigala, mulai 
memangsa pada malam hari! Sebab 
maksud-maksudmu sudah Kuketahui 
jauh sebelum kalian lahir.

Pada masa ini Aku sedang 
mencurahkan Roh-Ku atas bangsa-
bangsamu, supaya kalian dapat hidup 
seperti rumput, yang mempunyai 
banyak air.  Aku turun dengan 
cara ini untuk mengisi gudang-
gudangmu dengan hasil karya-Ku. 
Aku akan membangunkan kalian 
dari kelesuanmu dan menarik kalian 
dari cara hidupmu yang jahat. Dan 
kini, Aku membuat himbauan khusus 
kepada mereka semua yang hidup di 
bawah Nama-Ku dan berkarya demi 
persatuan dan kedamaian.

Aku minta kepada kalian untuk 

datang kepada-Ku bagaikan anak 
kecil, dan hadapilah Aku dengan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan-
Ku ini:  Saudara-saudara, sudahkah 
kalian berbuat sesuatu yang dapat 
kalian lakukan untuk mempertahankan 
persatuan Tubuh-Ku? Katakanlah 
kepada-Ku, hai saudara-saudara, 
dimanakah damai yang telah 
Kuwariskan kepada kalian, Anugerah 
yang telah Kuberikan kepada kalian? 
Mengapa kalian terus menerus 
membeda-bedakan dirimu dalam 
Aku? Apakah kalian benar-benar 
berusaha untuk bersatu kembali dalam 
kepercayaan dan praktikmu?

Sungguh Kukatakan kepada kalian: 
perbaharuilah akal budimu dengan 
mengadakan suatu reZolusi spiritual, 
suatu reZolusi kasih.  Lupakanlah 
rasa dendam yang kalian pendam dan 
datanglah kepada-Ku dalam keadaan 
yang sudah diperbaharui. Datanglah 
kepada-Ku tanpa noda. Bangunlah dari 
tidurmu! Aku berada di depan pintu 
kalian dengan mengetuk. 
Jangan seperti garam yang telah 
kehilangan rasanya. Jadilah seperti 
pohon yang berdahan indah dan yang 
menghasilkan buah kesucian.

Penuhilah Hukum-Ku dengan bersatu 
dan saling menolong  Seperti dulu Aku 
menengadah kepada Bapa dan berdoa 
kepada-Nya:
“Bapa Kudus, peliharalah mereka yang 
telah Kauberikan kepada-Ku, supaya 
mereka tetap setia pada Nama-Mu, 
supaya mereka menjadi satu, sama 
seperti Kita6. Supaya mereka semua 
menjadi satu7

6  Yoh. 17:11
7 Yoh 27:21
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Bapa, Yang Benar, ingatkanlah mereka 
akan kepatuhan-Ku, kerendahan 
hati-Ku, ketulusan-Ku dan Kasih-Ku 
yang besar, supaya mereka mengakhiri 
sengsara-Ku, yaitu sengsara yang 
menjadi penyebab mengalirnya begitu 
banyak darah dalam Tubuh-Ku.
Biarkan mereka mengakui kekeliruan-
kekeliaruan mereka dan berdamai, 
supaya bilamana mereka datang 
untuk menerima Aku dengan minum 
Aku dan makan Kau, mereka datang 
dengan layak.

Bapa, panggillah para gembala dan 
ajarkanlah mereka menjadi lemah 
lembut dan ramah satu sama lain, 
menyangkal diri dan rendah hati. 
Semoga mereka menyadari Silih-Ku 
pada masa Prapaskah ini, dan mencari 
kebijaksanaan yang sejati dalam diri-
Ku. Amin  “.

Berbahagilah orang yang 
mendengarkan Aku. Berbahagialah 
mereka yang mengikuti jalan-
Ku. Berbahagialah orang yang 
merendahkan dirinya. Berbahagialah 
yang miskin dalam roh, sebab mereka 
yang empunya kerajaan Surga. Aku, 
Tuhanmu, memberkati kalian dan 
keluarga kalian, dengan meninggalkan 
napas kasih-Ku pada dahimu, dan 
damai-Ku ada dalam hatimu yang 
kecil, dan jangan pernah kalian lupa 
akan Kasih yang selalu bersamau. 
Jadilah satu.

⁄X‹fi› ƒ

?Amana% *an%a HariaB

Damai sertamu  Rasakanlah 
Kehadiran-Ku di antara kalian … 

Biarkan Rahmat  ini diberikan kepada 
kalian semua … Anak-anak-Ku yang 
terkasih, hari ini Aku minta agar 
kalian memurnikan jiwamu.
Persiapkan jiwamu pada masa 
Prapaskah ini, agar kalian memahami 
dengan sepenuhnya menembus 
Sengsara Kristus. Pahamilah betapa 
Ia telah mengorbankan Diri-Nya 
demi kalian, untuk membebaskan 
kalian dari semua kejahatan dan 
memurnikan kalian, supaya kalian 
dapat menjadi anak-anak angkat-Nya

Allah minta kalian untuk berdamai 
dan berbuat silih. Bertobatlah, 
dan percayalah akan Kabar Baik. 
Berdamailah dengan Allah, dan 
kalian akan menjadi pewaris Hidup 
Kekal-Nya Allah ingin agar kalian 
sempurna, dan meraih kesempurnaan. 
Aku akan mengingatkan kalian 
bahwa kalian tidak dapat meraihnya 
tanpa diperdamaikan melalui Dia 
dan demi Dia  Penyangkalan diri 
akan menuntun kalian ke jalan 
kesempurnaan

Aku, Bunda Sucimu, tak henti-
hentinya menjadi perantara 
demi kalian semua kepada Allah 
Bapa agar kalian menyerahkan 
diri degnan sukarela dan dapat 
dijadikan sempurna. Yesus dan Aku 
datang kepada kalian dengan cara 
ini untuk memperingatkan kalian 
dan membangunkan kalian dari 
tidur.  Waktu berlalu cepat dan 
kendati banyak di antara kalian 
telah terbangun, setan, dengan 
melipatgandakan kejahatannya 
serta jebakannya, berhasil membuat 
sebagian besar dari kalian tertidur 
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tertidur lelap, menolak seluruh 
peringatan-peringatan Kami yang 
penuh belas kasihan ini. Aku berseru 
sepanjang hari. Aku menampakkan 
diri di seluruh bumi, menghimbau 
agar kalian bertobat dan mendekati 
Allah. Anak-anak-Ku yang terkasih, 
Aku tidak datang untuk menyalahi 
kalian. Aku datang dengan kasih, 
untuk memperingatkan kalian, 
menolong kalian dan mendidik kalian 
agar tumbuh secara rohani.

Sebagai Bundamu Aku mengamati 
bagaimana kalian tumbuh. Aku 
mengasihi kalian dan Tujuan-Ku 
untuk mendidik kalian tumbuh 
dalam Allah. Terimalah dengan 
sukacita masa rahmat ini. Allah tidak 
meninggalkan kalian, dan Allah 
juga tidak mengutuk kalian. Ia tidak 
pernah memalingkan Wajah Kudus-
Nya dari kalian  
Maka, terimalah Roh-Nya yang 
Kudus, Roh Rahmat dengan sukacita 
dan sambil bernyanyi, sukacitakanlah 
Hati Kami dan sebarkanlah Amanat 
Kami hingga ujung dunia, dan melalui 
Amanat ini pertobatkanlah jiwa-jiwa 
lain

Aku ingin melihat semua gereja 
penuh, hidup dan hangat. Maka 
hayatilah Amanat Kami. Aku sedang 
mencurahkan atas diri kalian rahmat 
untuk memberi semangat kepada 
kalian. Diberkatilah kalian, dan 
hampirilah Salib di Kaki Yesus, 
sebagaimana yang telah Kulakukan 
bersama Yohanes dan para wanita 
suci. Datanglah dan sembahlah 
Dia. Datanglah dan sembahlah Dia. 
Biarkan Roh Kekudusan tinggal atas 
diri kalian untuk selama-lamanya.

lelap kembali. Tujuannya untuk 
memecahbelah kalian, menciptakan 
pertengkaran diantara kalian dan 
melepaskan kalian dari Pokok Anggur.

Lawanlah semua godaan, lawanlah 
kejahatan dan taklukkanlah itu 
dengan kasih. Taklukkanlah kejahatan 
dengan kebaikan. Buktikanlah kepada 
Allah kasihmu kepada-Nya dengan 
perbuatan-perbuatan yang baik. 
Kasihilah sesamamu seperti kalian 
mengasihi dirimu sendiri. Amanat 
Kami adalah untuk dituruti, bukan 
hanya sekedar dibaca. Amanat itu 
harus dihayati. Buktikanlah kepada 
Allah bahwa kalian anak-anak-Nya 
dengan menjadi murni, rendah hati, 
taat dan penyangkalan diri.

Imam-imam-Ku, Aku mengasihi 
engkau. Engkau adalah domba-
domba yang dihimpun Yesus dalam 
rangkulan-Nya dan yang dididik-Nya. 
Mari, dan seraplah dari Hati Kudus 
Yesus agar kasihmu hidup kembali 
menjadi kasih yang bersemangat, 
lalu diteruskan kepada anak-anak 
domba Yesus. Ikutilah Raja Damai dan 
engkau akan belajar mengenal Dia.  
Yesus, Sang Korban akan menolong 
engkau untuk lebih mengorbankan 
dirimu.  Temuilah Dia, para terkasih, 
dengan kesederhanaan hati. Allah 
tidak berbelit-belit. Yang Kudus 
di antara yang Kudus mula-mula 
berbicara dengan satu cara, lalu 
dengan cara lain, agar engkau paham 
bahwa waktu sangat mendesak.

Aku penuh dengan kepedihan dan 
tersumbat oleh air mata, dan hati-Ku 
membengkak karena sedih melihat 
begitu banyak anak-anak-Ku yang 
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Aku, Bunda Sucimu, memberkati 
kalian dan keluarga-keluargamu

?'a+aan Vi%a3 *u+i dari Ha%D W.N\<]^B

29.3.90

Bunga, Damai-Ku Kuberikan 
padamu. Pikullah Salib-Ku hingga 
akhir. Jangan pernah melupakan 
kasih besar-Ku bagimu, kasih yang 
tidak seorangpun dapat memberikan 

kepadamu  Ingatlah selalu akan 
bimbingan-Ku yang lembut. Aku 
senang sekali mendapatkan kalian 
dekat pada-Ku dengan cara ini. Aku 
telah mengistimewakan kalian, maka 
bersukacitalah!

Vassula, engkau dulu tidak berdoa, 
dan tidak pula mengasihi Aku. Aku 
tidak menuduh engkau, karena 
kegersanganmu ataupun karena 
sikap permusuhanmu terhadap-Ku. 
Namun, karena belas kasihan, Aku 
mengangkat jiwamu dari jurang. 
Kenyataan ini, anak-Ku, harus 
terukir dalam akal budimu. Aku, 
Tuhan, mengasihi engkau. Mari, pada 
suatu hari engkau akan memahami 
sepenuhnya.
Angkatlah sekarang matamu kepada-
Ku dan berkatalah:
“Terpujilah Tuhan! Kemuliaan kepada 
Allah!”
Aku, Tuhan, memberkati engkau.

⁄X‹fi› ƒ

Vemudian, malam hari.
Suhan-u, di mana-ah Ung-auT A-u %ida- 
dapa% meliha% Ung-au[
Hai kecil, Aku ada di hatimu

2.4.90

A-u 6elalu ingin menga6ihi Ung-auD 
A-u %ahu, a-u %ida- mampu menge%ahui 
-elemahan<-elemahan-u 6endiriD _%ulah 
6e3a3n>a a-u da%ang memohon -epada<
Hu, agar Ung-au menCaga diri-u dari 
-e+enderungan >ang Caha%D 'e3a6-anlah 
a-u dari do6a 3era%D  _`in-anlah a-u, 
@ah2e >ang mani6, un%u- mengandal-an 
diri<HuD
Hai terkasih jiwa-Ku, Aku akan 
meluluskan permintaanmu akan 
perlindungan. Bergembiralah. Pilihlah 
selalu apa yang menyenangkan hati-
Ku. Jangan pernah takut, Aku ada 
di sisimu. Aku menginginkan kasih 
daripadamu, ketaatan, penyangkalan 
diri, kerendahan hati, kelembutan. 
Dengan demikian engkau akan 
melucuti kebencian, ketidak-taatan, 
kepongahan, kesombongan dan 
kejahatan.

Bersukacitalah, hai jiwa! Jangan 
melihat ke belakang. Pandanglah 
Aku. Hadapilah Aku dan serahkanlah 
dirimu kepada-Ku. Kedatangan-
Ku sudah dekat. Dan barangsiapa 
yang takut akan Aku, Tuhan, akan 

memahami  Roh-Ku ada di atasmu, 
yang terkasih. Aku, yang telah 
membesarkan engkau, akan selalu 
mengingatkan engkau akan Kasih-Ku. 
Rasakanlah kebahagiaan! Rasakanlah 
kebahagiaan! Bersukacitalah!.

Bersukacitalah, Kukatanan 
kepadamu! Izinkan Roh-Ku berkarya 
dalam dirimu. Aku mampu, walaupun 
kelemahanmu luar biasa, untuk 
melaksanakan apa saja. Semakin kecil 
engkau, semakin besar Aku. Terimalah 
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Rahmat-Ku, dan singkirkanlah sikap 
keacuhanmu. Damai selalu besertamu. 
Belailah Aku dengan hatimu. Jangan 
pernah mengabaikan Aku.

Aku akan mengajarkan engkau 
hal yang lebih banyak lagi. Aku 
akan memperkenalkan kepadamu 
pengetahuan sejati. Engkau akan 
belajar dari mulut-Ku. Kebijaksanaan 
melangkah dihadapanmu dan 
Ialah pendidikmu. Apapun yang 
kaulakukan, lakukanlah dengan kasih. 
Perindahlah taman-Ku. Perindahlah 
kepala-Ku dengan menggantikan 
mahkota duri dengan mahkota mawar. 
Aku, Tuhan, menunggu dengan tidak 
sabar hari Kemuliaan-Ku

3.4.90

A-u rindu -epadamu, @e6u6, Ruru 
*elama%-uD Ung-au, >ang %elah 
merenggu% a-u dari CurangD A-u %ahu 
3ah2a Ung-au memperla-u-an a-u 
dengan lem3u%, dan 3ah2a Ung-au 
mem3ua% a-u menderi%a un%u- dapa% 
mendidi- a-u dengan le3ih 3ai-D Radilah 
Ruru *elama%-u lagi[ Ger3aharuilah 
6u-a+i%a-uD aa3u%lah 6egala -eCaha%an 
dari diri-u, 6e3a3 Ung-au menga6ihi 
-e6u+ian dan -e%ulu6an ha%i[
Damailah, anak-Ku. Penderitaan 
adalah pemberian-Ku bagimu untuk 
menyucikan dirimu. Aku akan 
menjadi siksaan manis jiwamu yang 
telanjang, siksaan akal budimu, 
dahaga tak terpuaskan mulutmu, 
detak hatimu. Bukalah matamu, hai 
jiwa, dan majulah ke jalan kesucian.  
Persembahkanlah kehendakmu 
kepada-Ku … Bukalah matamu yang 
Ku-tinggalkan di belakangmu … 
Jalan-Ku ditandai Darah-Ku.

Ikutilah tanda-tanda itu yang akan 
membawa engkau kepada-Ku. Jangan 
mencari sekutu, dan jangan bertanya: 
“Apa ini?” atau “Apa itu?” Kekuatan-
Ku akan menopang engkau bila jatuh. 
Tempuhlah segala jalan untuk sampai 
kepada-Ku, hai jiwa, dan Aku akan 
mempersembahkan kepadamu Piala-
Ku. Vassula, jangan menolak Piala-Ku. 
Meskipun Piala-Ku pahit rasanya, 
minumlah. Minumlah dan berilah 
kemuliaan kepada-Ku dan Aku akan 
mencurahkan atas dirimu berkat-
berkat-Ku bagaikan mur.

Dengarkanlah, Vassula, putri-Ku. 
Meskipun engkau dikepung oleh 
musuh-musuh-Ku, engkau sendiri tetap 
tidak akan terluka. Maka jangan takut, 
dan majulah. Ikuti tanda-tanda Darah-
Ku, dan jangan melihat ke kiri maupun 
ke kanan. Aku di depanmu, menantikan 
engkau untuk menyucikan dirimu. 
Mari, datanglah sendiri. Aku tidak ingin 
mendapatkan pesaing dalam dirimu. 
Demi Kasih-Ku yang besar kepadamu, 
kurangilah makanmu pada hari-hari 
permurnian ini

Akulah, Penebusmu, yang berdiri pada 
akhir jalan ini. Bukalah matamu dan 
lihatlah tanda-tanda Darah-Ku yang 
Kutumpahkan demi engkau. Biarlah 
hari-hari itu kaukenang.  Bangunlah, 
hai jiwa, mengapa engkau tidur?

Mari, dan temukanlah kekuatanmu 
dalam diri-Ku. Mari, dan Aku akan 
memuaskan dahagamu apabila engkau 
memuaskan dahaga-Ku dengan kasih.
Ini, putri-Ku, adalah kewajibanmu, 
sebab Aku yang telah datang 
membebaskan engkau dari jurang, dan 
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Aku yang telah datang menyelamatkan 
engkau, sambil menunjukkan Kasih-
Ku yang besar kepadamu. Mari 
sekarang, dan serahkanlah kepada-Ku 
kehendakmu.

Tunjukkanlah gairahmu untuk 
memuaskan dahaga-Ku yang tak 
terpuaskan akan Kasih, dengan 
meninggalkan beberapa tetes kasihmu 
pada Bibir-Ku yang terpecah-pecah. 
Aku akan menyambutnya bagaikan 
bunga-bunga liar di padang gurun 
menyambut embun pagi. Hai jiwa! 
Dulu engkau tidak bebas tanpa 
noda dan tidak setia, namun Aku 
telah mengampuni engkau dalam 
Kemurnian-Ku dan Terang-Ku. Aku 
menghapus semua dosamu. Maka, 
puaskanlah Aku sekarang. Angkatlah 
matamu kepada-Ku dan lihatlah 
panji-panji yang Kubentangkan atas 
dirimu …

Dari antara banyak orang, Aku telah 
memilih dirimu untuk menunjukkan 
kepada umat manusia, melalui dirimu, 
panji-panji kasih dan Damai. Aku 
membentangkannya sekarang, diatas 
kepalamu. Hai generasi! Bagaikan 
kekasih yang memburu sang kekasih, 
Aku pergi ke segala penjuru, sambil 
berusaha dengan cara apapun Aku 
dapat menjadikan kalian milik-Ku 
untuk selama-lamanya. Tunjukkanlah 
kepada-Ku, hai generasi, bahwa di 
belakang dindingmu Aku masih dapat 
menemukan seorang sahabat sejati 
… Meskipun Aku tidak menemukan 
siapapun, seorang sahabat yang 
ragu-ragu .. dan Aku akan mengubah 
ketidak-jujuranmu menjadi ucapan 
yang jujur, sehingga Hari Malapetaka 
tidak akan memukul kalian.

Sahabat, Engkau, yang masih bimbang 
memilih antara yang jahat dan yang 
baik, jangan suam-suam kuku! 
Belumkah engkau memahami bahwa 
hati-Ku sakit demi kasih. Mari, dan 
rasakanlah denyut Hati-Ku. Setiap 
denyut hati adalah sebuah Kidung 
Kasih yang indah bagimu, hai teman, 
suatu panggilan Kasih yang Cemburu

Datanglah kepada-Ku sebelum 
matahari terbenam dan sebelum 
bayangan malam jatuh bagaikan 
tabir selubung atasmu. Datanglah 
kepada-Ku. Jangan lagi meninggalkan 
Aku dalam kecemasan hingga esok. 
Datanglah sebelum hujan batu es dan 
api datang memporak-porandakan 
kalian bagaikan sekam Datanglah 
kepadaKu dan Aku akan menjaga 
jiwamu dalam hari-hari kesusahan. 
Biarkan Aku mendengar jiwamu. 
Biarkan Aku mendengar suara 
langkahmu. Biarkan Aku mendengar 
suaramu sebelum malam tiba … 8

Pohon ara sudah matang dan 
tidak lama lagi kalian akan makan 
buah-buahnya yang pertama … 
Berbahagialah kalian yang sekarang 
lapar, kalian akan dipuaskan. 
Kasih mengasihi kalian. Rumah-Ku 
adalah rumahmu, jatuhkanlah dirimu 
ke dalam rangkulan-Ku dan Aku 
akan mengisi kegersangan dengan 
aliran Kasih-Ku. Mari, Aku, Yesus, 
mengasihi kalian tanpa batas 

⁄X‹fi› ƒ

Amana% un%u- di Ken6, *2i66,   
8 Setelah menghimbau. Yesus tiba-tiba mengubah 
nadanya,
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                                     10.4.90

Damai sertamu … Aku adalah Yang 
Kudus milik kalian, yang mengamati 
kalian dari atas … Sigapkanlah 
dirimu dan rasakan Kehadiran-Ku 
… Rasakan Kehadiran-Ku, rasakan 
Pandangan-Ku atas diri kalian  
Sungguh Aku berkata kepadamu, 
bahwa tidak ada seorangpun yang 
memiliki kasih yang lebih besar dari 
pada Aku. Akulah Dia, Dia yang 
paling mengasihi kalian, Allah yang 
hidup.  Hari ini, hai para terkasih-
Ku, bangsa-bangsamu hidup dalam 
kegelapan. Tetapi Aku turun karena 
Kerahiman-Ku yang Tak Terbatas 
untuk memperbaiki Rumah-Ku dan 
membawa kalian kembali kepada-Ku.

Aku benar-benar mencurahkan Roh-
Ku atas seluruh umat manusia, untuk 
memberi makan bangsa-bangsamu 
yang kelaparan dengan Sabda-Ku, dan 
untuk mengingatkan kalian kembali 
bahwa Aku Kudus.  Aku datang 
kepadamu untuk menyemangati 
kalian, untuk berbuat baik dan 
mencegah kecenderungan kalian 
untuk berbuat jahat. Aku berdiri 
di depan pintumu, hai jiwa, sambil 
mengetuk. Akulah yang mencari 
kalian. Akulah yang mengangkat jiwa 
kalian dan memegahkannya.

Sungguh Kukatakan kepadamu bahwa 
Kasih sedang dalam perjalanannya 
kembali  Kedatangan-Ku sebentar 
lagi akan terwujud di antara kalian. 
Maka, berdoalah demi pertobatan 
jiwa-jiwa. Berdoalah, agar mereka 
bertobat sebelum Kedatangan-Ku 
kembali. Berdoalah dengan sungguh-

sungguh, supaya seruan-Ku di padang 
gurun ini sampai ketelinga mereka, 
dan menembus ketulian mereka.

Berdoalah kepada Bapa, supaya Piala 
Keadilan-Nya tidak tumpah sebelum 
pertobatan kalian, hai generasi ini! 
Berserulah kepada-Ku dan Aku akan 
mendengar kalian! ah, generasi, 
generasi … yang kotor tak terhingga 
… tidak murni secara tak terlukiskan. 
Kesalahanmu mematikan kalian. 
Pemberontakanmu, hai generasi, dan 
ketidak-setiaanmu telah menumbus, 
menusuk seluruh Keabadian, sehingga 
tonggak-tonggak surgawi bergetar. 
Kejahatanmu telah mengakibatkan 
rohmu miskin akan segala 
kebijaksanaan. 

Seandainya kalian tahu betapa para 
malaikat-Ku gemetar melihat apa yang 
menantikan diri kalian … bumi, yang 
akan dibungkus oleh darahmu sendiri 
akibat kemurtadanmu! Bumi, yang 
akan membelah dirimu hingga hancur 
di hadapan mata para malaikat-Ku! 
Seandainya kalian semua memahami 
goncangan-goncangan yang harus 
datang, maka kalian tidak akan 
menyia-nyiakan napasmu seperti 
sekarang ini dengan kata-kata hampa 
dan dalam kedurhakaan.

Aku, Tuhan, sedang mencurahkan 
Roh-Ku untuk mempersiapkan kalian, 
untuk mengajar kalian dari surga, 
dan menyerukan pertobatanmu. Aku 
Allah Kerahiman, yang pada hari-
hari Rahmat ini membungkukkan 
ke bawah kepada kalian, untuk 
menyelamatkan kalian. Dengarkanlah 
jeritan-Ku yang sedih. Para terkasih, 
Aku datang untuk membangunkan 
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kalian. Aku tidak jemu-jemu 
mengulangi himbauan-Ku, hai 
generasi yang tidak tahu berterima 
kasih.

Dan Aku akan tetap mengulangi 
himbauan-Ku kepadamu. Bibir-
Ku tidak pernah lelah memanggil 
kalian, namun sambil Aku berbicara, 
derita-Ku tetap saja … Tetapi Terang 
ada di dekatmu untuk menghalau 
kegelapanmu, hai generasi … 
Bukalah matamu. Bukalah matamu 
dan kalian akan melihat Aku dalam 
kecermelangan-Ku

Aku siap memberi matamu terang 
agar melihat, sehingga kalian tidak 
akan tertidur hingga mati. Perbuatan-
perbuatan generasimu bejat dan kotor, 
jauh dari Gambaran-Ku jauh dari 
kasih dan kekudusan  Akulah Yang 
Kudus, tetapi kalian menyalibkan lagi 
diri-Ku setiap menit.  Akulah Dia, 
yang pada hari ini dengan amat mesra 
merangkul kalian dengan Lengan-Ku. 
Dan dengan tangan-Ku, Aku memberi 
makan Sabda-Ku kepada kalian 
dengan lembut, untuk mengembalikan 
keilahian kepadamu, hai generasi 
yang amat lemah. Aku datang untuk 
membebaskan kalian dari kejahatan.

Aku tidak datang untuk mengacau 
kalian.  Aku hanya datang untuk 
memperingatkan kalian karena 
Kerahiman-Ku yang tak terbatas. Inti 
kedalaman-Ku rindu untuk memiliki 
kalian dan menjadikan kalian milik-
Ku hingga keabadian, dan menghiasi 
kalian dengan gaun putih gemerlapan. 
Hati-Ku, dengan segala keputusasaan, 
mencari kalian, untuk menyeret kalian 

keluar dari kejahatanmu.

Aku memanggil, tetapi banyak dari 
kalian yang tidak mau menjawab. 
Aku bersabda melalui sarana-sarana 
lemah, tetapi banyak dari kalian tidak 
mau mendengarkan. Sebaliknya, 
orang-orang ini memperlakukan 
para pembawa amanat-Ku sebagai 
penipu. arang-orang ini lebih suka 
melakukan hal-hal yang paling tidak 
menyenangkan hati-Ku: “mengambil 
hidup mereka” …9

Mereka berpikir bahwa mereka 
melakukan tugas suci bagi-Ku. Roh 
mereka, yang ada dalam kegelapan 
dan tidak sadar, tidak mengenali 
Rahmat Roh Kudus-Ku, sama seperti 
keengganan orang-orang Yahudi 
untuk mengakui Aku sebagai Mesias!

(Bersambung ke BC 42)

9 SMengambil hidup mereka TU ketiga 
kata ini memiliki arti yang jauh lebih 
dalam daripada arti kata yang sebena-
rnya. Kata-kata ini juga berarti bahwa 
mereka yang menyerang Voh Kudus dan 
menekannya, menekan Voh Kudus yang 
bersabda melalu para pembawa amanat, 
menekan peringatan-peringatan Allah. 
Wrang-orang ini bertanggung jawab atas 
jiwa-jiwa yang tersesat. Pada hari ini Voh 
Kudus Vahmat telah memilih memban-
gunkan kita dengan apa yang dibutuhkan 
generasi kita, yaitu Swahyu yang berlipat-
ganda, amanat-amanat melalui penam-
pakan. Panggilan Xatima tidak dianggap 
serius. Panggilannya tidak diindahkan 
selama 13 tahun. Ynilah suatu peringatan. 
Akibatnya ialah perang dunia kedua dan 
komunisme.


