
!"

#uku 'atatan "+

semangat dan kasih membara. Biar1
kanlah diri kalian menimba dari Kasih 
Tak Terhingga ini dan 5enuhilah hati 
kalian. 7ang Kuminta dari kalian 
han8alah kesetiaan9 kemurnian dan 
kasih. Mari9 mari dan bertobatlah 
ke5ada1Ku. Mari9 ubahlah hidu5 ka1
lian. Aku akan mengang kat kalian dan 
kalian akan menerima Aku. Aku ingin 
mengingatkan ja lan1jalan1Ku ke5ada 
kalian.
   
Aku telah memberi kalian begitu 
ban8ak amanat dan tanda9 8aitu ta1
da1tanda 8ang tidak kalian indahkan. 
Sudah lu5akah kalian akan sabda1sab1
da1Ku? @angan kalian kaget melihat 
sarna1sarana lemah 8ang Ku5akai 
untuk men8atakan sabda1 sabda1Ku. 
Malah Aku mam 5u meng1angkat batu 
mana 5un di antara mereka dan men1
gubahn8a menjadi 5engikut15engikut 
8ang setia ke5ada1 KuA 
   
Bebera5a di antara kalian akan men1
Bari bukti bahCa inilah Aku9 7esus9 
8ang memberi Amanat ini. Bukankah 
sudah Kukatakan9 bahCa Aku akan 
menBurahkan Doh1Ku atas segena5 
umat manusia9 dan bahCa semua 
5utra dan 5utri1Ku akan bernubuat9 
bahCa Aku akan mengadakan 
tanda1 tanda di langit dan di bumi? 
@alan1jalan1Ku bukan jalanmu dan 
tanda1tanda1Ku bukan tanda1Mu. Aku 
men8ingka5kan lagi Eajah1Ku9 teta5i 
bera5a di antara kalian 8ang mau 
5erBa8a? Aku merintih kesa kitan. Aku 
terBekik9 Aku tersesak melihat benih1 
Ku 5enuh dengan kata1kata 8ang mati.
KesetiaanA... inikah 8ang kalian 
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27.3.87
   
Vassula9 Aku mengasihi engkau.
Aku juga mengasihi Engkau, Yesus.
   
 Beta5a Aku rindu9 su5a8a semua 

imam1Ku hidu5 suBi9 sebab mereka 
meCakili Aku. Aku menghendaki9 
su5a8a mereka menjadi murni9 suBi9 
rendah hati dan murah hati. Aku ingin 
mereka mengiPinkan Aku menuang1
kan ke dalam hati mereka Kasih1Ku 
8ang berlim5ah1lim5ah. Aku ingin 
mereka lebih ban8ak menimba dari 
Keka8aan Qati1Ku dan mengisi hati 
mereka9 sambil memadatkan mereka 
sedemikian ru5a9 sehingga mel im5ah9 
su5a8a mereka meluaskann8a di selu1
ruh dunia.
   
Amat 5enting su5a8a mereka berusa1
ha memahami domba1domba1Ku dan 
mengasihi mereka9 men8embuhkan 
mereka. Teta5i untuk mam5u melaku1
kan semuan8a ini9 mereka harus 
bela1jar mengasihi Aku seban8ak Aku 
me1ngasihi mereka. Mereka harus 
belajar mengasihi anak1anak1Ku sama 
se5erti Aku mengasihi mereka. Mereka 
harus menghormati Rereja1Ku. Aku 
meng1hendaki kasih. Vassula9 katakan 
ke5a1da mereka9 sadarkan lah mereka 
bah1Ca bibir1Ku ter5eBah karena ker1
ing dan haus akan ka sih.
   
A5a gunan8a kurban dan u5aBara 
bagi1Ku9 bila hati mereka membatu 
dan kering? Aku ingin men8uburkan  
gurun ini leCat Keutuhan. Aku mem1
butuhkan kehangatan9 Aku membu1
tuhkan n8ala 8ang hidu59 kemurnian9 
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katakan mengenai diri kalian sendiri9 
5adahal hati kalian sudah mati? Mari9 
datanglah dan resa5i lah isi Qati1Ku. 
Dengan sungguh1sungguh Aku minta9 
su5a8a kalian bertobat dan mengada1
kan silih. Kasihilah Aku seBara murni 
dan sem bahlah Tkaristi1Ku 8ang 
Kudus. 7a9 kalian semua 8ang meman1
dang diri benar dan berbakti9 datang1
lah dan ubahlah hati kalian9 bukalah 
hati kalian dan terimalah Aku. Kalau 
hal ini kalian lakukan9 Aku akan 
mem1buka selubung mata kalian serta 
mem1buka 5endengaran kalian. 
  
 Vassula9 Aku akan mendikte engkau 

besok.  Silakan istirahat9 terkasih. 
 Da5atkah engkau mengenali Aku9 

ketika Aku sedang men 8unting?
Ya, Tuhan. Engkau berada di belakang 
lengan kanan-Ku? Benarkah Engkau di 
situ?
  
 7a9 Aku di situ.  7a9 sekarang Aku 

di de5anmu9 Vassula.  7a9 rasakan1
lah Kehadiran1Ku9 se5erti 8ang seka1
rang kaulakukan.  @angan takut.  
Aku akan di dekatmu.  Mari9 biarlah 
kita saling istirahat9 8ang satu dalam 
8ang lain. 

30.3.87
  
 Inilah Aku9 7esus Kristus. Semua 

Cah8u berasal dari5a da1Ku. Sera1
5lah dari Aku. Sebuah bunga sedang 
tum1buh dekat Aku9 men 8era5 dari 
diri1 Ku. Qai9 bunga1Ku9 sementara 
tum1buh9 hisa5lah dari Aku9 sera5lah 
dari Aku.  Mari9 Aku mengasihi eng1
kau. 
   

Yesus, bukan maksudku menggunakan 
bahasa seperti yang kupakai ketika aku 
berbicara dengan-Mu. Kedengarannya 
sangat tidak hormat. Inilah bahasaku 
sehari-hari, tetapi aku tidak mengenal 
bahasa lain. Waktu membaca buku-buku 
kaum rohaniwan, para biarawati, aku 
sadar bahwa cara mereka berbicara 
dengan-Mu berbeda dengan caraku. 
Mungkin mereka diajarkan demikian? 
Bukan maksudku berbahasa kasar, tetapi 
begitulah hatiku berbicara.
Vassula9 Aku memaaVkan ketidaktahu1
anmu.  Akan Kuajarkan engkauW 
engkau sedang belajar. Tngkau me1
n8adari9 beta5a malangn8a engkau. 
Namun demikian Aku mengasihi 
engkau. Kemalangan menarik Aku9 
sebab Aku da5at menaCarkan Kera1
himan1Ku ke5adamu. Aku telah 
memilih engkau untuk menunjukkan 
kemurahan hati1Ku ke5ada dunia.
   
Aku tidak bangga (barangkali aku mewa-
kili kebanyakan orang dunia modern 
ini...) bahwa Engkau telah memilih aku 
karena mutuku yang buruk dan bukan 
karena jasa-jasaku. Aku merasa seperti 
Yudas...
Lo1 9 Vassula. Tngkau bukan se5erti 
7udas. Tngkau tidak berda8a9 tidak 
ber5engetahuan dan malang seBara 
tak terungka5kan. Tngkau ada lah 
terkasih1Ku 8ang telah KusuBikan. 
Aku menangani 5ersatuan kita9 sebab 
engkau tidak mam5u melakukan1
n8a. Keinginan1Ku ialah membentuk 
dirimu. Aku telah mem5ersatukan 
engkau dengan Aku9 sambil minta9 su1
5a8a engkau menjadi mem5elai1Ku.
   

" -alam bahasa 3bran56 art5n7a8 t5dak:
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Yesus, aku sudah tahu bahwa para biar-
awati benar-benar FnikahG dengan-Mu.
7a9 mereka datang ke5ada1Ku dan 
menjadi mem5elai1Ku. Aku bersuka1
Bita dalam diri merekaA Tngkau tidak 
men8adari bahCa engkau da5at men1
jadi mem5elai1Ku dan di5ersatukan 
dengan1Ku. Karena itu Akulah 8ang 
menangani 5ersatuan kita. Mengerti1
kah engkau? Aku telah me1n8u Bikan 
5ernikahan kita dengan menaruh 
BinBin atas jarimu. Berkar8alah ber1
sama Aku dan ingatlah bahCa Aku 
adalah 7ang Kudus. @angan 5ernah 
melu5akann8a.

3.4.87   
  
 Aku menjaga dirimu. Ingat9 kita 

telah di5ersatukan. Aku adalah 7ah1
Ceh dan Aku mengasihi engkau.
Aku mengasihi Engkau juga, Tuhan!
   
Makanlah dari Aku. Aku mengasihi 
kalian semua. Telah Kukatakan bahCa 
Kerajaan1Ku di bumi akan sama 
se5erti di dalam Sur ga. Aku akan 
menBabut seluruh kejahatan dan akan 
Kukuatkan kembali 5ara 5engikut1Ku 
8ang setia. Aku adalah 7ahCeh dan 
sabda1Ku teguh. @angan takut9 hai 
keBil9 sebab Akulah 8ang menuntun. 
Akulah 7ang Mahatinggi. Aku akan 
mem5ersembahkan Doti1Ku ke5ada 
seluruh umat manusia dan dengan 
demikian memuaskan rasa la5arn8a. 
Teta5i Aku menghendaki9 agar mereka 
membalas Aku dengan kasih. Aku 
haus akan kasih. Katakanlah ke5ada 
mereka. Biarlah mereka mengetahui9 
beta5a bibir1Ku 5eBah kekeringan 
karena haus.
   
Aku telah mengenali Dia, Kehadiran-Nya 

jelas. Bibir-Nya kering, pecah-pecah dan 
melepuh. Waktu bicara, Ia mengalami 
kesuli tan sebab mulut-Nya kering dan 
lidah-Nya mengucapkan kata dengan 
susah payah. Ia tampak seperti orang 
yang datang dari gurun yang dilaluinya 
berhari-hari lamanya tanpa air. Sungguh 
sebuah pemandan gan yang memilukan.
   

4.4.87
   
Selama berkeliling di Swiss, aku mem-
perhatikan orang dan cara hidup mereka. 
Banyak orang, sama seperti di mana 
saja, menghadapi masalah- masalah 
sehari-hariL ada yang menghadapi lebih 
banyak masa lah daripada orang lain. 
Banyak orang tampaknya sangat tidak 
bahagia dan penuh perjuangan. Sebelum 
Allah mendekati aku, aku tidak pernah 
menyadarinya.
   
7a9 Vassula9 Aku ingin engkau meli1
hat segala sesuatu9 Aku ingin engkau 
mem5erhatikan dan mendengar a5a 
saja kata mereka. Aku sedih Caktu 
mendengar dan mem5erhatikan 
domba1domba1Ku.  Menga5a mereka 
melu5akan Aku9 5adahal Aku adalah 
Zenghibur mereka? Aku mam5u 
menghibur mereka. Mereka da5at 
minta 5ertolongan ke5ada1Ku.
   
Saat ini aku mulai berpikir-pikir6 apakah 
ini Yahweh atau Yesus.

 Vassula9 Aku adalah Satu. Aku 
adalah SatuA Vassula9 Aku adalah 
Allah 8ang telah memberi hidu5 
ke5adamu. Aku telah meneta5kan 
Sabda1Ku9 Aku telah datang ke bumi 
dalam daging. Aku adalah Satu. Aku 
mem berkati engkau9 Vassula. Trini1
tas Kudus ada dalam 7ang Satu. Aku 
adalah Satu.
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(Aku kebetulan berpikir bahwa aku akan 
menanyakan hal ini kepada para imam).
Tngkau akan belajar bersama Aku.
   
Kemudian...
Zutri9 setelah engkau mengerti9 beta5a 
dunia sudah tidak 5eduli akan Aku9 
engkau akan mengerti ke5ahitan1Ku. 
Ziala Kerahiman1Ku 5e nuh9 dan 5iala 
Keadilan1Ku 5enuh juga. Mereka 
mendukakan Aku. Mereka menimbul1
kan re[olusi1re[olusi2 9 memberontak 
terhada5 Aku dan terhada5 Qukum1 
Ku. Aku adalah Allah 8ang sama9 7ang 
Qidu5. Teta5i umat1Ku tidak menge1
nal takut lagi. Mereka menantang 
Aku9 mem bangkitkan amarah1KuA  
MenBi5takan mereka adalah sukaBi1
ta1Ku. Menga 5a mereka memberontak 
melaCan Aku? Ke5ada sia5akah me1
reka da5at min ta tolong? Aku mende1
rita. Ke manakah 1 menurut mereka 
1 mereka men garah? Tubuh1Ku letih 
dan terluka. Tubuh1Ku membutuhkan 
istirahat dan 5erlu diberi kelegaan.
  
Apakah ini menyangkut Gereja, Tuhan?
7a9 Tubuh1Ku ialah Rereja. Vassula9 
Aku ingin memulihkan Rereja1Ku. 
Aku ingin mem5ersatukan semua 
imam1Ku bagaikan suatu bala ten tara9 
bala tentara 5en8elamatan. Dom1
ba1domba1Ku terBerai1berai. Se mua 
imam harus bersatu.
   
Allahku, aku sendiri telah dibaptis seba-
gai Ortodoks-Yunani. Tu hanku, siapa 
yang Engkau maksudkan: orang-orang 
Katolik atau Protes tan, sekte-sekte atau-
pun agama-agama lain? Bila aku berani 

memper tanyakannya kepada-Mu, sebab 
begitulah kenyataannya.
\ Vassula9 Vassula. Aku adalah Satu. 
Aku9 Allah9 adalah Satu. Semua anak1 
Ku telah terBi5ta oleh Tangan1Ku. 
Menga5a semua anak1Ku itu ter5isah1 
5isah? Aku menghendaki Kesatuan3 . 
   
Aku menghendaki9 su5a8a anak1anak1 
Ku bersatu. Aku adalah Satu Allah 
dan mereka harus mengerti bahCa 
Trinitas 8ang Kudus se luruhn8a SatuA 
Doh Kudus9 Ba5a 8ang Kudus dan 
7esus Kristus9 Zutra9 ketiga1tigan8a 
ada dalam 7ang Satu. 

 Vassula9 melekatlah ke5ada1Ku9 
belajarlah dari5ada1Ku. 
   
Allah-Ku, bagaimanakah halnya dengan 
Terang itu? 
Aku adalah Terang.   Aku adalah 
Satu.

5.4.87
   
Vassula9 Aku mengasihi engkau seBara 
tak terbatas. Aku akan mem biarkan 
engkau merasakan kasih1Ku den1
gan mengiPinkan engkau merasakan 
Qati1Ku.
Aku menaruh tanganku atas dada-Nya 
dan aku merasakan denyut hati-Nya.
  
 Setia5 detak Qati1Ku adalah 5ang1

gilan 8ang ditujukan ke5ada salah satu 
jiCa. Aku rindu9 su5a8a terkasih1 Ku 
mendengar Aku dan mendekati Aku. 
  
 Qari ini Aku telah mengambil inti1

sari kasihmu ke5ada1Ku untuk meng1
gunakann8a demi 5en8embuhan salah 

, =ku mendu?a8 re@olus5Bre@olus5 kea?amaan:
; Cesatuan: =ku malah t5dak beran5 men7atakan pem5k5ranku6 maEam apakah ke5n?5nanBke5n?5nan =llah 5tuFFF 
   =ku telah men?ert5:::
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satu jiCa9 hai Vassula.
Aku telah merasakannya...   
 
 Qai Ci5taan9 hidu5lah dalam Te1

rang1Ku4 .
Aku mengasihi Engkau, Tuhan.
  
 Qai Canita9 hidu5lah dalam 

diri1Ku5 .
Ajarlah aku lebih mengasihi Engkau.
  
 Qai terkasih9 mari9 iPinkanlah Aku 

men8embun8ikan dirimu dalam 
Qati1 Ku6. Berkar8alah bersama Aku. 
Sekali1kali janganlah jemu kare na 
menulis. @anganlah lu5a akan kehadi1
ran1Ku. 

6.4.87
   
(Dua minggu sebelum Paskah)
   
Vassula9 5ersia5kanlah dirimu akan 
siksaan1siksaan1Ku. Zersembah kanlah 
dirimu ke5ada1Ku. Tngkau akan 
merasakan kesakitan1Ku. Aku se dang 
mem5ersia5kan dirimu akan Zen8a1
liban1Ku. Aku akan menderita9 namun 
engkau akan berbagi 5enderitaan1Ku9 
hai terkasih. Tngkau akan merasakan 
Kegelisahan1Ku serta luka1luka1Ku. 
   
Maukah engkau menderita bersama 
Aku?
Aku akan melaksanakan kehendak-Mu.
   
Mari kita saling beristirahat9 8ang satu 
dalam 8ang lain. 

7.4.87
   
Aku merasa bahwa seluruh bimbingan ini 

menekan diriku dan bahwa aku sendirian 
dengan sabda Allah yang membebani 
aku. Tidak ada tem pat untuk mencurah-
kannya. Aku tidak tahu apa yang harus 
kulakukan. Aku merasa tidak berdaya, 
secara tak terungkapkan. Aku sendirian, 
sen dirian, dengan beban itu pada diriku.
   
Vassula9 5ernahkah Aku tinggalkan 
engkau? Aku adalah Allah. Bersandar1
lah 5ada1Ku. Andalkanlah Aku. 
Ya, memang itulah yang harus terjadi. 
Tetapi adakalanya, hal ini melampaui 
kemampuanku. Aku tidak mampu meng-
hindarinya. Aku merasa bertanggung 
jawab.
Anak1Ku9 sabarlah9 andalkanlah 
Aku9 datanglah ke5ada1Ku. Aku akan 
menghibur engkau .

Aku mengasihi Engkau, Bapa, secara tak 
terucapkan. (Aku merasa kan, betapa Ia 
begitu siap menghibur aku).   

 Aku mengasihi engkau9 5utri. Aku 
akan membuat dirimu merasakan 
5en1deritaan1Ku menjelang Zen81
aliban1 Ku. Aku akan mengham5iri 
engkau untuk memberi ke5adamu 
5aku1 5aku1Ku serta mahkota duri. 
Salib1Ku akan Kuberikan ke5adamu. 
   
Terkasih9 berbagilah 5enderitaan1Ku 
bersama Aku.  @iCamu akan mera1
sakan kegelisahan 8ang telah Kuala1
mi. Tangan dan kakimu akan merasa1
kan kesakitan dahs8at 8ang telah 
Kualami . Vassula9 Aku mengasihi 
engkau9 dan karena engkau adalah 
mem5elai1Ku9 Aku ingin berbagi 
denganmu segala sesuatu 8ang ada 

< Hada Iuhan te?as:
G Hada Iuhan menJad5 leb5h lembut: 
K Hada Iuhan menJad5 amat mesra6 penuh kas5h:
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5ada1Ku. ZerBa8alah ke5ada1Ku. Tng1
kau akan bersama1Ku .
   
Vassula9 jangan takut. Sebab Aku9 
7esus9 bersamamu. Mari9 taha5 demi 
taha5 engkau akan memahami Bara 
Aku berkar8a . Terimalah dam ai1Ku 

. Terkasih9 Aku telah mem5ersia5kan 
tem5at bagimu  : 

8.4.87
   
Hari ini ada beberapa hal yang harus 
kulakukan, tetapi aku tidak kuasa untuk 
tidak menulis kepada Allah. Maka aku 
segera minta kepada Yesus, FSatu kata 
saja, ya Tuhan, satu kata sajaG.

 Satu kata9 Vassula? K A S I Q   .
Aku mengasihi Engkau! (Yang kumaksud-
kan dengan Fsatu kataG ialah sebuah 
kalimat singkat ataupun...)

9.4.87
   
Pada waktu di Swiss, aku merenung di 
manakah nanti rumahku. Kami masih 
berkeliling, sambil mencari-cari. Menje-
lajah, menjelajah, men jelajah. Aku meli-
hat Yesus yang menunjukkan Hati- Nya.
Dasakanlah kehadiran1Ku. Di sinilah 
rumahmu... te5at di tengah Qati1Ku.  
Zutri9 muliakanlah Aku dengan men1
arik jiCa1jiCa ke5ada1Ku.
   
Kakak perempuanku untuk pertama kali 
diberitahu mengenai Amanat ini. Ia 
membaca kelima salinan terakhir. Akibat 
bacaan itu ia menyu dahi perselisihan 
keluarga dengan sepupu kami yang 
nomor satu yang berlangsung selama R 
tahun. Mereka mulai bersahabat kembali. 
Aku tak pernah campur tangan dalam 
perkara itu. Salu ia meninggalkan kami, 
pergi ke Rodos, tempat ia tinggal. 

   
Pada malam pertama ia berbicara den-
gan suaminya, suamin ya lebih tergun-
cang daripada kakakku itu. Malam itu 
juga mereka mem baca bersama buku 
bimbingan no. U dan UI. Salu mereka 
pergi tidur. Tetapi suaminya tidak dapat 
tidur. Ia mulai berdoa dan mohon supaya 
Allah mengampuni dosa-dosanya. Salu 
terjadi suatu keajaiban. Allah memberi 
kepadanya penglihatan sama dengan 
yang aku lihat! Pengliha tan suatu taman 
yang indah sekali, lalu FmatahariG itu 
yang sekeli lingnya dijaga oleh jutaan 
malaikat. Allah mengizinkan dia menem-
bus, sama seperti aku, ke dalam cahaya 
bulat itu. Setelah ia merasakan keha-
diran Allah yang amat dekat, ia mulai 
gemetar dan menangis. Ia mem-bangunk-
an kakakku dan bercerita kepadanya. 
Kakakku terpukau. Mer eka tidak tahan 
menunggu sampai pagi berikutnya untuk 
menyampai kannya kepadaku.
   
Kemudian aku membeli Kitab Henokh 
yang selalu kuinginkan. Sebelum mulai 
membacanya, aku membukanya pada 
halaman WXY. Begitu saja. Salu apa yang 
kubaca? Henokh mengalami penglihatan 
sama seperti yang kua lami, yaitu cahaya 
bulat yang terang dan dijaga oleh ribuan 
malai kat! Hal ini tidak mungkin sesuatu 
yang kebetulan saja. Sebab pen glihatan 
itulah yang kualami pada tanggal YZ 
Maret di Bangladesh, lalu pada tanggal 
WW.[.W\R] di Paris, ketika aku sedang 
mencari buku-buku di sebuah perpusta-
kaan. Aku mendapatkan sebuah buku 
berjudul Metanisa. Yang membuat aku 
mulai memperhatikannya ialah sampul-
nya. Gambar pada sampulnya sama tepat 
dengan pengliha tanku, dengan yang 
dilihat Henokh dan iparku, yaitu cahaya 
bulat dengan malaikat- malaikat yang 
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menjaganya. Sesudah kakak perempuan 
meninggalkan aku, aku menulis lagi 
sambil membiarkan Allah memegang tan-
ganku. Salu Allah langsung memberikan 
sebuah amanat tertulis.
  
 Aku mengasihi anak1anak dom1

ba1 Ku. Zersatukanlah anak1anak 
dom ba1Ku.  Barangsia5a membaBa 
Ama1nat1Ku9 ia akan makan Doti1Ku. 
Barang sia5a akan mem5eroleh suatu 
tanda dari Aku9 termasuk kelom5ok 
orang 8ang ingin Aku terangi den1
gan rahmat1Ku7.  Rambarkanlah 
tanda1 Ku `

            ⁄¤‹fi›  ikhthis
                 ƒ
Vassula9 mulailah merangkum bim1
bingan ini dan menulis kem bali 
Amanat1Ku. Aku akan membimbing 
engkau sambil menerangi dirimu.  
Semua ulangan ini diadakan demi 
5endidikanmu. Tngkau memerlukan1
n8a .                 
   
Amanat1Ku ini harus dinamakan Da1
mai dan Kasih.
   
Mengerikan. Aku terlalu realistis, ter-
lalu skeptis. Hari ini aku tidak mampu 
mengatasi keragu-raguan yang kembali 
kurasakan sehubun gan dengan apa yang 
terjadi. Mengapa, mengapa mereka per-
caya begitu bulat dan tetap, sedang-kan 
aku begitu bimbang. Aku sungguh tahu 
bah wa aku tidak mampu mengontrol tan-
ganku. Aku tahu pula betapa aku menjadi 
tidak berdaya pada saat Allah menguasai 

tanganku. Ia mampu mem-banting pensil 
dari tanganku dan Ia mampu menggerak-
kan pensil, walaupun kau hanya menyen-
tuhnya saja.
 
Hal ini terjadi padaku. Ia telah memberi 
aku begitu banyak bukti, namun, lihatlah, 
gelombang-gelombang keragu-raguan 
tetap ada! Salu sering kali aku berpikir 
bahwa aku dapat menyesatkan or ang! 
Begitu banyaknya dalam bimbingan 
ini. Aku tidak dapat menghi tungnya! Ini 
malah belum diterbitkan ...

 Terkasih1Ku. Aku adalah 7ahCeh. 
Serahkanlah ke5ada1Ku kelemahan1
mu dan biarlah Kekuatan1Ku menia1
dakann8a.
   
Betapa besar kesabaran Allah terhadap 
aku, sehingga Ia tetap ta han dengan 
aku... Aku menduga bahwa sumber utama 
keragu-raguanku adalah diriku send-
iri. Sebab aku mengenal diriku sendiri 
dan aku membandingkan diriku sendiri 
dengan mereka yang telah mengalami 
pen dekatan adikodrati Allah dan telah 
menerima Amanat-amanat: betapa 
baiknya mereka dan betapa mereka ber-
bakti. Inilah yang membuat aku sadar. Ini 
serupa dengan memban-dingkan malam 
dengan siang.
   
Namun aku menyadari adanya satu hal 
yang positi^: bagaimanapun juga aku 
mengasihi Allah secara mendalam dan 
dalam hal ini tak seor ang pun dapat 
berkata kepadaku bahwa inilah buah 
imajinasiku, atau - seperti dikatakan 
oleh seorang pastor -  bahwa si jahat 
pun dapat saja mengisi otakku dengan 

L =llah men7adarkan aku bahMa semua oran? 7an? membaEa =manatBH7a dan memperoleh peneran?an Nmerasa 
tertar5k kembal5 kepada =llahO sudah mendapat tanda seEukupn7a bahMa -5alah 7an? member5 makan kepada 
   mereka dan bahMa =manat 5n5 berasal dar5padaBH7a: -en?an laJun7a Maktu =llah member5 aku peneran?an 
   bahMa terb5tanBterb5tan ?ere JaM5 d5tuJukan pula kepada oran?Boran? Pahud5 dan Qusl5mF
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semuanya ini. Seandainya aku begitu 
lemah dan mau mendengarkan semuanya 
yang kudengar, aku seharusnya sudah 
patah semangat.
   
Hari ini aku mendengar dari seorang 
ibu (yang baru saja mempela jari _reud) 
bahwa semuanya ini dapat saja bercokol 
dalam bawah sa darku, semacam kom-
pleks cinta (lo`e complea) kepada Allah. 
Kalau begitu, mengasihi Allah searti 
dengan sakit secara psikis?! Tetapi teor-
inya itu ataupun teori _reud tidak sedikit 
pun mempengar uhi diriku. Apalagi Allah 
telah memperingatkan aku mengenai 
teori-teori demikian yang akan dipakai 
orang untuk menuduh aku. Sagipula aku 
tidak terlalu menyukai _reud, sebab ia 
seorang ateis. Jung pun meninggalkan 
dia! Bagi _reud, manusia tampak seb-
agai materi semata-mata!   

 Anak1Ku9 mas8arakat selalu meng1
hakimi dengan Bara manusiaCi. 

 Aku adalah Allah 5enuh Kerahiman 
dan Kasih9 namun Aku begitu kurang 
di5ahami.
   
Namun, Tuhan, Engkau telah memilih 
seorang Fyang tidak bergunaG. Inilah 
sebab timbulnya keragu-raguan dalam 
diriku!
Tngkau adalah 5utri1Ku juga. \rang 
8ang 5aling malang di antara kalian 
5un9 Kukasihi juga:

10.4.87

Ingatlah bahCa 5en8aliban1Ku 
ber1langsung berjam1jam laman8a. 
Aku menderita berjam1jam. Seluruh 
Darah1Ku tertum5ah habis. Aku 
mengasihi engkau. Mari9 hiburlah Aku 
dengan mengasihi Aku:
   
Yesus merasa sedih dan ingin dihibur. 
Pada hari-hari ini Ia terus-menerus 
mengingatkan aku akan penyaliban-Nya, 
serta memberi aku penglihatan-peng-
lihatan berkaitan dengannya. Kadang- 
kadang aku merasakan Kehadiran-Nya 
secara begitu menyeluruh sehingga aku 
terke san, bahwa aku dapat menyentuh- 
Nya secara ! sik. Aku malah merasakan 
getaran udara yang disebabkan oleh 
gerak-gerik-Nya!

16.4.87  Zaskah` Kamis
   
Vassula9 Aku telah hadir dalam Rere1
ja1Ku. Aku berjalan di de5an Sal1
ib1 Ku. Bebera5a detik laman8a Aku 
berhenti di hada5anmu8 .  
   
Zutri1Ku9 selama sekian tahun itu Aku 
menanti su5a8a engkau hadir dalam 
Rereja1Ku 8ang terBinta9 .   
Tuhan dan Juru Selamat. Engkau me-
mang mencari aku dan menemukan aku 
serta mengantar aku kepada diri-Mu dan 
kepada Gereja-Mu. Sekian tahun telah 
berlalu ....  Engkau menunggu aku 
sekian tahun!!

! 'ukup aneh: Relama berlan?sun?n7a Serarakan Ral5b6 kam5 seharusn7a m5n??5r untuk member5 tempat kepada 
5mam 7an? mem5kul Ral5b RuE5 N7an? panJan?n7a sek5tar dua met erO dan kepada para m5sd5nar 7an? 
men?5kut5n7a den?an meme?an? l5l5n besar: Carena reman?6 5mam t5dak mel5hat arah perJalanann7a seh5n??a 
datan? berhadapan den?an aku: Ramb5l men7adar5n7a6 5a berd5r5 beberapa det5k d5 depanku dan berusaha 
menEar5 Ja lann7a: Repupuku 7an? bersama den?an aku6 lan?sun? mel5hat keJad5an 5tu: Tat5ku mema Eu6 ket5ka 
   aku men?hadap5 Ral5b besar 5tu dan aku t5dak dapat mundur la?56 sebab d5 belakan?ku berd5r5 ban7ak oran? 
   den?an l5l5n bern7ala: =ku t5dak dapat ber?erak la?5F
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Aku berdiri di de5an Salib1Ku dan 
setia5 orang 8ang da tang men8embah 
Aku9 Kubalas dengan berkat.
   
Salib Suci telah ditempatkan di tengah- 
tengah Gereja itu sehingga setiap orang 
datang secara bergilir untuk mencium-
nya10 :    

17.4.87
   
Dua hari berlalu tanpa aku menulis. 
Sebagai akibatnya aku sempat merasa 
kehilangan. Sebab waktu menulis, seperti 
waktu meditasi aku berkontak dan sangat 
merasakan Allah.
   
Allahku, begitu banyak waktu telah 
berlalu!
Bera5a ban8ak?
Y hari.
Dua hari9 Vassula? Dan Aku 8ang 
menantikan engkau sekian tahun la1
man8a9 a5a 8ang harus Kukatakan?
Aku tak mampu bicara, Yesus. Aku 
menyesal karena telah melukai diri-Mu. 
Ampunilah aku.
Mari9 Aku memaaVkan engkau. Qan8a 
satu hal 8ang Kuminta dari jiCa1jiCa 
terkasih1Ku9 8aitu su5a8a mereka 
mengiPinkan Aku menaCan hati mer1
eka9 biar5un selama bebera5a menit 
saja9 dan su5a8a mereka mengi1Pinkan 
Aku menuangkan ke dalam diri mer1
eka Kasih1Ku 8ang berlim5ah1 lim5ah. 

   
Yesus mengatakannya dengan penuh ke-
mesraan dan kasih. Bila Allah mendekati 

aku untuk menyampaikan kepadaku suatu 
amanat penting dan panjang, setan atau 
pengikut-pengikut-nya menyerang aku. 
Aku tidak merasa-kan mereka secara 
! sik, tetapi satu-satu-nya hal yang 
diizinkan kepada setan untuk dilakukan 
dalam bimbingan ini ia lah menyatakan 
dirinya lewat tulisan, dengan menghina 
aku dan mengu tuk aku. 
   
Sejak Allah mengajarkan aku cara 
mengetahui perbedaan dan mengen al 
kata-katanya, aku biasanya menghindar, 
supaya ia tidak dapat men yelesaikan 
katanya, yang membuatnya mengamuk. 
Bila gangguannya luput dari perhatian-
ku, Allah memblokir tanganku dan aku 
tidak dapat menu lis. Inilah lembaran 
dari buku catatanku. Serangan-serangan 
ini selalu lebih kuat, bila perlu dicatat 
suatu amanat Allah yang penting. Seka-
rang aku sudah sadar akan polanya..., 
sehingga tidak menyerah, biarpun 
kadang-kadang aku merasa tidak ber-
daya.
   

23.4.87
   
Kadang-kadang aku merenung apakah 
kebebasan itu. Sebelum dipang gil Allah, 
aku bebas juga. Aku menikmati hidup 
keluarga yang harmo nis, aku tidak 
memikul tanggung jawab apa-apa, 
dan tidak menghadapi beban seperti 
amanat ini yang menghimpit aku dan 
membebani aku. Tetapi pada waktu itu 
aku tidak peduli akan Allah. Tiba-tiba 
Allah menangkap aku ... Mula-mulanya 
aku tidak menyukainya, sebab aku sama 

U   =ku t5dak ada dalam ?ereJa 5tu seJak bapt5san putraku pertama6 Jad5 baran?kal5 l5ma belas tahun laman7aF  
"+ Sada akh5r Q5sa RuE5 pada har5 Vumat =?un?6 5mam memba?5Bba?5kan kemban? 7an? menutup5 Qakam 
     Pesus: #uketBbuket d5ba?5n7a kepada umatW aku mener5ma ; bun?a dalam tan?anku: =ku memaham5n7a 
     seba?a5 suatu tanda dar5 =llah 7an? men?5n?atkan aku akan kesul5tan memaham5 Ir5n5tas Cudus:
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sekali tidak mengasihi-Nya. Tetapi dalam 
waktu singkat (c bu lan) saja, setelah 
berkhotbah kepadaku, Ia mengajar aku 
mengasihi-Nya. Sekarang, sesudah R 
bulan, seluruh Amanat hampir lengkap. 
Ama nat ini membebani aku dan aku 
mencari kesempatan untuk membebas-
kan diri daripadanya. Betapa beratnya!!  
Apakah kebebasan itu? Beban ini tak 
tertahankan.  

 Aku9 Tuhan9 akan mengajar eng1
kau tentang a5akah kebebasan itu. 

  Tulislah` Kebebasan ada ketika 
jiCamu mele5askan diri dari keBe1
masan1keBemasan harian dan melun1
Bur ke5ada1Ku.  Aku9 Allah9 telah 
datang dan telah membebaskan diri1
mu. Kini engkau bebas. SeCaktu eng 1
kau terikat 5ada dunia ini9 Vassula9 
engkau adalah taCanan segala godaan 
dunia . Teta5i sekarang jiCamu telah 
dibebaskan se 5erti seekor burung 
mer15ati. Tadin8a engkau terkurung di 
dalam sang kar9 hai terkasih9 terku1
rung. Biarlah jiCamu terbang dengan 
bebas. Biarlah ia merasakan kebe1
bas1an 8ang telah Kuberikan ke5ada 
se1mua jiCa1jiCa1Ku. Teta5i beta5a 
ban8ak dari mereka menolak rahmat 
8ang KutaCarkan ke5ada mereka. 
@angan membiarkan dirimu tertang1
ka5 lagi9 terikat dan dimasukkan ke 
dalam sangkar lagi. Aku telah membe1
baskan engkau . 
   
Ketika Aku leCat9 Aku melihat eng1
kau di dalam sangkarmu. Kian hari 
eng1kau kian merana dan mau mati. 
Vassula9 bagaimana mungkin Qati1Ku 
melihatn8a dan tidak menebus eng1
kau? Aku datang dan menghanBurkan 
sangkarmu9 teta5i engkau tidak mam1

5u menggunakan sa8a5mu9 sebab 
luka1lukamu demikian besar. Maka 
Aku mengangkat eng kau ke dalam 
kediaman1Ku9 sambil men8embuhkan 
engkau dengan lembut dan membiar1
kan engkau terbang lagi.          
   
Sekarang Qati1Ku sangat bersukaBita 
melihat mer5ati1Ku 8ang keBil terbang 
dengan bebas dan berada di tem5at ia 
seharusn8a berada sejak aCal mula1
n8a11.   

   
Aku9 Tuhan telah membebaskan eng1
kau. Aku telah membaharui engkau. 
Aku telah membebaskan engkau dari 
kemalanganmu. Tidak 5ernah Kule1
5askan 5andangan1Ku dari5adamu. 
Aku menjaga mer5ati1 Ku 8ang ter1
bang dengan bebas9 dan tahu bahCa 
setia5 saat engkau selalu akan kembali 
ke5ada1Ku. Sebab engkau mengenal 
@uru Selamat dan Rurumu. @iCamu 
membutuhkan kehangatan1Ku dan 
engkau tahu bahCa kediamanmu 
sekarang ada di 5usat Qati1Ku9 di 
mana Aku selalu ingin engkau bera1
da. Tngkau milik1 Ku sekarang dan 
Aku adalah Rurumu 8ang mengasihi 
engkau.
   
Ketika muncul pemikiran tentang keper-
gianku ke Swiss, aku takut bahwa aku 
mungkin berubah di sana...
Vassula9 Aku tidak akan membiarkan 
engkau menodai dirimu lagi.

 @angan takut. Aku selalu akan ada di 
dekatmu9 membersihkan dir imu. Aku 
5un8a alasan1alasan sendiri9 su5a8a 
engkau berada di sana.
   
Aku coba memikirkan alasan-alasan Al-

"" Pesus men?atakann7a den?an kebaha?5aan san?at besar6 samb5l bernapas dalam:
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lah. Salu aku bertanya.
   
Aku menghendaki su5a8a benih1be1
nih1Ku ditaburkan di Tro5a. Vassu la9 
jadilah 5enabur1Ku. Qidu5lah9 Vassu1
la9 di antara orang1orang 8ang melu1
kai Aku. Biar matamu melihat segala 
sesuatu dan mengamati a5a 8ang telah 
terjadi 5ada Bi5taan1Ku. Qendakn8a 
hatimu merasakan beta5a sedikit Aku 
diangga5 oleh mereka. Biarlah telinga1
mu menden gar9 bagaimana mereka 
menghina Aku dan melukai Aku.
   
A5akah jiCamu tidak akan membe1
rontak? Tidak akan engkau 5ilu 
demi Aku ketika engkau melihat dan 
mengerti9 bagaimana umat1Ku telah 
melu5akan Aku? 
   
Vassula9 jiCamu akan menghada5i 
kejahatan9 ketidak5edulian9 keja hatan 
8ang mendalam dan kekotoranW dosa 
dunia 8ang mendalam. Se5erti seekor 
burung mer5ati 8ang terbang di atas 
mereka9 engkau akan men gamati 
dunia dan dengan hati 5edih melihat 
setia5 tindakan. Tngkau akan menjadi 
korban1Ku. Tngkau akan menjadi 
sasaran1Ku. Se5erti 5ara 5emburu 
memburu mangsan8a9 mereka akan 
memburu engkau dan akan mengelu1
arkan senjatan8a sambil mengejar 
engkau. Mereka akan menentukan 
harga mahal bagi sia5a saja 8ang 
da5at menghanBurkan eng kau .
   
Tuhan! Apa yang akan terjadi denganku?
Inilah 8ang akan Kukatakan ke5ada1
mu9 5utri. Segala sesuatu tidak akan 
sia1sia . Ba8ang1ba8angan di bumi 
memudar dan sirna. Tanah liat selalu 
terbilas dengan turunn8a tetes1tetes 
hujan 5ertama. Te ta5i jiCamu tidak 

5ernah akan mati . Aku9 Tuhan9 
mengingatkan engkau akan jaCaban 
8ang telah kauberikan 5ada 5erta1
n8aan1Ku. Zernah sekali Aku bertan8a 
ke5adamu9 aDumah sia5akah lebih 
5ent ing9 rumahmu atau Dumah1Ku?b 
Dan engkau menjaCab dengan te5at9 
bahCa Dumah1Ku lebih 5enting .
Memang demikian.
   
Aku selalu akan men8im5an engkau 
dalam Qati1Ku . Aku mengasihi 
engkau.
Aku juga mengasihi Engkau :
   
Mari kita 5ergi. @angan lu5a akan 
Kehadiran1KuA

26.4.87
   
Akan Kukatakan ke5adamu9 terkasih9 
bahCa Aku telah men8usun renBana1 
Ku sebelum engkau dilahirkan . Kita 
selalu akan bekerja bersama1sama. 
A5akah engkau bersedia?

 Aku bersedia, jika Engkau menerima 
aku, dengan ketidakmampuan ku, ya Al-
lahku.
  
 Aku mengasihi engkau9 Vas1

sula. Aku akan membantu engkau. 
Seminggu 8ang lalu9 engkau diganggu 
dan diserang oleh si jahat. Meski5un 
demikian Aku menulis bersamamu 
setia5 kata 8ang Kukehendaki. Aku 
melindungi engkau.
   
Apakah Engkau melindungi aku waktu si 
jahat mengutuk aku?
7a9 seCaktu ia mengum5at engkau 
dengan kasar. Aku member kati eng1
kau. Aku melindungi engkau.
   
Kemudian.
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Dengarkanlah9 Vassula9 bahCa sema1
kin engkau keBil9 semakin Aku da5at 
lebih. IPinkanlah Aku bertindak dalam 
dirimu dan melakukan kehen1dak1Ku 
dalam dirimu. @adilah bukan a5a1a5a. 
Dasakanlah dirimu sebagai bukan 
a5a1a5a9 dan biarlah Aku men1jadi 
segala1galan8a9 su 5a8a sabda1Ku men1
Ba5ai ujung1ujung dunia dan Kar8a 
Damai dan Kasih1Ku mem5e1sona 
setia5 hati. IPinkanlah Aku meng1
ingatkan engkau tentang kemalang1
anmu9 sehingga 5eringatan itu akan 
menghalangi engkau me ninggikan 
dirimu lantaran rahmat1rahmat 8ang 
telah Kuberi kan ke5adamu. @adilah 
altar1Ku 8ang murni  ... 
   
Qai 5enjala manusia9 tebarkanlah @ala 
Damai dan Kasih di seluruh dunia. 

 Tariklah jala itu9 dan biarkanlah 
Aku bersukaBita atas ha sil 5enangka1
5an1n8aA Ketika Aku di bumi dalam 
daging9 Aku mengajarkan sekelom5ok 
keBil orang untuk menjadi 5enja1
la1 5enjala manusia.  Ku tinggalkan 
mereka di dunia untuk men8ebar1
kan Sabda1Ku ke5ada segena5 umat 
manusia.  Aku9 Tuhan 7esus9 akan 
mendidik engkau dan mem5erli hatkan 
ke5adamu bagaimana kar8a itu ter1
laksana. 
   
(Apa yang dapat kukatakan? Bagaimana 
aku dapat melakukan sesuatu, apalagi 
misi yang demikian?! Aku merasa bahwa 
Amanat ini semakin berat dari hari ke 
hari. Aku ingin menyenangkan Allah, teta-
pi dengan cara apa? Aku hanya melihat 
semacam gunung Alpen di hada panku, 
dan rasa beban wahyu ini atas diriku.)
Aku memikul Salib1Ku bersamamu. 
7a9 sesungguhn8a Salib ini memang 
berat9 teta5i jangan bersusah hati. 

Aku9 Tuhan9 membantu engkau. 
Tinggallah dekat Aku. Aku tidak akan 
meninggalkan engkau  .         
   
FNamun ini tetap terlalu banyakG . 
Yesus menyemangati aku untuk menerus-
kan.
Vassula9 bukankah sam5ai sekarang 
Aku membantu engkau? Maka men1
ga5a Aku harus meninggalkan eng1
kau? Bersandarlah se5enuh1 5enuhn8a 
5ada1Ku. Andalkanlah Aku . A5a 
8ang telah Kumulai dan Kuberkati9 
akan Kuselesaikan.

27.4.87
   
Vassula9 Aku adalah Tuhan 8ang ber1
diri di hada5anmu.

 Yesus ada di situ sambil tersenyum. 
Ia membuat aku merasakan penampi-
lan- Nya. Dengan kedua tangan-Nya Ia 
memegang jubah-Nya, mem bukanya un-
tuk memperlihatkan Hati-Nya. Dada-Nya 
bercahaya.
   
Masuklah ke dalam Qati1Ku. Tembus1
lah dan biarkanlah Qati itu mem1
bungkus dirimu. Biarkanlah Qati1Ku 
mem5esona hatimu9 men8a1lakann8a 
dan menjadikann8a berko1bar dan 
men8inarkan Damai dan Kasih1Ku. 
Mari9 biarlah kita bersama1 sama. IP1
inkanlah Aku menjadi Teman1mu 8ang 
Kudus . A5akah engkau bersedia9 
5utri?

Aku merasa tidak mampu mendeka-
ti- Nya. Siapakah aku untuk mendekati- 
Nya? Aku sadar, betapa aku tidak layak. 
Bagaimana mungkin kita sekumpulan 
pendosa yang tidak tahu terima kasih  
berani bicara kepada Allah, berani 
meminta suatu karunia daripada-Nya, 
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apalagi Fbercakap-cakapG dengan-Nya! 
Kita begitu hina dan tidak layak, seh-
ing-ga aku merasa mual karenanya. Aku 
rasanya ingin memasang plester pada 
mulutku. Di hadapan kehadiran-Nya, 
dalam pikiranku, aku memasang suatu 
selubung antara Dia dan aku demi 
menghormati-Nya.
   
Zutri9 a5a 8ang telah kaulakukan? 
Menga5a9 5utri9 menga5a? 
Demi menghormati Engkau, Tuhan :
   
Aku ingin engkau makan .    
Aku melihat Roti di dalam tangan-Nya.
   
Ambillah Doti1Ku9 hai keBil. Tngkau 
harus men8ingkirkan selubung itu 
untuk mengambil Doti1Ku. Mari9 Aku 
akan men8ingkirkan 5emisah itu ...  
Ini9 ambillah Doti1Ku. Mendekatlah .
Aku mengambil Roti-Nya dari tangan- 
Nya.
   
Sadarkah engkau9 beta5a Aku bersu1
kaBita memberi makan ke5adamu?
Yesus tampak penuh kasih dan bahagia.
   
Da5atkah engkau merasakan kebaha1
giaan1Ku9 Vassula? BaCalah kelemah1
anmu dan kemalanganmu9 su5a8a Aku 
da5at meniadakann8a dalam Kekuat1
an1Ku dan Kerahiman1Ku. Mer5ati 
keBil9 terbanglah dengan bebas9 teta5i 
kembalilah selalu ke5ada1Ku dan 
terimalah Doti1Ku. Aku menga sihi 
engkau .
Aku mengasihi Engkau juga, Tuhan.
   
Sesudah itu, sepanjang hari, aku merasa-
kan kasih-Nya kepadaku. Bagaimana 
sebaiknya aku menyebutnya? FKeadaan 
ekstaseG? Dengan men galami keadaan 
itu aku merasakan Kehadiran-Nya lebih 

kuat dari bia sanya.
   
Kemudian:

 Tngkau telah melihat Kediaman1Ku 
8ang Kudus 8ang telah kita masuki9 di 
mana Aku mengiPinkan matamu meli1
hat bagaimana Kediaman1Ku 8ang 
Kudus itu dijaga oleh 5ara Sera n1Ku. 
Qari ini akan Ku5erlihatkan ke5ada1
mu a5a 8ang Kumiliki di dalam Kedi1
aman1Ku 8ang Kudus itu. Da5atkah 
engkau melihat Sinar Kuat 8ang 
men8inari Tuli san1Ku 8ang Kudus?
Ya, Tuhan!
   
Inilah Tulisan1Ku 8ang Terkudus 8ang 
tertulis sebelum engkau di Bi5takan. 
Kitab1Ku 8ang Kudus berisikan 
rahasia1rahasia serta kunBi1kunBi 
Surga1Ku beserta segena5 Kar8a 
Ci5taan1Ku. Dekat Kitab1Ku 8ang Ku1
dus telah Kutem5atkan dua malaikat 
agung 8ang dengan gairah menja ga 
Tulisan1tulisan1Ku 8ang Kudus. Mari9 
akan Ku5erlihatkan ke5adamu lebih 
ban8ak Kemuliaan1 Ku lagi9 hai keBil.

Allah mengantarkan aku ke tempat di 
mana aku merasa agak gelisah.

A5akah engkau melihat gunung a5i 
ini?
Gunung itu tampak indah, tetapi mena-
kutkan.
   
Dari sisin8a mengalirlah dua sungai9 
kedua1duan8a mengalirkan a5i. 
(Kelihatannya seperti aliran lahar, tetapi 
merahnya lebih terang dari lahar).    

Zada hari Zenghakiman1Ku9 Aku9 Tu1
han9 akan memisahkan jiCa1jiCa jahat 
dari jiCa1jiCa 8ang baik. Setelah itu 
semua 5engikut Setan akan diBam5ak1
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kan ke dalam kedua sungai a5i itu9 dan 
dengan demikian dihukum di hada5an 
mata semua orang benar. 
  
 Vassula9 Aku akan membiarkan 

matamu melihat lebih ban8ak bagian 
Surga1Ku9 sebab di belakang Kedia1
man1Ku 8ang Kudus masih terda5at 
bebera5a lagi. 

 Qai Bi5taan9 Kehendak1Ku akan 
terlaksana. Sebab Aku adalah Al lah9 
7ahCeh Sabaot12 . Biarkanlah Aku be1
bas bertindak dalam dirimu. Kita akan 
berkar8a bersama1sama dengan kasih9 
hingga Kar8a1Ku dite gakkan. Setelah 
melakukann8a9 Aku akan kembali lagi 
dengan Kitab1Ku 8ang Kudus dan Aku 
akan mengiPinkan engkau membaBa di 
dalamn8a suatu ungka5an 8ang akan 
kauBatat. Dengan demikian engkau 
akan menaruh meterai 5ada Amanat 
Damai dan Kasih1Ku.
   
Di tengah malam Aku dibangunkan oleh 
jeritan kuat Yesus yang da tang dari arah 
Salib. Jeritan itu penuh kecemasan, de-
rita, kesaki tan, kedukaan dan kepahitan. 
Nadanya mirip keluh kesah yang keras 
dan menyayat.

29.4.87
   
Pagi, keesokan harinya.

 Akulah Tuhan 7esus. Tngkau telah 
mendengar jeritan1Ku. Itu me mang 
Aku. @eritan itu telah membangunkan 
engkau13 . Aku menjerit dari Salib1Ku. 
Inilah jeritan1Ku keras terakhir 8ang 
Kun8aringkan seCaktu Aku masih 
bertubuh. @eritan 5enuh derita9 kesa1

kitan dan ke5ahitan 8ang bergema 
dari kedalaman jiCa1Ku9 menerobos 
ketinggian Surga. @eritan itu meng1
gunBangkan dasar1dasar bumi dan 
membelah hati mereka 8ang mengasihi 
Aku9 sama se5erti mengo8akkan tabir 
Bait SuBi . @er itan itu membangun1
kan 5engikut15engikut1Ku 8ang setia9 
sama se5erti membangkitkan orang1 
orang mati dari kubur mereka9 sambil 
men8ing kirkan tanah 8ang menutu5i 
mereka9 sama se5erti meruntuhkan 
Si @ahat. Remuruh1gemuruh dahs8at 
menggunBangkan Surga di atas9 dan 
setia5 malaikat9 sambil gemetar9 rebah 
tersungkur dan men8embah Aku 
dalam keheningan total . Bunda1Ku9 
8ang berdiri dekat Aku9 5ada saat 
mendengar jeritan1Ku9 bertekuk 
lutut dan menutu5 Cajah1N8a sa mbil 
menangis. Ia men8im5an jeritan ter1
akhir itu sam5ai harin8a ia tertidur 
untuk selaman8a. Ia menderita... 
Aku 5enuh ke5ahitan. Aku masih 
menderita karena begitu ban8ak ke1
durhakaan duniaW kejahatan9 ketida1
kadilan dan egoisme. Kian hari  kian 
dahs8atlah jeri tan1Ku . Aku telah 
ditinggal sendirian di Salib1Ku. Send1
irian untuk memikul dosa1dosa dunia 
di atas 5undak1Ku . Sendirian untuk 
mender ita9 sendirian untuk mati9 me1
num5ahkan Darah1Ku 8ang menutu5i 
selur uh bumi 8ang memba1Ca 5enebu1
san9 hai 5ara terkasih1Ku . 
   
@eritan 8ang sama sekarang menaungi 
bumi bagaikan gema masa lam 5au. 
A5akah Aku hidu5 dalam ba8angan 
masa lam5au? Sia1siakah Korban1Ku? 
Bagaimana mungkin kalian tidak men1

", Yahweh Sabaot kuran? leb5h seart5 den?an XIuhan Pan? QahakuasaY: Z'atatan [edaks5\
"; XVer5tan 5n5 memban?unkan en?kauY B apakah 5n5 suatu lamban?]
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dengar jeritan1Ku dari Salib1Ku itu? 
Menga5a kalian menutu5 telinga dan 
berusaha su5a8a jangan terde1ngar?
   
 Tuhan, kepada siapa amanat ini Kau-

tujukan?
Ke5ada semua mereka 8ang bertelinga 
untuk mendengar @eritan1Ku .
   
Aku sungguh-sungguh gusar setelah 
mengetahui betapa Ia menderita send-
irian dan betapa Ia tetap menderita.
   
Allahku, aku setuju menjadi seperti yang 
Engkau kehendaki menurut amanat-Mu 
pada tanggal Yc April, yaitu korban-Mu, 
sasaran-Mu. Biarkanlah aku memikul 
Salib-Mu demi Engkau dan biarlah aku 
memberi istirahat kepada-Mu. Izinkanlah 
aku menghibur Engkau. Aku tidak sen di-
rian, seperti yang kukatakan sebelumnya. 
Aku bersama-Mu14:

Aku mengasihi engkau9 mer5atiku 
8ang keBil. Aku memanjakan dir1
imu dengan semua rahmat1Ku 
. IPinkanlah Aku memakai dirimu 
demi ke5en tingan1Ku sendiri dan 
demi Kemuliaan1Ku sendiri. @angan 
mem5ertahan kan a5a1a5a untuk dir1
imu sendiri dan 5erhatikanlah ke5ent1
ingan1Ku saja . Muliakanlah Aku. 
Berkar8alah demi Aku. Tambahkanlah 
derita1Ku 5ada deritamu .
   
Betapa kuingin, supaya seluruh dunia 
memuji Nama-Mu dan supaya suaranya 
sampai kepada-Mu.   
   
 Zersatuan akan mem5erkuat Rere1

ja1Ku .
Zersatuan  akan memulia kan Aku  

. Vassula9 kasihilah Aku .
Ajarlah aku mengasihi Engkau sebagai-
mana Kaukehendakinya.
Akan Kulakukan. Aku tidak akan me1
ninggalkan engkau. @angan jemu1jemu 
memikul Salib1Ku. Aku dekat 5ad1
amu berbagi Salib itu denganmu9 hai 
terkasih.
   
Di Paris semasa Paskah :
Ketika Arkhimandrita yang sedang mem-
perhatikan Amanat, berkata kepadaku, 
FIni sebuah mukjizat,G aku pun berpikir 
betapa menakjubkan dan indah bahwa 
Allah memberi kepada kita Amanat. 
   
Tetapi dari lain pihak, betapa menakut-
kan pula. Menakutkan, sebab memper-
lihatkan Allah yang sedih, Allah yang 
menderita. Allah memberi Amanat dalam 
kecemasan, tidak bahagia dan diting-
galkan oleh banyak orang. Ini sebuah 
Amanat yang sedih.
   
Apakah aku sesunguhnya belajar, Yesus? 
Aku tidak bertanya untuk memuaskan 
diriku sendiri, tetapi untuk setidak-
tidaknya mengetahui bagaimana po-
sisiku. Maksudku, apakah ada kemajuan, 
bila ada!
Vassula9 Aku9 7esus9 ada di hada5an1
mu dan engkau memang berkembang. 
Aku telah membangkitkan dirimu dari 
kematian dan Aku memberi makanan 
ke5adamu. Tngkau sedang makan 
Doti1Ku. Terang1Ku bersinar atas dir1
imu. Aku adalah Rurumu dan engkau 
belajar dari Ke bijaksanaan.
   
Yesus, sering kali Engkau mengingatkan 
aku untuk tetap tinggal kecil dan menjadi 
tidak berarti. Tetapi sekarang Engkau 

"< =ku menEabut apa 7an? kukatakan pada tan??al L:<:!L: =ku telah menEabutn7a:
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mengatakan bahwa aku sedang berkem-
bang?

 7a. Tngkau harus tumbuh dalam 
roh9 dalam kasih9 dalam kesaha jaan9 
dalam kerendahan hati9 dalam kes1
etiaan. Biarkanlah semua keutama1an 
itu tumbuh dalam dirimu. Teta5i jan1
gan sedikit 5un tumbuh dalam ke5on1
gahan9 dalam kejahatan dan dalam se1
gala maBam 5raktik 8ang menjijikkan 
dan tak ter5uji dalam 5andangan1Ku. 

 Aku ingin su5a8a engkau menjadi 
sem5urna.

30.4.87
   
Yesus, hari ini aku ingin bertanya kepa-
da-Mu, apakah Engkau ber sedia membe-
ri sebuah amanat khusus kepada seorang 
yang sedang menghadapi kematian.
Menghada5i kematian15 ? Eanita itu ti1
dak menghada5i kematian . @iCan8a 
akan dibebaskan9 ia akan dimerdeka1
kan dan akan hidu5A Ia akan datang 
ke5ada1Ku . @iCan8a akan bebas. 
   
Tulis dan katakanlah ke5adan8a9 be1
ta5a Aku menBari setia5 jiCa9 beta5a 
Aku memberi makan ke5ada jiCa1jiCa 
8ang kela5aran9 beta5a Doti1Ku mem1
beri hidu5 8ang kekal9 beta5a Aku 
memulihkan kesehatan orang sakit. Bi1
arlah ia tahu bahCa Aku adalah Minu1
man Kehi du5an dan Kebangkitan .
   
Yesus memberi aku sebuah pesan bagi 
orang ituL amanat itu dicatat pada lem-
baran tersendiri.

1.5.87
   
 Aku9 Allah9 akan memberi ke1

5adamu kekuatan seBuku5n8a su1
5a8a engkau mam5u menggena5kan 
Kar8a1kar8a1 Ku. @angan 5ernah 
engkau meno lak Aku. @angan menBari 
ke5entinganmu sendiri9 melainkan 
ke5entin gan1Ku semata1mata. Biar1
lah Aku bebas memakai dirimu dan 
turun ke bumi melalui dirimu untuk 
men8atakan Sabda1Ku9 sam5ai Aku 
datang membebaskan engkau .
   
Vassula9 Aku akan menubuatkan 
ke5adamu kesudahanmu  ` semua 
jiCa1jiCa 5ilihan1Ku tidak 5ernah 
takut menghada5i saat itu. Aku akan 
men8atakan ke5adamu lima mis1
teri1 Ku lagi. Sekarang Biumlah kelima 
luka1Ku . 
   
Aku melakukannya. Pertama-tama tan-
gan-tangan-Nya, lalu telapak-kaki- Nya, 
kemudian lambung-Nya : Namun aku 
belum mengerti apa yang dimaksud-kan 
oleh Yesus dengan kelima rahasia yang 
berhubungan dengan kelima luka- Nya. 
Tetapi aku tahu bahwa kalau waktu-nya 
sudah matang, Ia akan menjelaskan-
nya kepadaku. Aku belajar untuk tidak 
bertanya-tanya.
   
Vassula9 Aku akan men8atakan miste1
ri1misteri1Ku setelah engkau tumbuh 
sedikit lagi. Mintalah rahmat1Ku dan 
Aku akan mengarunia kann8a ke5ada1
mu.
   
Allahku dan Bapa.  Aku ingin mohon 
daripada-Mu satu hal, yang mencakup 
beberapa bagian. Permohonan itu 
menyangkut kepentingan dan kemuliaan- 
Mu saja, yaitu: semoga Amanat-Mu sam-
pai ke ujung-ujung du nia serta menarik 

"G Pesus tampak heran6 karena kataBkataku 5tu:
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hati banyak orang kepada-MuL semoga 
kehendak-Mu terjadi dan Nama- Mu 
yang Kudus dimuliakanL semoga si Jahat 
kehilan gan pengaruhnya dan hancur 
untuk selama-lamanya. Inilah yang 
kurin dukan sekarang dan setiap kali 
Engkau akan mendengarkan suaraku 
yang memohon, hal ini demi Kemulia-
an-Mu semata-mata. Setiap ke inginan 
yang diminta daripadaku, akan demi 
Kemuliaan-Mu. Setiap jer itanku minta 
tolong, akan demi kepentingan-Mu dan 
tidak satu pun - demi kepentinganku. 
Segenap kekuatan yang akan kumohon 
akan kukerah kan demi kepentingan-Mu, 
ya Allah yang Mahakuasa.
  
 Qai keBil9 tem5atkanlah tela5ak 

kakimu di dalam jejak kaki1Ku dan 
ikutlah Aku  .
      
Inilah Aku 9 7esus.
   
Yesus?
7a. Terkasih9 serukanlah Aku seb1
agai Mem5elai9 juga sebagai Ba5a. 
Aku mengasihi engkau. Datanglah9 
mari kita bekerja16 . Kasihilah Aku 
dengan gelora dan jadilah silih bagi 
orang1orang lain 8ang melu kai Aku .
   
Allahku, aku berpikir, bagaimana aku 
dapat menyerupai burung mer pati 
terbang atas dunia yang jahat, padahal 
aku sendiri jahat, penuh dosa karena 
mengalami keadaan yang sama seperti  
orang-orang lain, aku tak akan mampu 
Fmelihat semuaG seperti yang Kaukata-
kan serta Fmendengar semuanyaG itu. 
Sebab aku tidak lebih baik daripada 
mereka yang melukai dirimu.
Vassula9 tinggallah dalam diri1Ku. 

Berusahalah menBa5ai Kemur nian. 
Timbalah dari Kemurnian1Ku 8ang 
KutaCarkan ke5adamu. Timbalah9 
sera5lah dari Aku9 sera5lah Aku. Aku 
adalah Keka8aan 8ang Tak Ter hingga 
dan setia5 jiCa da5at menimba dari 
Aku .
   
Setelah memberi aku demikian banyak 
rahmat, aku dapat saja menja di pongah, 
lalu si jahat akan dapat menggoda aku 
dengan mudah! 
   
Aku selalu akan mengingatkan engkau 
akan kemalanganmu dan akan ba18an1
gan masa lam5aumu. Akan Ku1ingat1
kan9 bagaimana engkau me1n8angkal 
Aku dan menolak Kasih1Ku 8ang 
besar 5ada saat Aku mendekati eng1
kau9 dan bagaimana Aku mene1mu1
kan engkau mati9 terbaring di an tara 
orang1orang mati dalam kegela5an 
serta bagaimana terdorong oleh Kera1
himan dan Kasih9 Aku telah meng1
hidu5kan engkau9 sambil mengang kat 
engkau ke Dada1Ku. 

Marilah kita berdoa . Katakanlah `
Ba5aku9
tuntunlah aku ke tem5at9
ke mana 1 seturut kehendak1Mu 1
aku seharusn8a 5ergi .
IPinkanlah Aku hidu5 dalam   
 Terang1Mu9
dan menghangatkan hatiku9
su5a8a men8ala sambil memberi  
 kehangatan ke5ada mereka 
8ang mendekati aku.
Diberkatilah Nama1Mu
atas 5emberian segala rahmat itu9   
biar5un aku bukan a5a1a5a.      
 Diberkatilah Nama1Mu

"K Pesus men?atakan semuan7a 5n5 den?an dem5k5an an??un dan tenan?n7a6 han7a =llah saJa 7an? dapat 
     men?atakann7a sepert5 5tu:
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atas Kebaikan 8ang telah   
 Kauberi ke5adaku
dan atas Kerahiman1Mu
8ang telah Kautunjukkan ke5adaku9 
dengan mengangkat aku dekat   
 Qati1Mu . Amin.

    
Mari kita mengulangn8a. Ingatlah 
bahCa semua rahmat 8ang Kuberi ke1
5adamu adalah demi ke5entingan1 Ku 
sendiri. @angan kau5ertahan kan a5a 
5un untuk dirimu sendiri. Muliakan1
lah Aku sambil berbagi ke 1bahagia1
an1Ku.
Aku ingin menjadi mampu untuk memu-
liakan Engkau dan supaya dunia memu-
ji-muji Nama-Mu. Semoga doa-doa 
mereka sampai kepada-Mu, terang kat 
bagaikan dupa, supaya puji-pujian mer-
eka bergema di Surga bagai kan ketukan 
pada pintu-Mu.
   
Kasih akan mengalahkan kejahatan. 
Kasihilah Aku dengan segena5 jiCa 
dan akal budi. Biarkanlah Aku menja1
di segala1galan8a. Aku9 Tu han9 akan 
memberi engkau keBuku5an hingga 
akhir. 
Maka ambillah aku, walaupun aku bukan 
apa-apa, dan lakukan den ganku apa 
yang Engkau kehendaki. Aku milik-Mu.
   
Mari9 biarlah Aku selalu gembira 
mendengarkan kata1kata 5en8erahan 
diri 8ang seutuhn8a se5erti ini. Aku 
mengasihi engkau9 5utri.    
Aku mengasihi Engkau, Bapa.

2.5.87
   
Aku adalah 7esus.
   

Yesus, aku merasa bahwa Engkau ber-
maksud memberi aku suatu amanat pent-
ingL tampaknya ini sesuai dengan pola: 
Si jahat menyerang aku, supaya aku tidak 
bersemangat untuk menulis. 
Aku 5un8a suatu amanat bagi mereka 
8ang mengasihi Aku17 dan mem5er1
sembahkan jiCa1jiCan8a demi Aku 
sebagai Korban . Aku ingin mem beri 
dorongan ke5ada mereka dengan 
memberikan Kekuatan ke5ada mere1
ka.
   
Aku9 Sang Sabda9 akan men8atakan 
sabda1sabda1Ku melalui sarana 8ang 
lemah ini. Aku akan turun ke bumi 
leCat Amanat ini9 sambil mem biarkan 
Terang1Ku men8inari kalian semua. 
Aku memberkati kalian9 hai jiCa1 ji1
Ca1Ku 8ang terkasih. Aku mengasihi 
kalianA Dalam diri1Ku9 dalam bagian 
8ang Zaling Dahasia @iCa1Ku9 ada 
Sua tu N8ala Qidu5 dan Tak Ter5a1
damkan. Aku adalah Kemurnian dan 
De[osi9 serta sumber Keka8aan. 
   
Terkasih1Ku9 datang dan timbalah 
dari Aku9 sambil memuaskan hati 
kalian. Datanglah dan sera5lah dari 
Aku . Datang dan teroboslah ke 
dalam Luka1luka1Ku 8ang terbuka. 
Datang dan benamkanlah jiCa1jiCa 
kalian dalam Darah1KuA Minumlah 
dari Mata Air1Ku 8ang hidu59 su5a8a 
kalian mam5u masuk9 lalu mengairi 
gurun 8ang hanBur ini9 dan men8em1
buhkan anak1anak domba1Ku. 
Timbalah dari N8ala Qidu5 ini dan 
biarkanlah N8ala itu membungkus 
hati kalian.
   
Aku mengasihi kalian sedemikian 

"L Remua pastor6 b5araMan6 b5araMat56 bruder6 semua mereka 7an? sun??uhBsun??uh men ?as5h5BH7a:
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ru5a hingga tidak ter5ahami oleh 
akal budi kalian. Mari. @angan kalian 
jemu1 jemu memikul Salib SuBi1Ku9 
sebab Aku bersama kalian dan 
memikuln8a bersama kalian. Ikut1
lah Aku dan tinggallah dekat Aku. 
Tem5atkanlah tela5ak kakimu dalam 
jejak1Ku. @angan jemu1jemu berjuang 
dan menderita. Muliakanlah Aku dan 
biarlah suara kalian bergema di Surga 
bagaikan harum du5a manis. Zujilah 
Aku. Biarlah Aku bergembira. Biarlah 
aku bersukaBita dalam diri kalian. Bi1
arlah Aku bersukaBita dalam kasihmu 
bagi1Ku. Isilah hati kalian dengan Ka1
sih Tak Terhingga ini dan biarkanlah 
Kasih itu mengalir ke atas anak1anak 
domba1Ku 9 untuk men8embuhkan 
mereka. Biarlah tia5 Bi5taan hidu5 
di bumi merasakan kehangatan1Ku. 
Biarlah setia5 hati 8ang dingin dan 
membatu9 luluh dan terlebur dalam 
Kemurnian1Ku9 men8atu dengan 
Tubuh1Ku9 dan menjadi satu dengan 
AkuA Biarlah setia5 ba8ang1ba8ang 
masa lam5au hidu5 kembali menjadi 
jiCa 8ang hidu59 5enuh Keutuhan9 Da1
mai dan Kasih. @adikanlah Bi5taan1Ku 
sebuah Taman cirdausA
   
BersatulahA Bersatulah dan jadilah 
satu. Sebab Aku Allah adalah Satu. 
Zersatuan menghasilkan kekuatan. 
BersatulahA  @adilah 5ena bur1Ku 
8ang berbakti 8ang menaburkan 
benih1benih Damai dan Kasih1Ku. 
Aku telah menBi5takan benih1benih 
8ang akan menjadi surga di bumi9 
sebab Kerajaan1Ku di bumi akan 
sama se5erti di dalam Surga. Ambillah 
benih1benih1Ku 8ang bersema8am di 
dalam Qati1Ku9 8ang di murnikan oleh 
Darah1Ku dan tebarkanlah di mana1 
mana . Aku memiliki benih1benih itu9 

hai 5ara terkasih9 dan Aku ingin 
su5a8a kalian masuk ke dalam 
Qati1Ku untuk menimban8a . 
Dambakanlah 5ersatuanA 
  Aku akan men8embuhkan bunga1 
bunga1Ku. Aku akan memberi keharu1
man ke5ada mereka. 
Aku akan membuat mereka mekar. 
Aku akan menghias ke bun1Ku. 
Aku akan mengairi hati kalianA 
Aku akan menghidu5kan kalian9 
hai Bi5taanA Aku mengasihi kalianA 
Aku akan berBaha8a atas kalian dan 
mem1biarkan Sinar1sinar hangat1Ku 
mele1n8a5kan aCan1aCan berat dan 
gela5 ituW Aku akan men8ingkirkan1
n8a9 membubarkann8a. Ter ang1Ku 
akan menembusn8a dan segena5 
kegela5an dan kejahatan 8ang sangat 
membebani kalian9 akan len8a59 8aitu 
kegela5an 8ang han8a menghasilkan 
kelemahan9 kemalangan dan keja1
hatan. Sinar1sinar1Ku 8ang hangat 
akan menghidu5kan kembali semua 
bunga1 Ku dan Aku akan menBurah1
kan dari Surga1Ku embun Kebenaran9 
Kekudusan9 Kemurnian9 Keutuhan9 
Damai dan Kasih. Aku adalah Zenjaga 
Setia kalian dengan 5andangan tajam 
8ang terus mengaCasi kalian. 
Ingatlah bahCa Aku ada lah Terang 
dunia ini. Aku adalah Sabda. Damai 
kiran8a men 8ertai kalian semua. Mu1
liakanlah Aku. Bersandarlah 5ada1Ku. 
Berta hanlah dan jangan lelah karena 
memikul Salib1Ku 8ang men8embuh1
kan anak1anak1Ku .
   
Vassula1Ku9 jangan 5ernah jemu 
menulis . Aku mengasihi engkau. 
Kebijaksanaan akan mendidik engkau 

 .
Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Jadilah 
Kehendak-Mu.


