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kepada-Ku, James bersikap tepat. 
Na-mun, Aku ingin mengingatkan dia, 
bagaimana rasul-rasul pertama-Ku 
berkarya. Kepada mereka masing-ma-
sing Kupercayakan suatu misi, yaitu 
misi untuk menyebarkan Kabar Baik 

. Hari ini Aku memberi kepada-mu, 
James, Amanat Damai dan Kasih ini. 
Wartakanlah Amanat Damai dan 
Kasih-Ku ini. Aku telah menyalakan 
lampumu agar dilihat oleh semua 
orang. Hormatilah Aku, Tuhanmu, 
dengan memaklumkan Amanat-Ku di 
dalam Gereja-Ku . !
"#$%&'!()*)+%!,%&-!.%&%/!01!-)*)+%!
2).3%2!1%!.).3)*4).5%$6%&!.14%'!"#7
$%&/

 Tepat. Barangsiapa yang ingin men-
dengar, ia akan mendengar . Berse-
diakah engkau melakukan hal ini un-
tuk Aku? Mulai hari ini engkau akan 
memberitahukan kepada uskupmu. 
Sadarkanlah dia akan misi yang telah 
Kuberikan kepadamu, engkau mau-
pun David, saksi utama Amanat ini. 

Amanat Damai dan Kasih-Ku akan 
mempertobatkan banyak jiwa. Hai 
saudara! Panenan telah siap dan Aku 
telah memberi kepadamu Sabit. Aku 
menghendaki agar engkau menyam-
paikan Amanat-Ku kepada uskupmu. 
Dekatilah dia sekarang dan bacakan-
lah kepadanya bagian-bagian tertentu 
dari Amanat-Ku. Katakanlah kepada-
nya, betapa Hati-Ku berdarah melihat 
begitu banyak anak-Ku di jalan menu-
ju kehancuran. James, ingatlah betapa 

BUKU CATATAN 25

Jangan berkecil hati. Bersabarlah! 
Tidak lama lagi engkau akan pulang 
kembali kepada-Ku, kepada Kami1. 
Terimalah Damai Kami. Berdoalah 
demi pembaharuan yang akan dialami 
Gereja-Ku. Aku, Tuhan, mengasihi 
engkau semua.  “Kita”! 
8%'!"#$%&'!4)9%.%79%.%&,%:

 Mari.
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6%!.).%&-!2)*5)5%&1!3)6)*+%%&:!E%.#&!
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 Vassula, Akulah Sabda, Sabda yang 
Kekal. Sabda-Ku adalah Kehidupan 
Kekal . Bila Aku memutuskan untuk 
mengingatkan ciptaan-Ku akan kasih-
Ku, malah setiap hari, melalui berba-
gai sarana, dan memanggil engkau 
un-tuk bertobat, maka ini bukanlah 
hak mahluk mana pun, mahluk yang 
ha-nyalah debu dan abu, untuk mem-
bu-ang kata-kata yang Kusabdakan . 
Aku, Tuhan, mengetahui kebutuhan-
mu, dan Aku berkata kepadamu, 
“Amat besarlah Kerahiman-Ku terha-
dapmu2!”  Dengan mengandalkan 
Aku  serta bersandar seutuhnya 

1 Santa Maria ada bersama kita, mengingatkan aku akan penglihatan yang kualami pada usia 10 tahun.
2 Tuhan benar-benar menekankan kalimat ini, lebih daripada kapan saja.
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sedikitnya mereka yang akan masuk 
! rdaus, dan betapa banyak yang me-
nuju pintu gerbang Setan. Aku telah 
menyampaikan kepadamu Amanat ini. 
Hayatilah pentingnya.  Katakanlah 
kepada saudara-Ku3 bahwa Gereja-Ku4 
diberkati . 

Mari, rasakanlah Kehadiran-Ku.  
8%'!"#$%&:!I>12%J . 

24.5.88

"#$%&/ 
 Aku Ada.

Ø
Jangan menyerah. Panenan-Ku telah 
siap sekarang dan harus dipetik den-
gan gairah. Panenan ini cukup un-tuk 
memberi makan kepada banyak orang 
bahkan segala bangsa. Aku se-bena-
rnya ingin agar Petrus-dari-anak-dom-
ba-Ku mengambil Panenan ini dan 
membagikannya dengan murah hati, 
demi memberi makan domba-domba-
Ku dan anak-anak 
domba-Ku . 

James, kini engkau mengetahui peran-
mu. Gereja membutuhkan engkau. 
Gereja telah memilih engkau untuk 
tujuan ini. Misimu ialah memberi 
ke-saksian tentang amanat segar ini 
hing-ga akhir.   Bersediakah engkau 
mela-kukan ini demi Hati-Ku yang 
Kudus ?

Ø
 Datanglah kepada-Ku engkau semua 

yang haus. Mari! Datanglah dan mi-
numlah! Aku akan mengisi engkau 
dengan air kekal dari Mata Air-Ku 
yang tak pernah kering 5. Vassula, 
jangan sia-siakan Aku! Aku Maha-Se-
tia, dampingilah Aku. “Kita”? “Kita”?  
8%'!"#$%&'!8%'!K%&2%!;%*1%:!")*1.%!6%7
41$'!"#$%&:!K).A-%!E%.%7;#!015)*6%21:!
")*3#+19%$!"#$%&L
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.A$A&!5)*6%27E,%!%2%4!.%6%&%&6#!4)5)7
9#.!%6#!.%6%&:!!!

  Terkasih, berusahalah memohon 
berkat-Ku. Aku akan memberkati 
makananmu .  
8%'!"#$%&'!2)*1.%!6%41$!6%*)&%!O&-6%#!
4#<1!.)&-%+%*!%6#:  
Vassula, Aku mengasihi engkau. Aku 
akan menjadi Guru Surgawimu hing-
ga akhir .  

3 Uskup di Bangladesh.
4 Paroki di Bangladesh telah mendapat berkat khusus.
5 Yesus memandang aku setelah Ia diam sejenak.
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")*1.%!6%41$'!8)4#4:

"#$%&'!%6#!.A$A&!3)*2A9A&-%&!K%&2A!
C*%&4146#4!<%&!5)*<A%!6)3%<%&,%:!=3%7
6%$!1%!.)&<)&-%*!%6#'!519%!%6#!5)*<A%!
6)3%<%&,%/!

  Tidak ada yang tidak didengar. Se-
galanya terdengar di Surga . Ia telah 
mendengar engkau. Santo Wransiskus 
ada di sampingmu .  Mari, “kita”? 
8%'!=99%$6#:!")*3#+19%$!"#$%&L!

31.5.88

8)4#4/!  
Aku Ada.
Rosario Suci telah didoakan dengan 
baik . !
")*1.%!6%41$'!"#$%&!<%&!P#&<%!K#M1'!
6%*)&%!.)&-%+%*!%6#:!QK)3)*21!51%4%'!%6#!
.)&-#M%36%&!6)21-%!<A%!<%&!4)9#*#$!
GA74%*1A!K#M1'!<)&-%&!.)&,)9)4%16%&&,%!
6%91!1&1R:
Luangkanlah waktumu pada hari-hari 
ini untuk berdoa Rosario Suci.  
8%'!"#$%&:!

"#$%&'!%6#!4)<%&-!.).5%M%!5#6#!(%7
5*1)99)!5)*+#<#9!ISA.)5*1&-1&-!;147
41A&J'!2)2%31!<1!<%9%.&,%!21<%6!<14)5#2!
K%&2%!;%*1%!%2%#!GA4%*1A!K#M1:!

 Vassula, ketahuilah bahwa Aku, 
Tuhan, menyebut yang beginilah “obor 
yang menyesatkan”. Berdoalah untuk 
sekte-sekte ini. Aku, Tuhan, tidak akan 
mengizinkan Tubuh-Ku terpisah dari 
Kepala-Ku. Ini semua, putri, adalah 
kerajaan-kerajaan yang mengapung, 
yang pernah Kuceriterakan kepada-
mu. Kerajaan tanpa akar. Kini telah 

Kuberikan kepadamu satu bukti akan 
hal ini. Tidak perlu Kuceriterakan lagi 
bagaimana perasaan Hati-Ku yang 
Kudus . Vassula, bermeditasilah 
tentang Hati-Ku yang Kudus, yaitu 
Hati yang tak pernah mengecewakan 
engkau. Aku akan menjadi Gurumu 
yang Kudus hingga akhir . Jangan 
lepaskan Tangan-Ku. “Kita”? 
8%'!"#$%&.
“Kita”? 
8%'!K%&2%!;%*1%, >).#91%%&!6)3%<%!
=99%$:
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>)216%!5)*51M%*%!9%-1!<)&-%&!4)A*%&-!
15#!.#<%!8#&%&1!2)&2%&-!P%3%!,%&-!%<%!
<1!K#*-%'!4)6%91!9%-1!6%2%!I=55%J!2)*4)913!
<%*1!5151*6#'!5#&,1&,%!IT!5%5%4J!<%9%.!
5%$%4%!8#&%&1:!

 Vassula, panggilah Aku Baba6. 
Kata ini, bentuk sapaan ini, Kuterima 
dengan kasih. Aku adalah Bapa Surga-
wimu.  “Kita”? 
8%'!"#$%&'!4)9%.%79%.%&,%:

!2.6.88
!"#$% '#(# )*+*, -#. /#$#, )*,#.0

!F&1!%<%9%$!$%*1!6)21-%!%6#!5)*<A%!4)9#7
*#$!GA4%*1A!K#M17'!<%&!2)&2#!6)21-%!<A%!
,%&-!"#$%&!.1&2%!612%!#M%36%&:
!"#$%&/
 Aku Ada. 

Vassula-Ku, dengan bertekun8 si jahat 
menjadi lemah, dan kejahatan berku-
rang. Belajarlah berdoa Rosario Suci. 
Perindahlah Gereja-Ku .  
"#$%&!$)&<%6!.)&-%2%6%&!5%$D%!#.%2!

6  Dalam bahasa Yunani kata babas berarti “papa” [Catatan Redaksi].
7  Aku berusaha keras untuk menyenangkan hati Santa Maria dan Yesus dengan berdoa Rosario Suci,  
    mematuhi kehendak mereka.
8  Dalam belajar Rosario Suci.
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T*2A<A64!<%&!H*A2)42%&!4)*2%!()*)+%7
-)*)+%!9%1&!,%&-!21<%6!5)*<A%!GA4%*1A!
K#M1'!$%*#4!.).3)9%+%*1&,%U!<A%!1&1!
%6%&!.).3)*6%,%!()*)+%!>#<#4!<%&!
.)&+%#$6%&!41!+%$%2'!.)&-$%&M#*6%&7
&,%U!6)4)4%2%&!9%.5%2!9%#&!%6%&!$19%&-'!
<).161%&!3#9%!6).#*2%<%&!,%&-!2)9%$!
.)*%4#61!()*)+%!6%*)&%!6)21<%64)21%%&!
<%&!6)21<%62%%2%&:!
Ya, Vassula, kasih akan bertambah 
dan kejahatan akan berkurang , 
dan terhadap mereka yang berdebat 
dengan mengatakan bahwa ini tidak 
dikatakan oleh Aku9, akan Kutunjuk-
kan kepadamu, betapa tidak bernilai-
nya perdebatan mereka. Semangat 
mereka salah arah, dan mereka tidak 
dapat melihat Kebenaran-Ku dengan 
jelas. Mereka hanya memaklumkan 
gagasan mereka sendiri. Mereka ma-
lah siap mengingkari Aku, sebab mere-
ka heran akan sarana lemah yang 
Ku-pilih untuk menyatakan diri-Ku. 
Me-reka akan menolak bahwa eng-
kau da-tang dari Aku. Mereka telah 
melupa-kan apa yang dikatakan dalam 
Kitab Suci. Kitab Suci berkata10, “Aku 
telah ditemukan oleh mereka yang 
tidak mencari Aku dan telah me-
nyatakan diri-Ku kepada mereka yang 
tidak meminta nasihat kepada-Ku” .  
Maka Aku, Tuhan, berkata kepadamu, 
bukalah hatimu, bukan akal budimu! 

 Vassula dari Hati Kudus-Ku, 
engkau telah mendengar apa yang 
Kubisikkan ke dalam telingamu11. 
Aku ingin me-nunjukkan kepadamu 
segala sesuatu yang telah dinubuatkan 

mengenai hari-hari terakhir eramu, di 
dalam surat 1 dan 2 kepada Timotius. 
Ciptaan-Ku telah merosot akhlaknya 
dan jatuh lebih rendah daripada para 
penduduk Sodom. Kegelapan telah 
menaungi mereka bagaikan selubung 
kematian yang dijatuhkan oleh Setan. 
Setan telah mengutus banyak guru 
palsu, guru-guru palsu yang di masa 
kini tampil sebagai ! lsuf, mengajarkan 
dogma-dogma yang tidak berasal dari 
Aku, Tuhanmu. Maka anak-anak-Ku, 
yang dibutakan oleh ketidaktahuan 
mereka, jatuh ke dalam perangkap 
yang dipasang oleh Setan itu. Aku 
menghendaki, agar bagian-bagian dari 
surat kepada Timotius ini dibacakan 
di hadapan umum sebagai suatu per-
ingatan, yaitu 1 Timotius bab 4:1-16, 
bab 6:20-21 dan 2 Timotius bab 2:14-
26. Nubuat-nubuat ini diberi teristime-
wa bagi zamanmu . 

Lalu, dalam 2 Timotius, bab 3:1-17, 
telah dinubuatkan keadaan eramu, 
yang dapat diamati sekarang, sebab 
inilah hari-hari terakhir sebelum akhir 
Zaman . Sungguh, Aku minta dari 
engkau semua untuk melipatganda-
kan doa-doamu, demi terwujudnya 
“Kedatangan Kembali”. Hati-Ku yang 
Kudus terbuka bagi setiap jiwa yang 
mau bertobat dan ingin kembali ke-
pada-Ku.  Bunga, carilah selalu Roh 
Kebenaran dan Pengenalan sebelum 
engkau menulis bersama Aku. Kasih 
mengasihi engkau dan akan menuntun 
engkau . Mari, beristirahatlah dalam 
Hati-Ku yang Kudus, Aku tidak per-

9  Mereka menyatakan bahwa tulisan ini tidak dari Allah, sebab banyak hal yang ditulis Allah di sini tidak  
     sesuai dengan keyakinan mereka.
10 Yes 65:1-2.
11 Dua malam yang lalu Yesus membisikkan ke dalam telingaku bahwa Aku harus membaca surat 1 dan 2  
     Timotius dalam Kitab Suci.
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nah akan mengabaikan engkau .
 “Kita”? 
8%'!"#$%&'!,%'!P#&<%!K#M1  

ƒ ⁄ ‹fi› 
3.6.88

"#$%&6#/!
 Aku Ada. 

Vassula, jangan pernah berkecil hati. 
Ingatlah akan Kasih-Ku kepadamu, 
jiwa tersayang. Aku mengasihi eng-
kau berikut kelemahanmu. Engkau 
rapuh. Izinkan Roh-Ku menuntun 
engkau. Meleburlah dalam diri-Ku, 
dalam Kekuatan-Ku. Larutkan dirimu 
dalam diri-Ku, dan biarkan Aku yang 
melakukan segala sesuatu, agar mer-
eka melihat bahwa seluruh karya ini 
dilakukan oleh Aku. Engkau ‘bukan 
apa-apa’ dan tetaplah ‘bukan apa-
apa’. Sediakan tempat agar Roh-Ku 
tumbuh dalam dirimu. Ya, biarkan 
Aku bernapas dalam ke-‘bukan apa-
apa’-anmu. Biarkan Aku bersukacita 
dalam dirimu. Izinkanlah Aku meng-
gunakan dirimu dengan cara ini, demi 
menebus engkau semua dan demi 
mempersatukan kalian .  
8%'!"#$%&. 
Bunga? Pada hari-hari ini Aku sedang 
mengajar engkau cara membedakan 
wahyu-wahyu dan penglihatan-peng-
lihatan sejati dari wahyu-wahyu palsu, 
doktrin-doktrin palsu dan penglihat-
an-penglihatan palsu . Segalanya 
yang palsu datang dari Setan. Ia 
me-naburkan benih kekacauan un-
tuk menodai Kebenaran, seperti di 
Pescara12. Ia menaburkan belalang di 
tengah-tengah gandum untuk memb-
ingung-kan engkau semua, karena ia 

marah dengan adanya penampakan di 
Medjugorje. Ia berupaya mengacau-
kan engkau semua dengan mencoba 
menamakan Karya Ilahi ini sebagai 
bukan Karya-Ku. 

Putri, bila engkau membaca suatu 
wahyu, yang secara terbuka mendu-
kung perpecahan di dalam Gereja-
Ku, dengan mengingkari Petrus-Ku, 
mengingkari Bunda Sucimu, ketahui-
lah bahwa itu tidak datang dari Aku, 
Tuhan Allahmu. Hal-hal seperti ini 
datang dari lawan-Ku yang muncul  
dan menyamar dalam Rupa-Ku untuk 
melaksanakan rencananya, yaitu 
men-ceraiberaikan kalian sebanyak 
mung-kin. Ketahuilah, bahwa Aku, 
Tuhan, tidak mau anak-anak domba-
Ku terserak. Aku ingin kalian bersatu 
di bawah Petrus, semuanya dalam satu 
kawanan. Aku ingin agar engkau se-
mua terkumpul bersama. Aku meng-
ulang sekali lagi bahwa Aku, Yesus 
Kristus, Tuhan, Juru Selamatmu, telah 
memilih Petrus untuk memberi makan 
dan menjaga anak-anak domba dan 
domba-domba-Ku hingga saatnya Aku 
kembalie Petrus ini, yang sekarang 
ialah Yohanes Paulus II. Dengarkanlah 
apa yang dikatakan Roh kepada 
gereja-gereja . 

Vassula, Setan tahu bahwa hari-hari-
nya segera akan berakhir, dan karena 
inilah si naga merah mencoba menarik 
kepada dirinya sebanyak mungkin 
jiwa. Ia telah mengisi pikiran banyak 
orang, yaitu pikiran mereka yang se-
benarnya harus penuh dengan spiri-
tualitas dan kesucian, dengan segala 
macam upaya pengalihan perhatian 
yang membelokkan kalian dari Kebe-

12 Suatu nubuat palsu tentang suatu penampakan.
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naran dan dari semuanya yang suci. 
Lihatlah di sekelilingmu terkasih-Ku, 
dan engkau akan mengerti. Semua 
pengalihan perhatian diperkenalkan 
kepadamu, hai anak-anak, seperti 
pada zaman Sodom dan Gomora, agar 
memenuhi rohmu, sehingga tidak ada 
tempat lagi bagi yang suci dan tidak 
ada tempat lagi bagi Aku, Penciptamu 
dan Allah . Ya, Vassula-Ku, Aku me-
rasa ditolak13. Aku merasa dilupakan 
dan tidak dikasihi. Aku yang telah 
wafat di Salib demi kasih kepadamu. 
Aku, Roh Kasih. Lihatkah engkau 
bagaimana mereka memperlakukan 
diri-Ku? Apakah Aku layak menerima 
ini? 
=99%$6#'!=6#!.)*%4%!2)*6A,%6!<%9%.!<17
*16#'!"#$%&'!.)&-%3%!$%9!1&1!<).161%&/L!
"#$%&'!A$!"#$%&'!6#.A$A&'!5#%29%$!4#%7
2#!.#6+1V%2:!"1<%6!3%<%!2).3%2&,%!%6#!
.).A$A&!.#6+1V%2'!&%.#&!%6#!.)&-%417
$1!O&-6%#!<%&!%6#!21<%6!.%#!O&-6%#!
<174%6121!9%-1!"#$%&:!

 Vassula, berdoalah, berdoalah. Ber-
doalah demi pertobatan ini . Setan 
meningkatkan upayanya terhadap 
ciptaan-Ku, untuk menyeret kalian 
serta ke bawah, ke dalam Lubang 
bersama dia. Oh ciptaan! Betapa 
lemahnya engkau. Betapa amat sangat 
lemahnya engkau!  Wahyu apa pun 
yang mengingkari Ekaristi Suci, yang 
menganggap-Nya sekedar upacara14, 
atau yang menolak Hati Tak Bernoda 
Bunda Sucimu, tidak berasal dari 
Aku.  Aku, Tuhan, mengasihi engkau 
tanpa batas dan ingin memperingat-
kan engkau sekali lagi terhadap para 
nabi palsu ini . 
")*1.%!6%41$'!"#$%&:

 Kasihilah Aku. !
=6#!.)&,).5%$!O&-6%#'!"#$%&: 
“Kita”? 
8%!"#$%&:

4.6.88

"#$%&/ 
Aku Ada. 
Aku tidak pernah akan mengecewakan 
engkau. Aku akan memberi petunjuk 
lebih lanjut kepadamu tentang Keka-
cauan di dalam Gereja-Ku. Berusaha-
lah mendengar Aku, dan senangkanlah 
hati-Ku dengan berdoa Rosario Suci. 
Hayatilah Misteri-misterinya. Renung-
kanlah Misteri-misteri itu dari sudut 
pandangan Bunda Sucimu. Misteri-
misteri ini, yang cenderung dirasional-
kan oleh eramu.
 
 Putri, mereka belum juga mengerti, 

bahwa Aku menghendaki agar mer-
eka menyerupai anak-anak, murni, 
dan percaya seperti anak-anak 
. Gereja-Ku telah Kulimpahi dengan 
Kekayaan dan Kemuliaan, untuk 
memberi makan banyak jiwa, segala 
bangsa-bangsa. Gereja-Ku kaya akan 
Misteri-misterinya, yaitu Misteri-
misteri yang banyak orang di antara 
kalian tidak terima sebagai Misteri. 
Umat-Ku di masa kini tidak rendah 
hati, tidak sederhana. Mereka tidak 
memiliki kemurnian Iman. Eramu 
sekarang mencoba merasionalkan 
segala-galanya, termasuk Misteri-mis-
teri-Ku!!15 Bagaimana mungkin mereka 
menganggap bahwa mereka dapat 
membuka tabir-Ku, tabir Allah mere-
ka? Mereka mencoba menggambarkan 

13 Tuhan teramat sedih (aku tidak dapat menemukan kata yang tepat; ‘sedih’ belumlah cukup).
14 Banyak orang menyebutnya tradisi, dan dengan demikian tidak menghormati Allah.
15 Allah kelihatannya amat heran (karena kebodohan kita).
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Misteri-misteri-Ku secara rasional. 
Inilah putri, ‘burung gagak’ yang 
telah Kuceriterakan kepadamu dalam 
perumpamaan yang telah Kusampai-
kan kepadamu, tentang si Penabur 
dan Burung Gagak16. Burung-burung 
gagak ini, yang telah kehilangan iman 
mereka, berupaya menegakkan teori 
mereka sendiri sesuai dengan daya 
paham manusiawi mereka sendiri, 
mencoba menyenangkan hati media 
massa. Padahal sesungguhnya hal 
ini disebabkan oleh hilangnya iman 
mereka kepada-Ku . Misteri-misteri-
Ku harus tetap, tidak terganggu gugat, 
agar kemurniannya tetap terpelihara 

. ‘Burung-burung gagak’ itu telah 
menyebarkan KESESATAN di dalam 
Gereja-Ku, merusak Kebenaran dan 
Sabda-Ku, himpunan perumpamaan-
Ku yang kaya arti. Sabda-Ku dan 
Misteri-misteri-Ku harus tetap tidak 
tergang-gu gugat .

Gereja-Ku sekarang dalam kegelapan 
dan kekacauan. Inilah bidaah yang 
telah menyusup ke dalam Kekudusan-
Ku, menyebabkan banyak imam-Ku  
tersesat. Roh memanggil dan berkata 
kepada seluruh Gereja: “Nyatakanlah 
apa yang salah, tegurlah dan nasihati-
lah dengan segala kesabaran dan pen-
gajaran17“. Saatnya telah tiba. Bukan-
nya mereka puas dengan pengajaran 
yang mantap, orang-orang malah ber-
semangat mencari sesuatu yang baru, 
yang mutakhir, dan mengumpulkan 
bagi dirinya serentetan guru sesuai 
dengan selera mereka sendiri. Bukan-
nya malah mendengarkan Kebenaran, 

mereka beralih kepada mitos18.

 Katakanlah kepada-Ku, Vassula, 
apakah Injil dapat dicabut bagian-ba-
giannya lalu dipisahkan dari keselu-
ruhannya?!
"1<%6'!"#$%&'!12#!21<%6!.#&-61&: 
Jadikanlah ini suatu contoh pula bagi 
Tubuh-Ku. Tubuh-Ku juga tidak bisa 
dipisah-pisahkan, namun, mereka 
telah memisahkan-Nya ... Pemberon-
takan menyusup ke dalam sanubari 
terdalam Gereja-Ku. Pertama-tama 
suatu pemberontakan intern, menyu-
sup ke dalam jiwa beberapa imam-Ku, 
uskup dan kardinal, atas prakarsa 
Setan, mengaburkan mereka. Di-
naungi oleh sayap Setan mereka jatuh 
ke dalam perangkapnya. Kini pem-
berontakan itu ada di antara mereka, 
melukai Hati-Ku yang Kudus.  

Pada awalnya, setelah para imam 
menyerap Benih Pemberontakan itu 
dari Setan, mereka memelihara benih 
itu, menyiapkan siasat-siasat jahat, 
berkomplot. Mereka merencanakan 
Perlawanan untuk menolak pengganti 
Petrus, Petrus-dari-anak-anak-domba-
Ku ini, yang telah Kupilih. Benih 
Pemberontakkan ini, yang kini telah 
tumbuh besar, telah memberi mereka 
kekuatan untuk secara terbuka me-
maklumkan pemberontakan mereka, 
untuk terpecah lagi, sambil membidik 
panah-panah berbisa ke arah Gereja-
Ku ... Mereka mengkhianati19 Aku ... 
mereka mengkhianati Hati-Penuh-Ka-
sih ini, sama seperti Yudas di Getse-
mani ... Mereka menyeret Aku untuk 
didera ... Mereka mendera Aku. Oh 

16  Amanat pada tgl. 16.5.1988.
17  2 Timotius bab 4:2-3 (Yesus minta agar aku membuka Kitab Suci dan menuliskan bagian ini).
18  2 Timotius bab 4:3-5.
19  Ketika Yesus mengatakan ‘mengkhianati’, nada-Nya terasa amat pahit.
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Vassula, betapa Aku menderita .... 
T$!"#$%&'!+%&-%&L!
Q;)9%9#1!3)&-91$%2%&!5%21&!%6#!<%3%2!
.)91$%2!"#$%&!612%!4)<%&-!<1<)*%'!2)*16%2!
3%<%!21%&-'!<%&!<)&-%&!21%3!M%.5#6%&'!
,%&-!.)&-$%&M#*6%&!"#5#$7E,%'!F%!2)*7
-#&M%&-'!2)*)&-%$7)&-%$!<%&!6)$%514%&!
&%3%4:!"#5#$7E,%!.)*#3%6%&!4%2#!9#6%!
5)4%*R:!
T$!"#$%&'!6%3%&!.)*)6%!%6%&!5)*$)&21/!

 Mereka tidak berhenti. Dengan 
kejam mereka mendera Aku, mabuk 
oleh Keangkuhan dan Ketidaktaatan. 
Mereka hanya patuh dan setia kepada 
musuh-Ku! Mereka menghancurkan 
Wundasi-Ku. Mereka mencerai be-
raikan domba-domba-Ku. Mereka 
menginjak-injak kaki Petrus, seraya 
menyingkirkannya. Mereka berusaha 
membungkamkan dia. ... Kain tidak 
pernah memahami Habel. Oh Habel ... 
Aku tidak akan meninggalkan engkau. 
Allahmu ada di dekatmu. Allahmu 
sedang datang bersama dengan suatu 
pasukan malaikat untuk membela 
dirimu dan menginjak-injak musuh-
Ku yang juga musuhmu. Aku sedang 
mempersiapkan malaikat-Ku, dan 
Kain tidak akan melukai engkau. Ia 
harus mengangkat tangannya dulu 
melawan Aku, Allahnya. Aku, Tuhan 
akan mengejutkan dia.  Gereja-Ku 
akan dipersatukan oleh Hati-Ku yang 
Kudus bersama dengan Hati Bunda 
Sucimu, sebab kedua Hati Kami ber-
satu. Demikian pula Gereja-Ku akan 
bersatu, Gereja-Ku akan Satu .

7.6.88

"#$%&/ 
Aku Ada.
Aku sangat dekat padamu, nak. De-
ngarkan denyutan Hati-Ku ... Aku 
akan menarik semua Malaikat-Ku20  ke 
dalam Hati-Ku, agar mereka melihat 
dan merasakan Luka-Ku. Setelah itu 
terjadi, suara mereka akan terdengar 
begitu kuat, sehingga musuh-Ku akan 
gemetar dan dasar bumi akan ter-
guncang. Bila mereka melihat betapa 
Hati-Ku terluka, mereka akan mera-
sakan dalam hati mereka sendiri suatu 
nyala api kasih bagi-Ku, Allah mereka. 
Para malaikat itu, yang dila-tih oleh 
Bunda Sucimu, dipersiapkan dengan 
kasih, adalah pasukan yang dipersiap-
kan Bunda Sucimu untuk membela 
Gereja Kami21. Para malai-kat ini akan 
menebus kejahatan dengan kasih. 

Vassula, Aku menghendaki agar Josef, 
hamba-Ku, bertemu denganmu dan 
berbicara kepadamu. Jangan takut. 
Aku akan bertanya kepadanya, apa-
kah ia bersedia untuk berbagi Salib 
Damai dan Kasih-Ku . 
"#$%&'!5#6%&6%$!1%!2)*.%4#6!()*%6%&!
;%*1%/ 
Terkasih, tidakkah engkau mengerti? 
Pastor Josef adalah hamba-Ku, yang 
melayani Aku di bawah bimbingan 
Bunda Sucimu.!
=3%!,%&-!%6%&!6#6%2%6%&'!"#$%&/ 
Jangan mengatakan apa-apa, biarkan 
Aku yang berbicara. Aku akan berbi-
cara melalui mulutmu. Aku suka akan 
kerapuhanmu22.  Anak tersayang, 
melekatlah kepada-Ku dan biarkan 
Aku menuntun engkau . Mintalah 
agar hamba-Ku dan Jocelyne-Ku yang 

20 Yesus membuat aku mengerti bahwa ‘legio malaikat’ yang disebut pada akhir amanat terdahulu ialah para  
     imam yang dibimbing oleh Santa Maria. Gerakan Maria.
21 Gereja Yesus Kristus dan Santa Maria.
22 Yesus tahu bahwa aku bahkan takut akan bayanganku sendiri.
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terkasih memberitahu Pastor Josef. 

Mari Vassula dari Hati-Ku yang Ku-
dus. Aku, Tuhan, mengasihi engkau. 
Hadapilah Aku. Ingat, bahwa Aku 
kini datang dengan Hati-Ku di dalam 
Tangan-Ku, dengan menawarkan-Nya 
kepada seluruh umat manusia23. Beta-
pa Aku mengasihi engkau semua!
Q0%9%.!4#%2#!3)&-91$%2%&!5%21&!%6#!
.)791$%2!;%2%$%*1!<)&-%&!P#&<%!;%*1%'!
S%721!<%&!K%915!<1!<%9%.&,%R:!    

Vassula, jangan lalai berdoa Rosario 
Suci. 
Q"1<%6'!8)4#4'!%6#!21<%6!%6%&!9%9%1R:!
Mari, “kita”? 
8%'!"#$%&'!I612%J:!")*3#+19%$!"#$%&:

   8.6.88

!8)4#4/!
Aku Ada.
Aku akan membuat engkau mengerti, 
apa yang Kumaksudkan dengan 
pernyataan yang telah Kusampaikan 
kepadamu beberapa hari yang lalu 
da-lam salah satu Amanat-Ku. Ketika 
Aku mengatakan bahwa engkau harus 
‘mengenakan Busana-Ku yang Lama 
bila engkau bertemu Petrus’, Aku hen-
dak mengatakan kepadamu bahwa 
Injil-Ku tidak boleh diubah, dan harus 
diberitakan sebagaimana Aku membe-
ritakan-Nya. Kutambahkan pula bah-
wa “Busana-Ku sederhana”. Dengan 
ini Aku hendak mengatakan bahwa 
engkau harus mendekati dan mengerti 
Injil seperti seorang anak, dengan 

iman-seperti-anak-anak . 

Pada masa kini, Vassula, banyak imam 
tidak percaya lagi akan Misteri-miste-
ri-Ku, sehingga mereka tidak lagi 
mengkhotbahkan Injil sebagaimana 
mestinya. Mereka hanya tertarik un-
tuk menyenangkan hati eramu dan 
mengikuti budayamu. Para imam itu 
mengenakan “busana baru” yang ber-
beda dengan yang Kupakai. Mereka 
seharusnya tahu, betapa hal ini me-
nyakitkan Aku. Injil-Ku seharusnya 
dikhotbahkan tanpa kekeliruan, dan 
Misteri-misteri-Ku harus tetap 
Misteri . 
")*1.%!6%41$'!"#$%&:!>).#91%%&!6)3%<%!
=99%$:!=.1&:!

9.6.88

 Vassula, Aku, Tuhan, mengasihi 
engkau walaupun engkau malang. 
Engkau miskin dalam roh, namun Aku 
telah mengatakan: ‘Diberkatilah yang 
miskin dalam roh, sebab kerajaan 
Surgawi adalah milik mereka’. 
Ah Vassula, justru itulah yang sedang 
dikerjakan oleh Aku dan Bunda Suci-
mu. Kedua Hati Kami telah memilih 
jiwa-jiwa malang, yang miskin dalam 
roh dan yang paling hina dari ciptaan-
Ku, untuk menyatakan Karya Penye-
lenggaraan-Ku, sehingga mereka yang 
menyebut dirinya cerdik pandai akan 
dipermalukan. Roh-Ku selalu akan 
memilih mereka yang disebut “bukan 
apa-apa” dan “hina”, demi memperm-
alukan yang cerdik pandai.

 Vassula, bertekunlah24, Aku selalu 
akan menolong engkau . Mari, 
“Kita”? 

23 Dengan ini Yesus menyadarkan aku bahwa Ia ingin berbagi Karya Ilahi-Nya dengan banyak orang,  
     mengikutsertakan banyak orang, meminta agar mereka turut serta dalam Rencana Ilahi.
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8%'!"#$%&'!I612%J. 
“Kita”? 
8%'!K%&2%!;%*1%'!I612%J:

10.6.88

")*3#+19%$!"#$%&'!
<15)*6%219%$!"#$%&:!
>).#91%%&!6)3%<%!=99%$'!
6%*)&%!F%!2)9%$!.)&)5#4!%6#:!!

 Vassula, Aku akan menebus lebih 
banyak jiwa lagi dengan Amanat-Ku 
ini. Aku, Tuhan, mengasihi kalian 
secara tak terlukiskan . 

Vassula-Ku, saatnya sudah tiba, hai 
bunga, waktunya telah tiba, saat Aku 
akan turun tangan dengan menyata-
kan diri-Ku melalui Amanat Damai 
dan Kasih ini, kepada para imam 
kesayangan-Ku . Dengarkanlah! 
Aku, Tuhan, akan melangkah ke 
dalam hati saudara-Ku Stefano. Aku 
akan datang kepadanya dan kepada 
putra-putra-Ku, untuk menunjuk-
kan kepada mereka keadaan Hati-Ku 
yang Kudus sekarang. Hati-Ku yang 
Kudus tertusuk sedemikian buasnya, 
sehingga kini menjadi satu Luka besar, 
dilakukan oleh umat milik-Ku sendiri, 
oleh teman-teman-Ku yang terdekat 
... Mereka menyalib ulang diri-Ku. 
Saudara-saudara-Ku sendiri telah 
mengkhianati Aku . Aku mengutus 
engkau kepada saudara-saudara-Ku, 
untuk menyatakan diri-Ku seutuhnya 

. 
T$!=99%$'!,%'!%6#!%6%&!.)9%64%&%6%&!

6)$)&<%67;#:!
Ini, peganglah Tangan-Ku, bersama-
sama kita akan menemui dia . 
8%'!"#$%&'!$%<1*9%$!4)9%9#!5)*4%.%6#'!
"#$%&:!W%&-%&!3)*&%$!.)&1&--%96%&!
%6#:!
Q8)4#4!%.%2!4)<1$!<%&!9)21$:!F&1!.).5#%2!
%6#!4)<1$!9%-1R:!
Vassula, damai sertamu anak-Ku25. 

Ø
Oleh Rosario Suci, dan melalui Rosa-
rio Suci26 Aku mengaitkan dirimu 
pada jiwa-jiwa kesayangan-Ku, dan 
sekali lagi Kutegaskan bahwa dengan 
Rosario Suci Aku akan menang 
. Putri, langkah ini adalah awal dari 
sekian banyak kejadian yang akan 
datang.  Sadarilah, Vassula, bahwa 
di Watima, Aku menampakkan diri 
sebagai Bunda Rosario, dan sekarang 
aku datang kepadamu sebagai Bunda 
Rosario, sebab Aku telah memperke-
nalkan kepadamu Gerakan Maria-Ku 
melalui27 Rosario Suci. 

Vassula, Aku mengasihi engkau tanpa 
batas . Maukah engkau berdoa Rosa-
rio Suci setiap hari? 
8%'!%6#!5)*.%64#<!2%%2!6)3%<%7;#!<%&!
6)3%<%!8)4#4:

 Ketaatan.... Beritahukanlah kepada 
anak-anak-Ku, betapa banyak keja-
hatan yang dapat ditaklukkan dengan 
ketaatan . 

Gereja akan hidup kembali. Yesus dan 

24 Aku berusaha betul berdoa Rosario Suci.
25 (Bunda Suci berbicara).
26 & 27 Karena Tuhan minta agar aku belajar Rosario Suci, aku menelpon tetanggaku yang lama, yang  
      kuketahui beragama Katolik. Aku minta kepadanya apakah ia punya waktu untuk mengajarkan Rosario  
      Suci kepadaku. Ia keheran-heranan, karena aku beragama Ortodoks Yunani, namun ia datang. Melalui dia  
      aku diperkenalkan kepada Gerakan Maria, kepada Pastor Josef dan Don Gobbi. - Semuanya melalui dan  
      karena Rosario Suci. - Aku dituntun untuk menelpon dia, dan bukan kepada teman-teman Katolikku yang  
      lain.
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Aku selalu bekerja sama, sebab Kedua 
Hati Kami bersatu . Aku telah me-
nyiapkan legio malaikat ini, dengan 
menggunakan sarana-Ku, yaitu Pastor 
terkasih-Ku Gobbi yang rendah hati, 
sedangkan Hati Kudus Yesus telah 
menyiapkan Amanat Damai dan Kasih 
melalui dirimu, dengan memilih anak 
yang paling lemah, paling rendah dan 
paling malang dari antara seluruh 
umat manusia. Namun meskipun 
engkau seperti itu, Yesus mengasihi 
engkau tanpa batas. Ia telah memilih 
engkau untuk menunjukkan kepada 
dunia Kerahiman-Nya yang tanpa ba-
tas. Ia memilih engkau untuk menya-
takan Kasih-Nya melalui dirimu. 

Kembalilah, hai ciptaan, kembalilah 
kepada Kami! Sekarang waktunya su-
dah hampir habis! Dengarlah panggi-
lan Kami, hai anak-anak, sudah tidak 
ada waktu banyak lagi. Oh terkasih, 
dengarlah Suara Kami. Dengarlah 
himbauan Kami. Dengarlah Kedua 
Hati ini yang mengasihi kalian, Hati 
yang Terluka, yang menangis terus 
menerus karena kalian. Kembalilah 
kepada Kami!  

Ø
20.6.88

Bunga, bacalah dari Kitab-Ku kata-
kata ini, sambil menuliskannya.  Tu-
lislah, Vassula-Ku: “Aku, Tuhan, ingin 
mengembangkan pemikiran-Ku lebih 
lanjut. Maukah engkau mengizinkan 
Aku, Allahmu, menggunakan dirimu? 
8%'!"#$%&:!E%.#&!6#.A$A&!+%&-%&!3)*7
&%$!9#3%!%6%&!6)21<%6.%.3#%&6#:!
Tidak. Oleh karena itu dengarkan-
lah Aku dan mekarlah. Lepaskanlah 

keharuman manis bagaikan dupa. 
Sebarkanlah keharumanmu ke luar 
negeri. Luhurkanlah Aku, Tuhanmu, 
atas segala Karya-Ku. Nyatakanlah 
keagungan Nama-Ku. Beritakanlah 
betapa agungnya Karya Penyeleng-ga-
raan-Ku. Segala sesuatu yang Ku-
perintahkan, langsung dilaksanakan. 
Ajarkan mereka agar jangan meng-ha-
kimi dan berkata: “Apa ini? Buat apa 
ini?” Segala sesuatunya akan dipela-
jari pada waktunya . Biarkan mereka 
belajar dan berkata: “Semua karya 
Tuhan kita baik adanya”. Aku akan 
memenuhi setiap kebutuhan pada 
saatnya. Mereka seyogyanya jangan 
berkata: “Yang ini lebih buruk dari 
yang itu”, sebab segala sesuatu akan 
nyata nilainya pada saatnya. Maka 
kini Kukatakan kepadamu: Bersukaci-
talah, dan luhurkanlah Aku, Allahmu. 

 Aku mengasihi engkau semua!  
Jadilah satu dengan Aku. Rasakanlah 
Aku. Kenalilah Aku dan ikutilah Aku.  
8%'!"#$%&! .

21.6.88

"#$%&/ 
 Aku Ada.

Berdoalah demi pembaharuan Gereja-
Ku. Berdoalah untuk jiwa-jiwa yang 
menentang Petrus. Berdoalah untuk 
mereka yang ingin membungkamkan 
Petrus. Kini hari-harinya sudah terhi-
tung, dan Jiwa-Ku terbenam dalam 
kepedihan. Hati-Ku yang Kudus dili-
puti kepahitan. Jiwa-Ku rindu agar 
mereka menyadari Kekeliruan mere-
ka. Mereka yang melawan Petrus, 
melawan Gereja-Ku. Mereka melawan 
Hukum-Ku. Mereka melawan Aku, 
Tuhan mereka dan Allah. Mereka 
mengutuk Petrus-dari-anak-anak-
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domba-Ku, dan dengan demikian 
mengutuk Hukum-Ku. Karena dibuta-
kan oleh Keangkuhan semata-mata, 
mereka tidak melihat dengan jelas 
lagi. Dengan mengutuk Petrus, mereka 
tidak mengikuti Hukum, tetapi malah 
menjadi hakim Hukum-Ku sendiri! 
Oh, dengarkanlah apa yang dikatakan 
oleh Roh kepada Gereja! 

Kembalilah, kembalilah, terkasih28. 
Akulah, Tuhan, yang telah memilih Pe-
trus. Petrus, yang kini bernama Yoha-
nes Paulus II. Aku berkata kepadamu, 
terkasih: “Hati Kudus-Ku telah memi-
lih dia”. Kembalilah, berdamailah 
demi Aku terkasih. Aku, Tuhan, akan 
mengampuni dosa-dosamu dan akan 
memurnikan engkau. KEMBALI-
LAH! Kembalilah kalian semua kepa-
da Petrus, sebab Akulah, Allahmu, 
yang memilih dia. Akulah yang telah 
memberi dia lidah seorang rasul, dan 
melalui Aku ia mampu menanggapi 
mereka yang letih. 

Oh ciptaan! Sudah tidak adakah sisa 
kebijaksanaan dalam dirimu? Cipta-
an! Engkau tidak mampu menghar-
gai Kasih-Ku yang tak terbatas ini 
kepa-damu. Namun, Aku menjawab 
setiap orang yang menyerukan Aku. 
Aku bersamamu bila engkau dalam 
kesulitan. Aku adalah Tempat Per-
lindung-anmu . Hari ini Aku, Tuhan, 
akan menambahkan satu perintah lagi. 
Tulislah: “Bertekuklah! Bertekuklah 
agar mampu berdamai dan bersatu. 
Rendahkanlah diri kalian agar ber-
satu”.

  Nak! 
8%'!"#$%&/!

Kuberikan Damai-Ku kepadamu. 
Ja-dilah taat, agar Aku dapat meng-
guna-kan dirimu sesuka hati-Ku. An-
dalkanlah Aku. Engkau berada dalam 
Tangan Bapamu . 
"#$%&'!=6#!4)9%9#!.)&-16#21!O&-6%#'!<%&!
+1D%6#!2)&%&-'!5%-%16%&!%&%6!5)*4%.%!
15#&,%'!.)&-%&<%96%&!O&-6%#!4)3)&#$7
&,%'!<%&!4)5%-%1!%&%6!3#9%!%6#!1&-1&!
.)&%%21!O&-6%#:!!
Ingatlah akan Kehadiran-Ku. Aku 
bersamamu. “Kita”? “Kita”? 
8%'!"#$%&'!8%'!K%&2%!;%*1%:

29.6.88

"#$%&/ 
Aku Ada.
Bunga, kasih-Ku bagi seluruh umat 
manusia belum pernah dipahami se-
cara tepat. Aku menderita! Aku amat 
menderita. Jiwa tersayang, buatlah 
agar diri-Ku istirahat. Buatlah Aku 
beristirahat dengan mengasihi Aku. 
T$!"#$%&'!4)%&<%1&,%!%6#!<%3%2!.)7
*1&-%&6%&!3)&<)*12%%&7;#!<)&-%&!2#*#2!
.)*%4%6%&!3)&<)*12%%&7;#'!1V1&6%&9%$!
%6#!.)9%6#6%&&,%:!(#&%6%&9%$!%6#'!
-#&%6%&9%$!4)21%3!.A9)6#96#:!=+%*6%&9%$!
%6#!.)&-%41$1!O&-6%#!2%&3%!5%2%4:

 Aku mengasihi engkau, Vassula-Ku 
dari Hati-Ku yang Kudus. Kita ber-
bagi segalanya bersama. Vassula, sa-
darlah bahwa engkau berbagi Salib-
Ku. Engkau berbagi Kesengsaraan-
Ku. Oh Vassula! Darah-Ku mengalir 
dari Tubuh-Ku bagaikan sungai. Aku 
sedang disalib ulang oleh umat-Ku 
sendiri, oleh kemurtadan di tempat 
tersuci Gereja-Ku, oleh para kardinal, 
oleh para uskup, oleh para imam. Te-
man-teman-Ku yang terdekat meng-

28 Uskup Lefebvre.
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khianati Aku. Aku telah ditinggalkan 
oleh banyak orang. Aku didera oleh 
banyak orang. Aku telah ditusuk oleh 
teman-teman-Ku yang paling karib. 
Aku menderita dan sedang mengalami 
Sengsara yang kedua.
"#$%&6# ! 
Kasihilah Aku, kasihilah Aku. Biarkan 
Aku mengucapkan kata-kata sama 
yang diucapkan malaikat pelindung-
mu kepadamue kata-katanya adalah: 
‘Belum ada manusia yang pernah me-
ngasihi malaikatnya seperti engkau’.  
Hai kecil, semoga pada suatu hari Aku 
dapat mengatakan kepadamu: ‘Belum 
ada manusia yang pernah mengasihi 
Aku dalam eramu sebanyak engkau’.

30.6.88

H%<%!$%*1!1&1!#46#3!B)X)5Y*)!2)9%$!.).7
5#5#$1!2%&<%!2%&-%&&,%!<%&!<1%!<1)646A7
.#&16%41:!K)3%&+%&-!$%*1!4).%&-%26#!
%.%2!*)&<%$:

'1-123  3.7.88

"#$%&6#/ 
Damai sertamu, nak. 
Gereja-Ku akan hidup kembali, na-
mun sebelum terjadinya pembaharuan 
ini Gereja malah akan menderita lebih 
banyak29. Ia sedang memasuki tahap 
awal Aniaya-Nya.  Nah, lihatlah Piala 
Keadilan-Ku . 
=6#!.)91$%2!4)5#%$!31%9%!).%4!,%&-!1&7
<%$'!2)*$1%41!<)&-%&!5%2#!3)*.%2%U!31%9%!
12#!3)&#$!4)6%91'!519%!<1-A,%&-6%&!3%421!
2#.3%$:!
Lihatkah engkau betapa penuhnya 
piala ini? Demikian penuh hingga 

hampir tumpah. Hati-hatilah! Sebab 
sekali Keadilan-Ku tumpah, ia akan 
tumpah ke atasmu, hai ciptaan, sambil 
membuka kutukan yang pernah 
dinubuatkan dahulu kala. Engkau 
akan terhempas ke dalam Kegelapan. 
Aku akan datang kepadamu bagaikan 
seorang pencuri, secara tidak terduga-
duga. Aku telah memberi engkau per-
ingatan demi peringatan. Aku telah 
memberi engkau tanda-tanda agar 
tetap waspada, namun engkau meno-
laknya. Engkau tak kunjung bersedia 
mengenali Akhir Zaman, tidak peduli 
betapa seringnya Aku berusaha mem-
peringatkan engkau. Ketidak percaya-
anmu kepada-Ku menyeluruh. 

Peringatan-Ku akan seperti suatu 
Penyucian untuk mempertobatkan ka-
lian, dan ini akan terjadi akibat belas 
kasih yang amat besar. Namun sayang, 
hai ciptaan! Sayang bagimu, hai yang 
tidak percaya, yang akan meningkat-
kan ketidakpercayaanmu dan akan 
semakin melawan Aku. Rohmu yang 
diselimuti kegelapan akan terisap 
bagaikan arus air oleh Kegelapan itu 
sendiri30. Hai ciptaan! Betapa Aku 
iba padamu. Betapa Aku menderita 
melihat engkau sesat untuk selama-
lamanya. 

Anak-anak-Ku, yang telah Kuhembusi 
dengan napas-Ku, membangunkan 
pada waktu kalian dihidupkan, yang 
Kusucikan sebelum kalian dilahir-
kan, kembalilah kepada-Ku! Hati-Ku 
terluka melihat betapa banyak orang 
yang akan terserap oleh arus ini ke 
dalam kegelapan total dan ke dalam 
hukuman kekal ! Hai ciptaan, meski-

29 Lebih banyak daripada penderitaan-Nya sekarang.
30 Allah mengatakannya dengan sedih sambil menderita.
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pun dosamu merah bagaikan kain ker-
mizi, Aku sungguh siap untuk meng-
ampunimu. Mari, datanglah kepada-
Ku, Bapamu. Aku akan menyambut 
engkau dan akan memperlakukan 
engkau dengan penuh kasih, seribu 
kali lebih baik daripada sang ayah 
terhadap ‘anak yang hilang’. 

Kembalilah kepada-Ku sebelum Piala-
Ku tertumpah. Kembalilah, sebelum 
tiupan Keadilan-Ku turun atasmu, 
mengakibatkan luka-luka bakar yang 
tak terbilang padamu, membakar 
engkau dan apa saja yang hidup di 
sekelilingmu. Engkau pasti akan ingin 
bernapas, namun engkau hanya akan 
menghirup hembusan angin membara, 
yang akan membakar engkau dari 
dalam dan akan menjadikan engkau 
mirip obor yang hidup! Hai ciptaan, 
pahamilah betapa dekatnya Saat ini, 
sebab hari ini engkau melihat pepo-
honan masih berbunga, namun esok 
tidak akan ada apa-apa lagi. Engkau 
akan diliputi asap Setan, suatu tabir 
maut. 

Oh, pahamilah bahwa bencana dan 
malapetaka itu akan terjadi padamu 
akibat perilaku jahatmu sendiri, aki-
bat kemurtadanmu sendiri, dan akibat 
pemberontakanmu terhadap Aku. Ber-
tobatlah sekarang, selama masih ada 
waktu, bertobatlah sekarang! Aku siap 
mengampuni engkau  . Vassula, 
izinkanlah Aku untuk menggunakan 
dirimu.  
8%'!"#$%&'!51%*6%&!4)-%9%!4)4#%2#!2)*+%<1!
4)4#%1!<)&-%&!>)$)&<%67;#:!

 Senangkanlah hati-Ku. Taatilah 
Aku, Tuhanmu. Aku tidak pernah 
akan meninggalkan engkau. Hati-Ku 
yang Kudus memberimu Damai-Ku .

'1-123 11.7.88

Q=6#!4#912!.)&M%*1!D%62#!#&2#6!.)&,)&7
<1*1'!#&2#6!.)&#914:!")*9%9#!5%&,%6!A*%&-!
<1!4)6)9191&-6#R:
 
Oh putri, Aku, Tuhan mengasihi eng-
kau. Mari, persembahkanlah kepada-
Ku apa saja yang kaumiliki, termasuk 
kejahatanmu, dan Aku akan meng-
ubahnya menjadi kebaikan. Aku, Tu-
han, adalah Ilahi, dan apa pun yang 
dipersembahkan kepada-Ku dapat 
diubah oleh Ke-Allahan-Ku. Aku me-
nyucikan setiap tindakan. Aku dapat 
mengubah segala sesuatu dengan Ke-
murnian-Ku . 

Vassula, menyendirilah lebih sering. 
Datanglah kepada-Ku meskipun ha-
nya sebentar saja.

(Bersambung ke BC 26)

(Selesai 4-5-94. IND) (Dikoreksi 14 
Juni). Koreksi 13 Febr 95. Koreksi 11 
Mei 95. Koreksi 15 Mei 95. Koreksi 25 
Mei (ex SL). Pagemaker 2.6.95. Revised 
12.6.95.
Perbaikan : Esther 26/05/98
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1 Santa Maria ada bersama kami, mengingatkan aku 
akan penglihatan yang kualami pada usia 10 tahun
 2 Tuhan benar-benar menekankan kalimat ini, lebih 
daripada kapan saja.
 3 Uskup di Bangladesh.
 4 Paroki di Bangladesh telah mendapat berkat 
khusus.
 5 Yesus memandang aku setelah Ia diam sejenak.

 6 Dalam bahasa Yunani kata babas berarti “papa” 
(Catatan Redaksi).
 7 Aku berusaha keras untuk menyenangkan hati 
Santa Maria dan Yesus dengan berdoa Rosario Suci, 
mematuhi kehendak mereka.
 8 Dalam belajar Rosario Suci

 9 Mereka menyatakan bahwa tulisan ini tidak dari 
Allah, sebab banyak hal yang ditulis Allah di sini 
tidak sesuai dengan keyakinan mereka.
 10 Yes 65:1-2.
 11 Dua malam yang lalu Yesus membisikkan ke 
dalam telingaku bahwa Aku harus membaca Timo-
thy I dan II dalam Kitab Suci.

 12 Suatu nubuat palsu tentang suatu penampakan.

 13 Tuhan teramat sedih (aku tidak dapat menemukan 
kata yang tepat; ‘sedih’ belumlah cukup).
 14 Banyak orang menyebutnya tradisi, dan dengan 
demikian tidak menghormati Allah.
 15 Allah kelihatannya amat heran (karena kebodo-
han kita).

 16 Amanat pada tgl. 16.5.1988.
 17 2 Timotius bab 4:2-3 (Yesus minta agar aku 
membuka Kitab Suci dan menuliskan bagian ini).
 18 2 Timotius bab 4:3-5
 19 Ketika Yesus mengatakan ‘mengkhianati’, nada-
Nya terasa amat pahit.

 20 Yesus membuat aku mengerti bahwa ‘legio 
malaikat’ yang disebut pada akhir amanat terdahulu 
ialah para imam yang dibimbing oleh Santa Maria. 
Gerakan Maria.
 21 Gereja Yesus Kristus dan Santa Maria.
 22 Yesus tahu bahwa aku bahkan takut akan bayan-
ganku sendiri.

 23 Dengan ini Yesus menyadarkan aku bahwa Ia in-
gin berbagi Karya Ilahi-Nya dengan banyak orang, 
mengikutsertakan banyak orang, meminta agar 
mereka turut serta dalam Rencana Ilahi.
24 Aku berusaha betul berdoa Rosario Suci.
25 (Bunda Suci berbicara).
26 Lihat hal.50.
27 Karena Tuhan minta agar aku belajar Rosario 
Suci, aku menelpon tetanggaku yang lama, yang 
kuketahui  beragama katolik. Aku minta kepadanya 
apakah ia punya waktu untuk mengajarkan Rosario 
Suci kepadaku. Ia keheran-heranan, karena aku 
beragama Ortodoks Yunani, namun ia datang. Me-
lalui dia aku diperkenalkan kepada Gerakan Maria, 
kepada pastor Josef dan Don Gobbi. - Semuanya 
melalui dan karena Rosario Suci. - Aku dituntun 
untuk menelpon dia, dan bukan kepada teman-te-
man katolikku yang lain.
28 Uskup Lefebvre.
29 Lebih banyak daripada penderitaan-Nya sekarang.
30 Allah mengatakannya dengan sedih sambil 
menderita.


