
BUKU CATATAN 43

22.5.90

Damai sertamu. Hai bunga, senang-
kanlah hati-Ku dan bermeditasilah 
lebih banyak. Berdoalah lebih ba-
nyak. Jadilah lentur supaya Aku dapat 
membentuk engkau menurut Citra-
Ku. Takutlah hanya bila engkau tidak 
berbahasa sama dengan Aku. Dapat-
kah engkau kini mengenali Suara 
Gurumu?
Ya, Tuhan, aku dapat.

Mengapa?
Karena Engkau mengajarkan aku hal-hal 
yang baik dan bahasa-Mu adalah Kasih.
Maka, berbagilah semua ajaran ini 
dengan orang lain. Berbagilah segala 
sesuatu yang kaupelajari dari Aku 
dengan teman-temanmu. Muliakanlah 
Aku. Senangkanlah hati-Ku dan berb-
agilah Sengsara-Ku setiap hari Jumat. 
Masukilah Luka-luka-Ku. 

Korbankanlah lebih banyak waktumu 
bagi-Ku. Hiduplah suci. 
Berkorbanlah dengan memberi sega-
la-galanya yang kauterima dari Aku. 
Janganlah menghitung jam-jam yang 
kauluangkan bersama Aku. Aku ingin 
engkau murah hati. Aku ingin agar 
setiap hari engkau mempersembahkan 
kehendakmu kepada-Ku. Persem-
bahkanlah kesakitanmu kepada-Ku. 
Persem-bahkanlah penderitaanmu 
kepada-Ku. Persembahkanlah ke-
pada-Ku bahkan goresan yang terkecil 
pun supaya Aku dapat menggunakan 
persembahanmu bagi-Ku untuk 
menghapus dosa-dosamu dan membe-
baskan jiwa-jiwa dari api pemurnian 

mereka. Jangan biarkan hal-hal ini 
berlalu dengan sia-sia. Persembahkan 
hal-hal itu kepada-Ku dan Aku akan 
menggunakannya. Mari, sebelum 
engkau beristirahat, berdoalah Salve 
Regina. Aku sedang mendengarkan. 
Sukacitakanlah Hati-Ku dan juga Hati 
Bundamu  ...

(Aku mendaraskannya).

Baik. Mari, hai putri, pergi dan beristi-
rahatlah. Aku memberkati engkau 
dan anakmu  Beristirahatlah dalam 
Hati-Ku, sama seperti Aku beristirahat 
dalam hatimu. Merasalah yakin akan 
segala yang kauterima. Kasih men-
gasihi engkau.

23.5.90

Damai sertamu. Inilah Aku, Yesus. 

Jangan pernah berhenti memanggil 
Aku. Janganlah pernah berhenti ber-
doa. Aku memberi engkau Damai-Ku 
dan Kasih-Ku. Putri? Tidak adakah 
sesuatu yang hendak kaukatakan? 
Kupersembahkan kasihku yang miskin ini 
kepada-Mu dan ke’bukan apa-apaanku, 
ya Tuhan.

Ah, Aku menginginkan kasihmu 
meskipun ia miskin dalam soal ke
“bukan apa-apa”anmu, hai kecil, 
hendaknya engkau tetap selalu “bu-
kan apa-apa”. Hapuslah dirimu 
sepenuh-nya, tiadakanlah segala 
sesuatu yang adalah engkau dengan 
menyerap segala sesuatu yang adalah 
Aku. Penuhilah rohmu dengan Roh-
Ku, agar jiwamu menjadi obor terang 
yang hidup. Jadilah transparan, ya, 
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jernih, agar terangmu bersinar tanpa 
cacat apa pun selain kemurnian saja. 
Bila setiap hari engkau meminta Aku 
mengampuni dosa-dosamu dan bila 
engkau mengizinkan Aku memurnikan 
dirimu, maka meskipun hal ini menun-
tut penderitaan-penderitaan dan 
cobaan-cobaan, Aku akan melakukan-
nya tanpa ragu-ragu. Aku mengetahui 
kebutuhan-kebutuhanmu. 

Aku tidak mengizinkan engkau ber-
dosa. Aku tidak pernah menyuruh 
engkau berdosa, dan Aku tidak ber-
senang hati mendengar lidahmu salah 
ucap. Bukankah Aku meminta engkau 
menjadi kemenyan-Ku yang mereda-
kan Aku dengan keharumanmu? Aku 
telah mendandani engkau dengan pak-
aian yang mengesankan dan Aku telah 
memberi engkau lidah untuk memuji 
Aku dan mengingatkan umat-Ku akan 
Kasih yang ada pada-Ku bagi mereka. 

Maka, perhatikanlah, hai murid, dan 
dengarkanlah petunjuk Kebijaksa-
naan. Berjagalah agar Nama-Ku tetap 
Kudus dan patuhilah dengan cermat 
Hukum-Ku dan Ajaran-ajaran-Ku 
hingga hal-hal kecil dan Aku tidak 
pernah akan meninggalkan engkau  
Aku Allahmu, dan dengan kehadiran-
Ku di sampingmu, siapa yang dapat 
melawan dirimu? Yakinlah bahwa 
setelah diberi karisma seperti itu tanpa 
kelayakan apa pun janganlah engkau 
menolak permintaan-Ku apa pun. 
Maka, hiduplah bagi-Ku. Lakukan-
lah silih. Berpuasalah dengan hanya 
makan roti dan minum air. Jangan me-
nolak dengan rasa jijik cobaan-cobaan 
yang Kuberikan kepadamu. Bersu-
kacitalah bila dianiaya! Bersukacitalah 
bila diancam demi Aku! Bersukaci-

talah bila diserang oleh musuh-musuh-
Ku! Semuanya ini, anak-Ku, adalah 
cobaan-cobaan yang akan Kugunakan 
untuk menyempurnakan dirimu 
Berdoalah tanpa henti. Berdoalah, 
berdoalah, berdoalah tanpa meng-
hitung menitnya. Aku tidak akan 
membebaskan dirimu dari penderi-
taan, Vassula, sebagaimana Bapa tidak 
membebaskan Aku dari penderitaan. 

Aku ingin agar engkau menjadi salib 
yang hidup, suatu kenangan akan 
Daku. Tidakkah engkau tahu bahwa 
anugerah penderitaan datang dari 
kemurahan hati-Ku yang Tak Terbatas 
dan dari Kasih-Ku yang Tak Terbatas? 
Maka, jangan ragu-ragu memeluk 
Salib-Ku. Biarlah lenganmu meme-
gang Salib-Ku dengan semangat, dan 
Salib itu akan membawa dirimu ke Ja-
lan Kehidupan. Bila kakimu berjalan 
keluar dari Jalan yang benar, yakinlah 
bahwa Kasih-Ku dan Kesetiaan-Ku 
akan melindungi engkau. Aku segera 
akan datang menolongmu. Biarlah 
jiwamu senantiasa haus akan Diri-Ku. 

Biarlah Aku mendengar dan mera-
sakan keluh kesah Kasihmu. Aku telah 
menandai, hai jiwa, sedalam-dalam-
nya telah Kutandai dahimu dengan 
Hembusan Kasih-Ku. Hembusan itu 
telah Kuberi kepadamu secara terus-
menerus. Aku telah memeteraikan 
dahimu dengan Nama Kudus-Ku dan 
menjadikan engkau milik-Ku untuk 
selama-lamanya. Maka, angkatlah 
matamu kepada-Ku dan temukanlah 
Damai Sejati dalam Kehadiran-Ku 
Maka, katakanlah kepada-Ku, hai pu-
tri-Ku, engkau yang dikasihi Hati-Ku, 
akankah engkau balas Kasih yang ada 
pada-Ku bagimu?
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Kemampuan kasihku memprihatinkan. 
Bagaimana kelak aku akan dapat meng-
gantikan Mahkota duri dengan anyaman 
bunga mawar? Rohku memikirkan hal ini 
terus menerus dan mengendapnya dalam 
batin. Maka, jelaskanlah tanpa menjadi 
lelah karena aku, dan aku akan belajar. 
Ajarlah aku untuk mengasihi Engkau 
sebagaimana Kaukehendaki kami menga-
sihi Engkau. Ajarlah aku untuk mematuhi 
Hukum-Mu dengan cermat untuk selama-
lamanya, supaya aku dapat berjalan di 
Jalan Kebenaran. Arahkanlah langkah-
langkahku ke Jalan Kasih sebagaimana 
Kaujanjikan.Ah, putri ... Mata-Ku telah 
rusak karena terus menunggu bibirmu 
mengucapkan kaul kesetiaanmu ... 
Yesus manis yang amat lembut, Yang 
Terkasih, tariklah aku ke dalam Jejak 
Kesetiaan-Mu. Biarlah aku sampai ma-
buk karena mengasihi Engkau. Biarlah 
aku mencicipi Derita-Mu. Derita itu akan 
menjadi seperti buah Taman-Mu yang 
paling langka di dalam mulutku.

Maka bukalah dirimu bagi-Ku supaya 
Aku dapat menghembuskan napas 
atas dirimu. Napas-Ku adalah Kehi-
dupan. Bukalah dirimu bagi-Ku, ter-
kasih-Ku. Putri-Ku, dengan terengah-
engah Aku telah menantikan saat ini, 
untuk menunjukkan kepadamu Hati 
Kudus-Ku.  Aku telah datang dari Sur-
ga sampai ke ambang pintumu untuk 
menemui engkau. Dan kini setelah Aku 
menemukan engkau, Aku tidak akan 
membiarkan engkau pergi. Berbi-
caralah, hai jiwa! Tanggapilah Aku 

Mari, datanglah kepada kami, ya Tuhan, 
dan pergandakanlah Meterai Kasih 
Roh Kudus-Mu pada dahi kami, meterai 
Janji-Mu itu. Allah, ciptakanlah hati 
yang jernih dalam diri kami. Aku tahu 
bahwa Engkau ada di depan pintu setiap 
jiwa, menantikan tanggapan mereka. 
Pandangan-Mu merindukan terbukanya 
pintu mereka. Kebun-kebun anggur-Mu 
kini sedang berkembang, Tuhanku, dan 

tidak lama lagi mereka akan memberi 
buah secukupnya untuk memberi makan 
kepada setiap gurun. Mereka yang 
mati tidak akan bisa hidup, kecuali bila 
Kauhembuskan napas-Mu pada mereka, 
untuk membangunkan mereka dengan 
harum-Mu yang manis. Demi Kasih-Mu 
biarkan tanah hantu itu hidup kembali.

Maka, Aku akan tersenyum kepada 
mereka dan Terang-Ku akan menem-
bus engsel-engsel pintu mereka dan 
menyusup lewat setiap lubang kunci. 
Terang-Ku bahkan akan menembus 
dari bawah pintu mereka!
Alleluyah! Terpujilah Allah!

Ya, Berteriaklah, hai hati kecil,  
karena sukacita! Ladang-ladang 
mandulmu akan menghasilkan buah! 
Keluarkanlah air mata karena sukaci-
ta, hai kalian yang mendengar Aku. 
Dengan kasih kekal Aku menaruh iba 
kepada kalian  Kebun-kebun anggur 
akan tumbuh sebagai pengganti duri-
duri dan semak belukar. Aku akan 
menunjukkan Kekudusan-Ku dan 
Kebijaksanaan- Ku untuk menghapus 
sikap permusuhan era ini terhadap 
Keilahian-Ku  serta apa yang mereka 
sebut “Kebijaksanaan” 

8.6.90

Tuhan, bantulah aku menepati kaul yang 
telah kuucapkan. 

Damai sertamu. Aku akan menolong 
engkau, hai jiwa tersayang. Terimalah 
Roh Kudus Rahmat-Ku. Ingatlah akan 
Ajaran-ajaran-Ku. Ingatlah bahwa 
Cara-Ku bukanlah caramu. Berdoalah  
agar dapat membeda-bedakan dengan 
tegas.

Aku mohon kepada-Mu, ya Tuhan, untuk 
memberi kepadaku anugerah membeda-
bedakan roh dengan tegas, untuk me-
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lindungi Sabda-Mu dan mampu mem-be-
dakan yang benar dari yang salah, yang 
baik dari yang buruk, Kebenaran dari 
Kebohongan.

Aku akan mengisi engkau dengan 
kemampuan membeda-bedakan roh 
ini. Aku tidak akan meninggalkan 
engkau tanpa bantuan. Tinggallah 
dalam Kasih-Ku. Dengarlah Aku: Ber-
serulah kepada bangsa-bangsa bahwa 
Kedatangan-Ku sudah dekat padamu. 
Semua orang yang bertelinga, hen-
daknya mendengar dan semua orang 
yang punya mata hendaknya melihat. 
Aku, Tuhan, turun karena Kerahiman-
Ku yang Berlimpah, untuk memper-
ingatkan kalian dan memanggil kalian 
kembali kepada-Ku 

Dengarkanlah! Sejenak sebelum 
Kedatangan-Ku kembali, Aku akan 
memberi umat manusia tanda-tanda 
yang lebih besar dari apa yang Ku-
berikan kepadamu sekarang. Berjaga-
jagalah, sebab semakin besar Tanda-
tanda-Ku, semakin hebatlah amarah 
Setan yang akan melanda kalian. Aku 
telah memunculkan nabi-nabi untuk 
memaklumkan Akhir Zaman, dan Aku 
mengutus Bunda-Ku sebagai Guru un-
tuk mendidik kalian semua di seluruh 
dunia. Aku mengutus Dia untuk mem-
persiapkan di padang gurun ini suatu 
jalan untuk Kedatangan-Ku, suatu 
jalan raya lurus bagi-Ku, Allahmu, di 
seluruh padang gurun kalian.

Tetaplah waspada, sebab semakin Aku 
melipatgandakan jumlah corong-Ku, 
semakin pula Setan akan melipatgan-
dakan nabi-nabi palsu untuk membin-

gungkan kalian semua.
Berdoalah, hai para terkasih-Ku, agar 
dapat membeda-bedakan satu dari 
yang lain. Berdoalah supaya kalian 
tidak ditipu. Aku telah memperingat-
kan kalian untuk tidak mengikuti 
nabi-nabi palsu itu. Ingatlah, barang-
siapa menaburkan benih baik demi 
kemuliaan-Ku akan diganjar di kemu-
dian hari. Aku juga ingin mengingat-
kan kalian bahwa di antara benih baik 
yang telah ditaburkan dan yang akan 
tumbuh menjadi panenan baik, mu-
suh-Ku tidak akan membuang waktu 
dan ia pun akan mengirim nabi-nabi 
palsunya. 

Biarkanlah mereka berbuat begitu, 
sampai saat Panen-Ku tiba.
Seperti yang telah Kukatakan dalam 
perumpamaan-Ku tentang lalang1 . 
Jangan coba mencabut satu dari yang 
lain, agar kalian tidak mencabut gan-
dum-Ku pula. Biarkanlah keduanya 
tumbuh bersama sampai waktu men-
uai, dan pada saat panenan Aku akan 
berkata kepada para penuai: Kumpul-
kanlah dahulu lalang itu dan ikatlah 
berberkas-berkas untuk dibakar. Lalu 
kumpulkanlah hasil panenan-Ku ke 
dalam Lumbung-Ku 

Namun, tetaplah berjaga-jaga, maka 
kalian selalu akan dapat membedakan 
dan mengetahui perbedaannya 
Bijaksanalah, dan mintalah agar Aku 
membimbing kalian. Semoga semua 
orang mendengarkan nasihat-Ku 
Waspadalah, musuh-Ku seperti seekor 
binatang buas yang terluka, sehingga 
ia semakin buas dan lebih berbahaya, 
sebab Saat Kedatangan-Ku akan 

1 Mat 13:24-30.
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segera mendekat kepadamu, dan 
karena Aku akan memberi kalian Tan-
da-tanda yang lebih besar dari  yang 
ada sekarang. Setan sudah menyebar-
kan kekacauan-kekacauan di dalam 
tempat-tempat Kudus-Ku menjelang 
Tanda-tanda Besar ini, untuk menggir-
ing kalian menuju per-pecahan. 

Hiduplah dalam damai, hai kalian 
semua. Andalkanlah Aku dan bersan-
darlah pada-Ku. Berbuatlah segala 
sesuatu yang dapat kalian lakukan, 
dan Akulah yang akan menyelesaikan 
sisanya melalui Karya-Ku. Ingat, 
Akulah yang memegang semua kunci 
pintu, dan Aku akan membuka setiap 
pintu pada saat yang Kutentukan. Ka-
sih mengasihi kalian. Aku memberkati 
kalian. Berkatilah Aku dan kasihilah 
Aku 

⁄¤‹fi› ƒ
13.6.90

Yesusku?
Aku Ada.
Inilah Aku, Yesusmu. Gereja akan  
dihidupkan kembali oleh-Ku! Bukan 
oleh umat manusia! Akulah Dia yang 
akan mengangkat Mempelai-Ku. 
Bersediakah engkau terus menjadi 
pembawa amanat-Ku sekalipun 
aniaya-aniaya itu?
Ya, aku bersedia, Tuhanku.

Rasakanlah, betapa Aku bersukacita 
setiap kali engkau berkata “ya!” Aku 
tidak membutuhkan engkau. Seperti 
yang kauketahui, Aku mencukupi 
Diri-Ku, tetapi engkau memikat Aku 
dengan jawaban “ya” mu dalam 
kelemahanmu! Ketidakmampuanmu 

membangunkan Kekuatan-Ku dan 
menyenangkan Jiwa-Ku.  

Kelemahanmu dan kemalanganmu 
memukau Pengampunan-Ku, dan dari 
Hati-Ku engkau melepas Pengampun-
an dalam kepenuhannya.
Tinggallah dekat pada-Ku, anak-Ku. 
Engkau menyenangkan Jiwa-Ku. Aku 
adalah Bentengmu. Waspadalah, hai si 
kecil-Ku, sebab di antara mereka yang 
mendekati engkau terdapat peramal-
peramal dan nabi-nabi palsu.
Apa yang harus kulakukan, ya Tuhan?
Peganglah teguh Patokan-patokan-Ku 
Maukah Engkau melindungi aku, Tuhan?
Engkau akan hidup terjamin, dan Aku 
akan menjaga dirimu dengan aman. 
Aku terus akan menggendong engkau 
di atas Bahu-Ku, hai anak domba-Ku. 
Hiduplah dalam damai 

14.6.90
Akulah Batu karang 

19.6.90

Yesusku?
Aku Ada.
Damai sertamu. Hormatilah Aku 
dengan meniru Aku. Muliakanlah Aku 
dengan mengasihi Aku. Sucikanlah 
tubuhmu, sebab Aku hidup di dalam 
dirimu karena engkau makan Aku dan 
minum Aku. Sembahlah Aku. Haus-
lah akan Diri-Ku. Buatlah silih bagi 
mereka yang tidak mengasihi Aku dan 
yang telah jadi buta karena kepan-
daian mereka, serta yang tidak dapat 
membedakan tangan kanan mereka 
dari tangan kiri mereka. 

Berdoalah agar mereka menyadari 
bahwa mereka membutuhkan daya 
pengamatan, supaya tidak berbelok 
dari Sabda-Ku seperti yang dilakukan 
kebanyakan orang di masa kini. Ber-
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doalah agar mereka mengerti bahwa 
apa yang Kuinginkan dari orang 
cerdik pandai ialah sembah sujud. Aku 
ingin mereka datang dan menunjuk-
kan hormat kepada-Ku seperti para 
gembala pertama dan para Majus. 
Memang dalam Tangan-Ku Aku me-
megang sekedar seorang anak saja.  

Jangan takut. Bukankah Aku sudah 
tahu ke mana engkau Kuutus? Aku 
telah membesarkan engkau untuk 
menjadi pembawa amanat-Ku, untuk 
memberi kesaksian tentang Kebena-
ran. Murid, engkau Milik-Ku, dan 
dari Mulut-Ku engkau telah belajar. 
Peganglah Tangan Gurumu dan izink-
anlah Aku menuntun engkau ke mana 
Aku ingin engkau berada. 

Bersandarlah pada-Ku bila engkau 
letih dan patah semangat, hai anak-
Ku, dan Aku akan menghibur engkau. 
Ah, Vassula, setiap kali engkau merasa 
malang, Hati-Ku menjadi Tungku Api 
Kasih yang Membara, siap menyerap 
engkau.
Dengarlah: bersukacitalah! Sebab, 
anugerah manakah yang lebih be-
sar daripada anugerah Kasih-Ku?  
Pahamilah, anak-Ku, bahwa Akulah 
Dia yang paling mengasihi engkau dan 
untuk selama-lamanya 

19.6.90

Tuhan yang Maharahim, kami telah me-
nyimpang dari Jalan-Mu, namun Engkau 
tidak pernah berhenti memperlakukan 
kami dengan kerahiman dan kasih yang 
besar. Pada hari ini aku berseru kepada-
Mu, ya Tuhan, jangan meninggalkan ka-
mi pada saat-saat kesusahan. Selamat-
kanlah kami dari kehancuran. Bebaskan-
lah kami dari yang jahat. Persatukanlah 
kami dalam Kasih dan Damai-Mu!

Aku memberi Damai-Ku dan Kasih-
Ku, hai anak-Ku. Gereja akan hidup 
kembali kendati semua kesengsaraan 
yang sedang dialaminya. Gereja-Ku 
akan menjadi satu dan kudus, dan 
Umat-Ku akan menggunakan satu 
bahasa. Semuanya ini segera akan ter-
jadi. Vassula, karena Kasih-Ku yang 
Kekal dan Kerahiman-Ku Aku akan 
membangkitkan Gereja-Ku lagi. 

Aku akan mengembalikan kepada 
kalian semua kebun anggur dan 
menjadikan lembah kematian ini suatu 
Harapan. Dan kalian akan menang-
gapi Aku seperti yang pernah kalian 
lakukan sebelumnya, ketika kalian 
masih muda dan murni 
Sudah cukup lama kalian menolak 
Pengetahuan, sambil mempersembah-
kan pengorbanan-pengorbanan yang 
tidak pernah sampai kepada-Ku. Teta-
pi karena Kerahiman-Ku yang Tak 
Terbatas, Aku akan berkata kepada 
setiap lembah kematian: Bangkitlah! 
Biarlah setiap lembah gelap dipenuhi 
dengan Sabda-Ku, setiap gunung 
dan bukit direndahkan untuk men-
jadi rerumputan, dan biarlah setiap 
orang yang dahinya dimeteraikan oleh 
Hembusan Kasih-Ku, maju ke depan 
dan makan dari Pohon Kehidupan. 
Sekarang Aku memberi setiap orang 
kesempatan untuk mendengar secara 
jelas Suara-Ku dari tempat kediaman-
Ku yang Kudus. Suara-Ku berbunyi 
seperti suatu gema yang datang dari 
Yerusalem dan sampai kepada semua 
penduduk bumi. 

Tidak ada yang kelak dapat berkata 
bahwa Aku tidak memperingatkan 
kalian. Dari bangsa ke bangsa Aku 
membiarkan Roh-Ku menghembus. 
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Aku dengan begitu gigih mengutus 
semua hamba-Ku kepada kalian, yaitu 
para nabi, yang mengingatkan kalian 
siapakah Bapamu dan membelok-
kan kalian dari perbuatan jahat agar 
memperbaiki perbuatan-perbuatan-
mu. Aku datang untuk menghentikan 
kalian mengidolakan teori-teori yang 
tak berallah. 

Aku mengutus para utusan-Ku agar 
mereka mengingatkan kalian akan 
peraturan-peraturan-Ku dan mengin-
gatkan kalian hidup suci sebagaimana 
Aku Kudus, supaya kalian kelak layak 
menghadap Aku pada Hari Kedatan-
gan-Ku kembali 
Putri-Ku, jadilah kemenyan-Ku. Aku 
selalu akan memberi engkau makan.

Tuhan, begitu banyak hal yang ingin 
kuceriterakan kepada-Mu! 
Hal?
Ya! Yang pertama ialah aku tidak layak 
menerima apa pun yang telah Kauberi
kan kepadaku.
Aku tahu, tetapi Aku memberi Kebi-
jaksanaan kepada yang miskin dan 
sederhana. Biarlah Kasih-Ku mem-
bungkus engkau. Mari, jangan pernah 
melupakan Kehadiran-Ku.
Semoga Roh-Mu yang Baik membimb-
ing kami menuju hal-hal yang lurus, 
Yahwe. Demi Nama-Mu, tepatilah Janji-
Mu untuk menyelamatkan kami, amin 
(Mzm143:10-11).

27.6.90

Damai sertamu. Putri, berdoalah, sam-
bil memberi Aku Kemuliaan karena 
Aku telah mengangkat engkau dari 
dunia orang mati, dan telah mengiz-
inkan engkau memasuki dan hidup 
dalam Dunia Damai dan Kasih-Ku, 
serta mengajarkan engkau Pengeta-
huan akan hal-hal yang lama dengan 

kemahiran lembut  Maka, janganlah 
mencela siapa pun yang masih belum 
dapat membedakan tangan kanannya 
dari tangan kirinya. Berbelas kasihan-
lah seperti Aku pun berbelaskasihan. 
Jangan menghakimi, maka engkaupun 
tidak akan dihakimi  Jangan meng-
utuk, maka engkaupun tidak akan 
dikutuk. 

Lawanlah kejahatan dan taklukkanlah 
dia dengan kebaikan  Janganlah beri 
si Penggoda peluang. Jangan berkata  
bahwa Aku, Tuhan, telah mening-
galkan engkau. Dari kelima Luka-Ku 
Aku memberi engkau makan, hai jiwa! 
Berdoalah agar engkau mampu mem-
beda-bedakan roh  Lihat, putri-Ku, 
Akulah Harapan, Akulah Hidup dan 
Aku ada di dekatmu. Akulah yang Dis-
alibkan dan Penebus-Mu yang berkata 
kepadamu: Kasih-Ku bagimu kekal  
Berkatilah Aku dan kasihilah 

⁄¤‹fi› ƒ
Kemudian, bagi seorang imam yang 
sedang bertamu:
Katakanlah kepada hamba-Ku ini, 
tulislah: 
Damai-Ku Kuberikan kepadamu. Teri-
malah ini sebagai anugerah Kasih-

Ku. Bawalah Sabda-Ku dan ber-
nubuatlah kepada bangsa-bangsa. 
Katakan kepada mereka bahwa “Seka-
li lagi Roh-Ku akan tercurah dari 
atas ke atas diri kalian. Pada saat itu 
padang gurunmu akan menjadi ladang 
subur. Keutuhan akan menghasilkan 
Damai”.2  Suatu damai yang belum 
pernah dinikmati dunia sebelumnya. 
“Umat-Ku akan hidup dalam Rumah 
penuh damai”. Ya, mereka akan hidup 
dalam Hati Kudus-Ku, sebab Aku 
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akan “menjaga agar mereka tetap 
selamat”. 

Tetapi, sebelum padang gurun ini 
menjadi ladang subur dan kebun-ke-
bun anggur yang bagus, Hembusan-
Ku akan datang dan menghembus 
ke dalam dunia gelap ini bagaikan 
curahan belerang yang akan menem-
patkan nyala api di mana-mana, untuk 
memurnikan era ini dan memper-ba-
haruinya secara menyeluruh, mem-
persatukannya menjadi Satu Umat 
Kudus. 

Para pemberontakmu akan Kujadi-
kan orang-orang kudus dan kelesuan 
mereka akan Kujadikan kegairahan 
bagi-Ku, Allahmu. Aku akan membuat 
kalian kudus, karena Aku Kudus. In-
gatlah bahwa Kota-Ku akan dibangun 
kembali di atas reruntuhannya. a...) 
Diberkatilah. 

⁄¤‹fi› ƒ
30.6.90

Tuhan, mereka tidak mampu menghargai 
Kasih-Mu yang Besar, kasih yang tidak 
dapat dipuaskan oleh banjir mana pun, 
dan tidak dapat ditenggelamkan arus 
deras apa pun. Dan kini aku berkata 
kepada-Mu kekuatanku telah habis dan 
jiwaku tertutup bagi penghiburan. Aku 
merasa Engkau telah memberi aku ke-
pahitan penuh. Masih adakah kepahitan 
lagi? Aku telah memberi pipiku kepada si 
pemukulku hingga tenggelam dalam keti-
dakadilan. Anak-anak domba-Mu yang 
Kauhimpun kini berserakan. “Aku telah 
melalui alat penginjak anggur sen-dirian. 
Dari mereka yang menjadi umat-ku, tidak 
satu pun yang memihak aku”.

Lihatlah! Siapa merasa perlu datang 

dari Surga ke kamarmu? Akulah Dia, 
Yesus... Mempelaimu. Maka, jangan-
lah takut, Aku akan menyelamatkan 
engkau lagi  Dagingmu lemah dan 
pada hari-hari ini rohmu telah di-
landa oleh taufan. Aku di dekatmu, di 
sampingmu. Jangan takut, putri-Ku, 
mempelai-Ku, rasa Iba-Ku terhentak 
melihat betapa engkau tertangkap oleh 
taufan itu. Tetapi Aku akan mengam-
bil engkau keluar dari situ. Musuh-
musuh-Ku3  sedang menghidupkan lagi 
Keadilan Bapa-Ku sehingga menjadi 
semakin besar. Bagaimana mungkin 
Dia melunak? Bagaimana mungkin 
Dia melunak jika kejahatan adalah 
satu-satunya roti yang mereka makan?

Allahku, jangan tinggalkan aku!
Berpeganglah teguh pada semuanya 
yang telah Kuberi kepadamu. Orang-
orang itu tidak dapat tidur sebelum 
mereka menyalahkan engkau terlebih 
dahulu. Aku memperhatikan mer-
eka, dan Keadilan Bapa-Ku menyala 
mendengar mereka datang kepada-Ku 
dengan kata-kata tanpa kehidupan .... 
Tidakkah mereka baca dalam Kitab 
Suci: “Beberapa orang telah Kuber-
kati dan Kujadikan lebih penting. Be-
berapa orang telah Kujunjung tinggi 
dan Kuletakkan di dekat-Ku”4. 

Namun bila Hari-Ku tiba, tidak satu 
pun dari mereka akan Kubebaskan 
dari hukuman! Dan engkau, anak-Ku, 
engkau milik-Ku sebab engkau miskin. 
Tetapi mereka belum mengerti .... 
putri .... putri ... jangan menangis .... 
Mari .... mereka telah menjadi obyek 
dagangan para saudagar kaya, mereka 
telah dibeli bagaikan bahan mahal  ... 

2 Yes 32:15-16
3 Pada saat ini nada Yesus berubah dari nada lembut menjadi keras.
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Berharaplah, Vassula, berharaplah .... 
Iman, anak-Ku, percayalah pada-Ku. 
Aku tidak pernah akan meninggalkan 
engkau ... tidak pernah ... tidak pernah 
.... Yang diberkati, Pengampunan-Ku 
telah diberikan kepada mereka. Ya, 
kepada mereka itulah yang tidak mau 
tidur sebelum berbuat jahat. Maka 
biarlah Aku mendengar engkau men-
gampuni mereka pula ....
Aku mengampuni mereka, Tuhan, sebab 
mereka tidak tahu apa yang mereka 
lakukan. 

Mata-Ku memperhatikan engkau. 
Aku pelindungmu yang kuasa dan 
penopangmu yang sejati. Karena itu 
tidak ada yang dapat berdiri sebagai 
penghalang antaramu dan Aku. 
Bahkan bila engkau dianiaya, diancam 
ataupun diserang sekalipun. Adakah 
seorang nabi yang tidak dianiaya, 
diancam atau diserang? Mereka ada 
pada ranking kedua dalam ranking 
Gereja-Ku, setelah para rasul, tetapi 
mereka selalu diperlakukan salah dan 
ditindas karena dari mulut merekalah 
terdengar kebenaran, dan kebenaran 
mengganggu mereka 

Apa yang harus kulakukan sekarang? 
(Aku bertanya kepada Yesus dengan nada 
yang amat sedih).

Bawalah umat-Ku pada kepatuhan 
iman5  ... Siarkanlah Amanat-Ku. Mari, 
Aku akan memberi engkau sarana-sa-
rana untuk menyebarluaskan Amanat-
Ku  Aku akan menyediakan setiap 
keinginan pada waktunya. Bunga, 
sebarkanlah keharuman dupa-Ku di 
luar negeri 
Semoga terjadilah Kehendak-Mu. Guna-

kanlah aku sesuka hati-Mu. Jadikanlah 
Aku sarana Damai dan Kasih-Mu. 

4.7.90

Tersenyumlah kepada kami, Tuhan, maka 
setiap wajah di bumi akan menjadi lebih 
cerah. Harapan akan muncul kembali 
dalam hati kami, dan seluruh bumi, dari 
ujung ke ujung akan ingat dan kembali 
kepada-Mu.
Hati-Ku merindukan dengan penuh 
kasih si pembelot sekalipun, tidakkah 
engkau perhatikan? Belumkah engkau 
mendengar kesah Kasih-Ku? Belum-
kah engkau baca tema Kasih-Ku yang 
telah Kutulis bagi seluruh ciptaan-Ku? 
Datanglah kepada-Ku dan biarlah 
Aku melihat engkau merentangkan 
tanganmu ke arah Tempat kudus-Ku. 
Sembahlah Aku dan berkatilah Aku 
siang dan malam, malam dan siang  

Yang diberkati, Aku mau mengajukan 
suatu pertanyaan kepadamu, hanya 
satu. Katakan kepada-Ku: apakah 
engkau mengasihi Aku dengan segenap 
hatimu, dengan segenap jiwamu dan 
dengan segenap akal budimu?

Aku mengasihi Engkau, ya Tuhanku dan 
Allahku, dengan segenap hatiku, dengan 
segenap jiwaku dan dengan segenap akal 
budiku. Tetapi aku tahu bahwa  kasihku 
miskin menyedihkan dan tidak memadai 
bagi Kelimpahan-Mu.
Kalau begitu Aku akan menyalakan 
api di dalam dirimu ...

Maka, datanglah dan kuasailah aku! 
Bagaimana mungkin aku menemukan 
Jalan kecuali bila Engkau mengisi rohku 
dengan Terang-Mu untuk membimbing 
jiwaku kepada Kebenaran dan Kehidu-
pan?

Akuilah selalu kesalahan-kesalah-
4 Sir. 33:12.
5 Yesus menjawabku dengan nada anggun dan tanpa keraguan apa pun.
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anmu dan Aku akan menolong engkau 
mengatasinya. Datanglah, hai engkau, 
Milik-Ku dan Harta-Ku. Engkau 
harta-Ku karena engkau miskin dan 
malang. Kemalangan memikat Aku. 
Aku akan menghidupkan kembali 
kekuatanmu dan Aku akan memberi 
engkau semangat dengan melimpah-
kan keharuman-keharuman ramuan 
kemenyan atas dirimu. 

Jangan pernah menyerah, anak-Ku. 
Jangan pernah menolak memberi Aku 
tempat di dalam hatimu. Aku terpi-
kat oleh kemiskinan. Aku mencari 
kemiskinan dan kemalangan. Aku 
telah membawa engkau kepada-Ku 
supaya Api-Ku menelan engkau di 
depan mata semua orang yang melihat 
engkau. Aku menunjukkan Kasih-Ku 
yang Tak Terbatas melalui engkau 
kepada seluruh umat manusia supaya 
setiap orang dapat melihat dan belajar 
bahwa Aku adalah Allah Kasih, suatu 
Api yang menghabiskan 

Allahku, Engkau menghujankan curahan 
berkat atas diriku, kendati Engkau tahu 
bahwa apa yang Kaumiliki dan men-
jadi “harta”mu adalah jahat dan tidak 
sempurna, dan bahwa aku tidak mampu 
memberi Engkau apa-apa sebagai imbal-
annya.

Aku memberkati harta-Ku ...  ke-
jujuranmu menyenangkan Hati-Ku  
Dengarkanlah: Aku membesarkan 
orang-orang miskin dari debu. Aku 
mengangkat mereka yang malang dan 
menempatkan mereka di dalam Hati 
Kudus-Ku. Lalu Aku menunjukkan 
mereka kepada malaikat-malaikat-Ku. 

Aku mengajarkan mereka ketetapan-
ketetapan-Ku dan Aku menjadi Guru 

mereka dan mereka menjadi murid-
murid-Ku. Dan dosa-dosa mereka 
Kuampuni. Seperti es habis meleleh 
dalam sinar matahari. Lalu Aku me-
minta para kudus untuk memperhati-
kan dan mendoakan mereka, dan Aku 
mengisi mereka dengan Roh Penger-
tian-Ku, supaya mereka mampu 
menangkap Kebenaran dan mencapai 
paham yang lebih dalam tentang Pen-
getahuan-Ku.

Tuhan, Engkau, yang telah mengikat aku 
secara kebapaan setelah membangkitkan 
aku dari lembah kematian, dan Engkau, 
yang sejak itu membimbing aku dalam 
Terang-Mu dan Engkau, yang membe-
baskan aku dari kejahatan, katakanlah 
kepadaku, bukankah kami semua anak-
anak-Mu?
Ya, memang demikian.
Karena kami semua anak-anak-Mu, 
maka aku menghimbau kepada-Mu untuk 
membiarkan mereka, yang mendengar 
dan mendengar kembali  tetapi tidak 
kunjung mengerti, menjadi mengerti. 

Sudahkah mereka bertobat?
Tuhan, aku tidak tahu apakah mereka 
sudah bertobat, tetapi jika Engkau mem-
buka mata mereka dan membiarkan 
mereka melihat, mereka akan melihat Ke-
muliaan-Mu dan mereka akan menang-
kap Kesetiaan-Mu dan Keindahan-Mu. 
Dengan demikian mereka mungkin akan 
datang kepada-Mu, dan bertobat?

Nak, meskipun Aku membuka mat-
anya, mereka tidak akan melihat Aku! 
Mereka tidak akan melihat Aku sebab 
mereka dikelilingi oleh kegelapan. 
Maka, bagaimana engkau mengharap-
kan mereka melihat Aku padahal 
Aku di dekat mereka terus-menerus? 
Ketegaran mereka membutakan 
mereka. Maka, putri, berbicaralah dan 
jangan takut kepada mereka. Jangan 
takut menyatakan Kebenaran, dan 
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jangan pula mem-biarkan dirimu di-
bungkamkan. Aku bersamamu, anak-
Ku, putri-Ku. Jangan, jangan diam. 
Bersiaplah bekerja bersama dengan 
Allahmu. 

Aku telah memelihara engkau dan 
membesarkan engkau demi misi ini. 
Seperti seorang pemuda yang akan 
menikah dengan seorang perawan, 
Aku telah menawarkan kepadamu 
Hati-Ku dan telah meminta hatimu. 
Akulah, Yesus, yang membentuk eng-
kau dan mempersunting engkau. Dan 
sebagaimana seorang mempelai pria 
bersukacita karena mempelai wanit-
anya, begitu pula Aku kini bersukacita 
karena kemiskinanmu dan kelemahan-
mu  Aku mengejar engkau bagaikan 
kekasih yang mengejar gadisnya. Aku 
pergi ke segala jurusan mencari den-
gan cara apa pun yang dapat Kupakai 
untuk menjadikan engkau Milik-Ku. 
Dan setelah engkau kini Milik-Ku Aku 
akan mempertahankan engkau sebagai 
Milik-Ku 

Aku rapuh, dan para penganiayaku me-
ngejar aku tanpa mengenal lelah, tetapi 
harapanku ada dalam Diri-Mu. Aku hi-
dup dalam pengasingan ini hanya demi 
Engkau. Tidak ada apa pun di dunia 
ini yang menyenangkan aku, dan kini 
mataku malah sudah merindukan dunia 
Damai-Mu. Hati dan jiwaku hanyut 
dalam kerinduan kasih akan Diri-Mu. 
Engkau adalah Tempat Perlindunganku 
dan Sukacitaku. Aku telah memohon 
kepada-Mu untuk menerima aku, bila 
mungkin, dan menjadi bagi-Mu lebih 
hina dari seorang budak, ya, seorang 
pembantu budak.

Orang miskin dan sederhana senantia-
sa, dan selalu, akan memuji Nama-Ku6 

 Itulah sebabnya Aku bersyukur ke-
pada Bapa karena ia menyembunyikan 
Kebijaksanaan terhadap yang terpe-
lajar dan pandai, dan menyatakannya 
hanya kepada orang-orang sahaja. 

Berbahagialah kalian yang miskin dan 
susah, sebab kerajaan Allah adalah 
milik kalian. Namun celaka mereka 
yang kini serba kecukupan, sebab 
mereka akan kelaparan.
Berbahagialah kalian bila orang me-
nindas kalian dan melontarkan segala 
macam ! tnah tentang kalian demi 
Aku. Bersukacitalah dan bersenang-
lah! Sebab besar ganjaranmu nanti di 
surga. Beginilah mereka menganiaya 
para nabi sebelum engkau.

Putri, jangan jenuh. Teruskanlah 
karya yang telah Kuberikan kepada-
mu ini. Teladanilah Aku, Tuhanmu, 
dan ikutilah Aku tanpa ragu sedikit 
pun. Aku akan membuat engkau lebih 
rendah hati lagi. Tetaplah miskin dan 
lemah, menurut dan patuh. Jadilah 
menyenangkan dalam pandangan-Ku 

 Kasihilah Aku dan berkatilah Aku 
Aku milik-Mu dan di bawah Pandangan-
Mu aku telah menemukan damai sejati. 
Aku memberkati Engkau.

6.7.90

Damai sertamu. Inilah Amanat-Ku:
Damai beserta kalian. Aku Penebusmu 
yang berbicara kepadamu. Akulah Dia  
yang paling mengasihi engkau  Aku 
telah datang ke negerimu untuk mem-
beri penglihatan kepada yang buta 
dan mengambil kembali penglihatan 
dari mereka yang mengaku dapat 
melihat ... Aku telah datang kepadamu 
agar kalian mendengarkan Suara-Ku, 

6 Di sini seolah-olah Yesus berbicara kepada Diri-Nya sendiri.
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Suara Roh Kudus-Ku, Dia yang tetap 
mengingatkan Sabda-Ku dan segala 
sesuatu yang telah Kuberikan kepad-
amu.

Dengarkanlah Aku: Hai para pen-
duduk bumi, betapa Aku mengasihi 
kalian! Kendati ke-jahatanmu yang 
menyedihkan dan kelesuanmu terha-
dap-Ku, Aku, Yesus, mengasihi kalian

 Hari ini, 
terkasihku, Aku datang dan berdiri 
di hadapanmu sebagai Gembalamu, 
untuk menyatakan kepadamu: Keraja-
an-Ku dekat, dan sebelum generasi ini 
berlalu, segala sesuatu yang telah di-
nubuatkan oleh para nabi-Ku tentang 
masa kini, akan terlaksana  Berdo-
alah bagi mereka yang Kuberi mulut 
untuk memuji Aku, tetapi menggunak-
annya hanya untuk mencemari Nama 
Kudus-Ku. 
Berdoalah untuk mereka yang telah 
Kuberi mata untuk melihat Keindah-
an-Ku, Kekudusan-Ku dan Keajaiban-
keajaiban-Ku, tetapi mereka berubah 
menjadi buta penuh dengan sisik-sisik 
pada mata mereka akibat dosanya. 

Berdoalah untuk mereka yang telah 
Kuberi telinga untuk mendengar 
Sabda-Ku dan Madah Kasih-Ku, 
tetapi membiarkan pendengaran mer-
eka menjadi berkurang karena takut 
mendengar dan harus bertobat. 
Berdoalah untuk mereka yang men-
geluarkan kesaksian palsu dari mulut 
mereka dan tidak menyadarinya. 
Para pemimpin mereka akan jatuh 
dan mereka akan harus menghadapi 
Keadilan.
Berdoalah untuk mereka yang tak 
henti-hentinya saling melontarkan 
panah-panah beracun. Mereka harus 

sadar betapa mereka melukai Tubuh-
Ku. 

Ucapkanlah doa yang telah diberikan 
kepadamu oleh Bunda Sucimu dalam 
Amanat-Nya yang terdahulu untuk 
meredakan dan mencabut Pengadilan 
Bapa-Ku. Mintalah kepada Bapa agar 
Ia memberi generasimu kesempatan 
untuk didengar. Adakanlah silih untuk 
jiwa-jiwa yang keras kepala itu, yang 
tanpa henti-hentinya berbuat jahat. 
Berdoalah untuk semua jiwa itu, hai 
para jantung hati-Ku yang kecil, sebab 
kalian adalah garam dunia. Dan Aku, 
Yesus, berkata kepadamu: Tabahlah, 
hai para jantung hati yang kecil, 
sebab Aku bersama kalian. Aku akan 
menjaga agar Nama-Ku tetap Kudus 
kendati musuh-musuh-Ku membawa 
kemurtadan besar ini di dalam Gereja-
Ku, dan mengakibatkan kebejatan 
yang menghancurkan dalam inti 
Kekudusan-Ku dan tetap tegar karena 
kesombongan mereka. Sungguh, Aku 
berkata kepadamu, bahwa tempat 
kediaman-Ku akan dibangun kembali 
di atas batu bata awalnya. 

Harinya sudah dekat, saat Aku akan 
datang kepada orang-orang cer-
dik pandai itu dan menghancurkan 
seluruh kebijakan mereka yang semu 
itu serta seluruh sikap permusuhan 
mereka terhadap Keilahian-Ku. Aku 
akan mencabut mereka dengan akar-
akarnya agar mereka tidak dapat 
jaya lagi. Mereka telah murtad dari 
Aku. Ya, mereka telah membiasakan 
langkah mereka berjalan bersama 
Kemurtadan dan memakai Rasional-
isme sebagai pendamping perjalanan 
mereka, yaitu senjata mereka untuk 
memerangi Keilahian-Ku. 
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Bila ada orang yang haus akan Ke-
benaran, biarlah ia datang kepada-Ku 
untuk minum, dan Aku akan membe-
rinya air kehidupan. Janganlah pergi 
dan minum dari doktrin manusia  
yang berasal dari rasionalismenya 
sendiri. Orang itu lebih mementing-
kan kehormatan manusia daripada 
kehormatan yang berasal dari Allah. 
Maka, bagi mereka ini Aku berkata: 
celakalah engkau bila dunia bicara 
baik tentangmu!! 

Harinya akan tiba bahwa mereka ha-
rus berbicara dari tanah, tetapi sebe-
lum suara mereka sampai kepada-Ku 
suara mereka akan teredam oleh debu 
dan lapisan tebal dosa-dosa mereka. 
Keadilan akan menang  Sungguh, 
Aku berkata kepadamu, bahwa pada 
hari-hari mendatang itu Setan dan 
semua roh-roh jahat tidak lagi akan 
bekerja secara halus seperti sebelum-
nya. Tidak, saatnya telah tiba ketika 
dia dan roh-roh jahat itu akan me-
nyatakan diri mereka secara terbuka 
kepada setiap penduduk bumi. Setan 
akan mengirim nabi-nabi palsu dan ia 
akan mempergandakan mereka seperti 
pasir, menciptakan kebingungan di 
antara kalian, dan akan mengelabui 
mereka yang dipilih sekalipun. Maka, 
berhati-hatilah supaya tidak ada yang 
menipu kalian. 

Inilah tanda yang akan muncul 
menjelang Tanda-tanda Besar-Ku. 
Sekarang iblis bergerak seperti seekor 
binatang buas yang terluka, sehingga 
ia lebih berbahaya. Tetapi  jangan 
takut, hai kalian yang mengasihi Aku. 
Aku akan menganugerahkan kalian 

keselamatan yang kalian dambakan. 
Namun celakalah mereka  yang 
mencemarkan Tempat Kudus-Ku sam-
bil membawa kemurtadan besar ke 
dalam Gereja-Ku. Batu panas dan
api akan menghujani mereka! 

Sungguh, Aku berkata kepadamu, di 
sarang-sarang tempat tinggal para 
serigala7  segera akan ada jalan raya 
yang tak tercemar, yang akan disebut 
: Jalan Kudus. Yang tidak murni tidak 
akan melintasinya. Tetapi yang hidup 
akan berjalan di sana, sebab mereka 
tahu  bagaimana menyembah Aku dan 
mereka akan menekuk lutut mereka 
dan berkata kepada-Ku: Amin ... Amin 
... 
Anak-anak kecil, jangan menaruh den-
dam satu terhadap yang lain. Bersatu-
lah, bersatulah, jadilah satu. Akulah, 
Yesus, yang meminta hal ini dari 
kalian. Aku memberkati kalian semua 
sambil meninggalkan Hembusan 
Kasih-Ku di atas dahi kalian, sebagai 
tanda bahwa kalian ini Milik-Ku 

 ⁄¤‹fi› ƒ
Amanat Bunda Suci kita.

Damai sertamu. Anak-anak-Ku, 
hari ini Aku ingin kalian membaca 
dan merenungkan Lukas 15:4-7. Ya, 
Yesus tidak mau kehilangan siapa pun 
dari kalian. Itulah sebabnya Ia terus 
menerus mencari hati kalian. 
Berdoalah, anak-anak-Ku yang kecil, 
lebih daripada pernah sebelumnya. 
Peliharalah Nama Allah tetap Kudus 
dan ingatlah, bahwa barangsiapa yang 
mencari Tuhan, akan menemukan-
Nya. Barangsiapa yang mengetuk 

7 Yang dimaksudkan Yesus di sini adalah para anggota masoneri yang ada di Tempat Kudus-Nya.
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akan selalu mendapati pintunya 
dibuka baginya  Bekerjalah demi 
keselamatanmu. 

Berdoalah mohon apa saja yang kalian 
perlukan  Aku ingin agar kalian ber-
bahagia dan menikmati damai dalam 
Tuhan, sebab Tuhan telah memberi 
kalian Anugerah Kasih-Nya. Maka 
manakah Anugerah yang lebih besar 
daripada Kasih-Nya? Temukanlah 
Damai dalam Tuhan. Damai ini, yang 
sudah hilang dari banyak di antara ka-
lian. Tembuslah ke dalam Kasih Allah 
dan Ia akan memurnikan jiwa kalian. 

Pujilah Tuhan sebab Ia baik dan sabar. 
Janganlah datang kepada-Nya  hanya 
demi kepentingan-kepentinganmu 
saja. Jangan datang kepada-Nya 
secara tidak sadar, hanya karena 
kewajiban. Datanglah kepada Tuhan 
untuk memuji Dia dan mengasihi-Nya. 
Pertimbangkanlah berkat-berkat yang 
Allah berikan kepada kalian setiap 
hari. Renungkanlah berkat-berkat 
yang setiap hari Ia berikan kepada 
kalian dan persembahkanlah kepada-
Nya hati kalian sambil berterima 
kasih kepada-Nya, hai para terkasih. 
Tunjukkanlah pula kepada-Nya rasa 
terima kasih kalian 

Yesus adalah Kasih. Yesus adalah 
Harapan dan Yesus berarti Dia 
Yang-Menyelamatkan. Maka, jangan 
meragukan Keagungan Kasih-Nya. 
Percayalah pada-Nya. Ia akan datang 
menolong orang yang paling kecil 
di antara kalian sekalipun. Berilah 
kesaksian kepada bangsa-bangsa akan 
Kasih Agung ini dan sebarluaskanlah 
Amanat-Nya ke seluruh pelosok bumi 

 Aku, Bunda Suci kalian, selalu ada 

di dekat kalian. Anak-anak-Ku, Aku 
memberkati kalian. Semoga Damai 
Putra-Ku berkuasa di dalam hati ka

                                                        8.7.90
Lens. Amanat bagi kelompok doa,  

Hendaknya damai menyertai kalian. 
Aku, Yesus, memberkati kalian semua  
Rasakanlah Kehadiran-Ku di
antara kalian pada detik ini. Rasakan-
lah Aku dalam hati kalian dan jangan 
keraskan hati kalian sambil ragu-
ragu. Bukalah hati kalian agar kalian 
dapat mengerti sepenuhnya Amanat 
Kasih-Ku. Aku, yang adalah Raja dan 
Penguasa, merasa perlu datang kepada 
kalian untuk mengingatkan kalian 
akan Kasih-Ku kepada kalian, dan 
akan Pengorbanan-Ku. Aku datang 
untuk mengingatkan kalian tentang 
siapa pemilikmu. Aku telah menebus 
kalian semua dengan Korban-Ku, dan 
kalian adalah milik-Ku. Bila pada hari 
ini Roh Rahmat-Ku sedang dicurah-
kan dengan begitu berlimpah atas 
kalian, maka sebabnya ialah pohon 
ara hampir masak dan tidak lama lagi 
kalian akan memakan daripadanya  
Kalian tidak lagi dapat berkata: “Di 
manakah Allahku?” Padang rumput 
kering akan Kuubah menjadi hijau 
kembali, agar kalian dapat menemu-
kan istirahat kalian di dalamnya. 
Kebun-kebun Anggur-Ku akan terus 
Kuperlipatgandakan dan pohon-pohon 
buah-Ku akan berbuah berlimpah 
ruah. Kalian akan makan sekenyang 
hatimu dari Perbekalan Surga-Ku. 
Dengarlah Aku. Bukankah Bapa Sur-
gawimu telah membuka Perbekalan 
Surgawi-Nya di Surga untuk memberi 
makan bangsa yang kelaparan dengan 
manna? Bapa Surgawimu menghujani 
umat-Nya dengan roti, dan dari cadas 
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Horeb Ia membiarkan air mengalir 
agar mereka dapat minum. Dan Aku, 
bukankah telah Kulipatgandakan 
roti dan ikan untuk memberi makan 
ribuan orang? 

Oh, kalian yang begitu kecil imannya, 
bagaimanakah jadinya sehingga kalian 
tidak dapat mengenali saat-saatnya? 
Mengapa kalian kini meragukan bah-
wa Roh Rahmat-Ku8 sedang tercurah 
dengan begitu nyata atas kalian? 
Tidakkah kalian memahami bahwa 
Roh Kudus-Ku mengisi kalian dalam 
kegersanganmu? Aku telah berkata, 
“Aku akan mengairi taman bunga-Ku. 
Aku bermaksud mengairi petak-petak 
bunga-Ku”. 9 “Aku akan mencurahkan 
pengajaran bagaikan nubuat, sebagai 
warisan bagi semua generasi di masa 
mendatang”. 10 

Jangan takut. Inilah Aku, Tuhanmu, 
Juru Selamatmu. Seandainya kalian 
menembus masuk ke dalam misteri 
manna dan misteri perlipatgandaan 
roti dan ikan-ikan, maka kalian seka-
rang pasti sudah memahami sepenuh-
nya pencurahan Roh-Ku. Kalian pasti 
sudah memahami mukjizat Pemberian 
Makan sejak zaman leluhur kalian.
Bunga11 , sekarang berdoalah untuk 
Rusia bersama Aku.
O Allah, buatlah agar dia mengikuti 
Engkau. 

Tuhan, selamatkanlah jiwanya dan 
bangkitkanlah dia sebagaimana Eng-
kau telah membangkitkan Lazarus. 

Percantiklah putri-Mu yang begitu 
terkasih dalam Pandangan-Mu, dan 
tempatkanlah dia dalam Hati Ilahi-

Mu, agar citranya memantulkan 
Keilahian-Mu. 

Bangkitkanlah dia agar ia berjalan 
di samping-Mu. Pamerkanlah dia di 

samping-Mu dan bebaskanlah dia dari 
tawanannya. Persuntinglah dia dan 

jadikanlah dia milik-Mu secara meny-
eluruh. Amin.

Ucapkanlah doa ini kepada-Ku 
Telah Kulakukan.

Tulislah, Vassula-Ku12 , sebagai bagian 
amanat tentang pemberian makanan 
pada hari ini. Sadarilah dan pahami-
lah transendensi-Ku dan kesetiaan 
pada Janji-Ku. Aku tidak akan 
menyembunyikan rahasia apa pun 
terhadapmu, hai generasi, sebab tidak 
lama lagi Aku akan membuka jalan 
raya terbuka, yang tak bercacat dan 
Aku akan menamakannya Jalan Ku-
dus yang membawa kalian ke dalam 
Tabernakel terbuka. 
Tidak akan ada lagi sarang bagi para 
serigala! Tidak akan ada lagi  peker-
jaan-pekerjaan yang tersembunyi 
pada malam hari! Aku, Tuhan, akan 
membuat segalanya menjadi nyata 
aterang). Tidak akan ada malam hari 
lagi, sebab Terang-Ku akan bersinar di 
atas kalian untuk selamanya. Ya, Aku 
akan menempatkan Pengetahuan-Ku  
pada jalan raya terbuka itu dan Aku 
akan menegakkan tanda-tanda yang 
akan membimbing kalian kepadanya.

  8 Dalam keseluruhan alinea ini Yesus menyebut Bapa, Diri-Nya sebagai Putra, dan Roh Kudus, untuk  :&:&
     menunjukkan tindakan dan kehadiran Trinitas Kudus di masa kegersangan.
  9 Sir. 24:31.
10 Sir. 24:33.
11 Di sini Yesus menginterupsi aku. Saatnya pukul 16.23.
12 Lanjutan Amanat-Nya.
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(Bersambung ke BC 44)

-----00000-----

Naskah IND, selesai 21.4.96.
Koreksi SL 28.4.96

 1 Mat 13:24-30.
 2 Yes 32:15-16
 3 Pada saat ini nada Yesus berubah dari 
nada lembut menjadi keras.
 4 Sir. 33:12.
 5 Yesus menjawabku dengan nada anggun 
dan tanpa keraguan apa pun.
 6 Di sini seolah-olah Yesus berbicara 
kepada Diri-Nya sendiri.
 7 Yang dimaksudkan Yesus di sini adalah 
para anggota masoneri yang ada di Tem-
pat Kudus-Nya.
 8 Dalam keseluruhan alinea ini Yesus 
menyebut Bapa, Diri-Nya sebagai Putra, 
dan Roh Kudus, untuk menunjukkan 
tindakan dan kehadiran Trinitas Kudus di 
masa kegersangan.
 9 Sir. 24:31.
 10 Sir. 24:33.
 11 Di sini Yesus menginterupsi aku. Saat-
nya pukul 16.23.
 12 Lanjutan Amanat-Nya.
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