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Bila perlu, Aku memangkas dirimu, 
dan menyuburkan lahanmu. Hai yang 
dipersunting Jiwa-Ku, Aku hanya 
ingin mengingatkan engkau agar 
tidak putus asa, sebab Aku, Tuhan, 
adalah Penjagamu, dan Aku tidak 
akan meninggalkan engkau di padang 
gurun ini. Maka, andalkanlah Aku dan 
jangan biarkan gurun ini menakut-na-
kuti dirimu . Terimalah Damai-Ku. 
Aku akan menolong supaya imanmu 
kepada-Ku bertambah besar, sebab 
itulah yang kaukehendaki . Makan-
lah dari Aku . “Kita”.
!"#$#%, 
dan selama-lamanya. 
“&'($)*+,$-$.+
Ya, “Kita”. Hadirlah selalu di dekat 
Yesus.
/$0+1%23$0+$4%+-$%.
Mari .

Pesta Salib Suci,++14.9.88

/"5%5.
 Aku Ada.

Dengarkan suara-Ku. Aku berseru 
di gurun ini. Semua orang yang mau 
mendengarkan akan Kuangkat, dan 
dosa-dosa mereka akan dibilas habis 
dan dilupakan seperti air yang menga-
lir. Celakalah mereka yang menutup 
telinganya!  Sayang sekali! Banyak 
di antara kalian yang tersesat, tetapi 
mereka tidak akan mendengarkan 
Aku, yang adalah Sang Jalan. Engkau 
telah meninggalkan Aku. Sudah begitu 
lama engkau bertahan dalam Kesesa-
tan, hanya menghirup asap Setan, dan 
Nama-Ku kini tak berarti bagimu. 

Engkau bagaikan bayangan di bumi, 
namun, dalam kejahatanmu engkau 
telah memutarbalikkan Kebenaran, 
dibantu oleh Setan. Engkau telah 
menutupi Aku dengan alasan evolusi. 
Aku sudah sering memberi peringatan 
kepadamu. Aku telah menubuatkan 
hari-hari ini. Karena Kemurahan-Ku 
yang tak terbatas, Aku telah memberi 
engkau tanda-tanda, namun engkau 
lebih suka menutup mata terhadap 
Kerahiman-Ku. 

Hai para pembimbing! Engkau yang 
mengetahui Sabda-Ku dan melayani 
mengadakan upacara demi Aku, eng-
kau yang mengenal Akhir Zaman dan 
mengetahui bahwa Akhir Itu sudah 
dekat, tetapi hanya termangu meli-
hat segala Rahmat yang Kucurahkan 
kepadamu, karena engkau pengecut 
semata-mata dan lebih mementingkan 
hormat dari pihak manusia. Ber-
upayalah memahami dan simaklah 
sekali lagi misteri-misteri tersembunyi 
dalam perumpamaan-perumpamaan-
Ku. Sungguh Aku minta kepadamu: 
mengemislah, agar Roh Kudus Penger-
tian turun atasmu, untuk lebih dalam 
memahami Pengetahuan. 

Hari-hari sudah dapat dihitung, 
demikian pula jiwa-jiwamu. Bersiap-
siaplah. Angkatlah selubung yang 
telah dipasang musuh-Ku itu, untuk 
menutup matamu. Sebab selama ke-
angkuhanmu masih bercokol dalam 
dirimu, selama itu pula kesalahanmu 
akan tetap ada padamu. Rendahkan-
lah dirimu dan terimalah Cara-Ku. 
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Tanggaplah terhadap Suara-Ku yang 
berseru kesengsaraan di gurun ini1 . 
Mari, anak-Ku, bersandarlah pada-
Ku. Bersama .... Bersama .... Kami 
akan menderita bersama.
/$0+6%7$24%0+$4%+'28'2++(%9%(+-"9$5$4$2+
:"95$-$. 
“Kita”.
!"#$-$;#$-$2<$+ *

Bunda (Suci) Berdukacita,  15.9.88

6%7$2. 
Aku Ada.
,"28$=$+:"8'(%+:$2<$4+>$98$+?"9"@$+
('3$4+-"287$98$'+6$23$;($23$+&"9$7'-;
$2;,%+<$28+&$%:"9'4$2+:"#$4$28$2+'2'.+
6%7$20+($7%4$7+A284$%+$=$+<$28+-"9"4$+
4$($4$2.+,"9"4$+-"28$($4$2+:$7>$+
'2'+:%4$2+B-$2+!"@$('0+3"28$2+4$($+#$'2C+
D&$-'+5%3$7+:"9(E:$(+($2=$+($23$;
($23$*+F$3'+4$-'+('3$4+-"-:%(%74$22<$*+
,$4$0+<$+G##$70+@$28$2#$7+4$-'+3':"9'+
($23$;($23$+#$8'*+&$-'+('3$4+("9($9'4+
=$3$+7$#;7$#+#%$9+:'$5$+5"="9('+'(%)*+H$;
3$7$#+5"7$9%52<$+-"9"4$+9":$7+4"+($2$7+
3$2+:"95"9%+4"=$3$;,%0+D&"-%#'$$2++
4"=$3$+G##$7I+6"9=%@'#$7+G##$7I+!":$:+
&"-%9$7$2+J$(';,%+6$2=$+1$($5I+A28;
4$%+5%288%7+-"288"2$=4$2+&'($:+!%K'I)+

G=$+$9('+B-$2+!"@$('+:$8'+-"9"4$0+:'#$+
-"9"4$+-"28"5$-='284$2+LE7.+,"9;
"4$+:"9$98%-"2($5'+3"28$2+:"94$($0+
MB28$(#$7+$4$2+$=$+<$28+3'4$($4$2+
/"5%5+4"=$3$+6E-$5NC+D1"9:$7$8'$#$7+
-"9"4$+<$28+('3$4+-"#'7$(+G4%+2$-%2+
("($=+="9K$<$+****+)*+G=$4$7+-"9"4$+#%=$+
:$7>$+4'($:+5%K'+@%8$+:"94$($C+DF$28$2+
="92$7+-"-$3$-4$2+LE7+3$2+@$28$2+
$288$=+9"-"7+&$9%2'$+O%:%$()*+P$2+
9E7+:"97"-:%5+4"+-$2$+B$+-$%+***+1'#$+

E9$28;E9$28+'2'+:"9$98%-"2($5'0+-"9"4$+
9%=$2<$+('3$4+-"2<$3$9'0+:$7>$+-"9"4$+
7$2<$+:"9$98%-"2($5'+3"28$2+3'9';,%0+
<$+6%7$24%*
Anak-Ku, berserulah kepada semua 
bangsa, berteriaklah! agar semua 
dapat mendengar: “Inilah Allahmu! 
Allah kita menyertai kita. Ia tidak 
pernah meninggalkan kita. Ia telah 
datang sebagai Gembala untuk mem-
beri makan kepada kawanan-Nya, dan 
mengumpulkan semua anak-domba-
Nya ke dalam Rangkulan-Nya, sebab 
Kerajaan-Nya sudah dekat”. Aku akan 
memberi makan kepada kawanan-Ku 
yang kecil, dan akan menghimpun 
semuanya dengan kasih besar, dalam 
Rangkulan-Ku. 
,"9"4$+('3$4+="3%#'+$4$2+6$23$;($23$;
,%0+-"9"4$+-"23"28$9+("2($28+6$23$;
($23$+'(%+3$2+-"2<'-=$22<$+5$@$*+
,"9"4$+4"#'7$($22<$+'28'2+-"28$($4$2+
4"=$3$;,%+$8$9+A284$%+-"287"2('4$2+
6$23$;($23$;,%*
Aku tidak memerlukan nasihat siapa 
pun. Aku tidak membutuhkan satu 
pun dari para penasihat ini, sebab ke-
bijaksanaan mereka mempermalukan 
Aku. Bukankah Aku tahu bagaimana 
menilai engkau dan memberi makan 
kepadamu? Namun sayang! Hanya 
sejumlah kecil dari antara kalian yang 
menyambut Roh-Ku. Apakah me-
reka sudah mengerti bahwa dengan 
bersikap bermusuhan mereka telah 
mengecewakan Aku? Dan karena 
mengecewakan Aku, mereka gagal me-
lihat Kebenaran . Apakah tanah liat 
berkata kepada tukangnya: ‘apa yang 
sedang kaubuat?’ Terimalah dengan 
rendah hati apa yang kauterima dari 
Roh, seraya menerima Karya-Ku serta 

1 Ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, Ia membuat aku turut merasakan penderitaan-Nya. Yesus  
   menderita amat sangat.
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misteri-misteri-Nya. Adalah kehen-
dak-Ku untuk memperbanyak Tanda-
tanda-Ku di masamu. Maka terimalah 
dengan gembira apa yang kauperoleh 
dari Roh. Bersukacitalah dan teri-
malah Aku. Bersenanglah, dan jangan 
membalikkan badan dari Aku. Hadap-
ilah Aku dan kenalilah Aku! Jangan-
lah memadamkan Roh-Ku, tetapi 
sebaliknya, sambutlah Aku! Celakalah 
engkau yang memadamkan Roh-Ku. 
Celakalah engkau, hai para pembimb-
ing buta yang membengkak karena 
Keangkuhan! Engkau telah membuat 
Gereja Kudus-Ku menjadi kosong dit-
inggalkan! Carilah Kebenaran dengan 
memeriksa diri sendiri untuk dapat 
yakin bahwa engkau hidup menurut 
Iman Sejati! 

Altar! Aku, Tuhan, akan menjaga agar 
nyala apimu berkobar terus hingga 
akhir. Karya-Ku belum selesai. Da-
tanglah sekarang. “Kita”? 
!"#$-$;#$-$2<$0+$-'2 .

18.9.88

G##$74%+2.+
Aku Ada.
Kasihilah Aku. Jangan takut kepada-
Ku. Takutlah kepada-Ku hanya bila 
engkau memberontak terhadap Aku. 
Setiap tetes kasih dipakai untuk mele-
paskan jiwa-jiwa dari purgatorio. 
Dengan mengasihi Aku secara berko-
bar-kobar, engkau memadamkan api3  
mereka, membebaskan mereka dari 
penderitan mereka. Lalu Aku, Tuhan, 
akhirnya dapat menerima mereka. 
Maka, kasihilah Aku, rindukanlah 

Aku, sembahlah Aku, bebaskanlah 
mereka satu per satu. Umat manusia 
seyogyanya mengerti, bahwa kasih 
setara dengan Kuasa Surgawi, dan 
merupakan Kunci kebebasan dan 
Kehidupan. Mengertikah engkau seka-
rang mengapa Setan benci kepadamu? 
Vassula-Ku, bersandarlah pada-Ku. 
Apa pun tidak sia-sia.  “Kita”?
!"#$-$;#$-$2<$*

 24.9.88

G##$74%. 
Aku Ada.
Ingat bahwa Aku adalah Roh, dan apa 
yang Kumiliki telah Kubagi bersama 
dengan rohmu. Engkau dan Aku ada-
lah satu, terkait dalam persatuan Ka-
sih, saling terikat dalam Kasih. Aku, 
Allahmu, dan engkau, si kecil, milik-
Ku. Aku, Penciptamu dan engkau cip-
taan-Ku. Biarlah mereka, yang hati-
nya telah mengeras, diperingatkan 
bahwa Hati-Ku menguduskan. Beri-
tahukanlah mereka, bahwa Aku malah 
memanggil mereka yang tanpa nama, 
orang-orang tanpa keutamaan, tanpa 
jasa apa pun. Aku mengubah hati yang 
sekeras batu dan mengangkat mereka 
dari ketiadaan. Aku datang secara tak 
terduga-duga ke tengah-tengah orang 
yang mati, dan Aku mampu mem-
bangkitkan mereka semua. 

Lihatlah dirimu sendiri, Vassula, 
jasamu tidak ada, namun karena 
belas kasihan yang besar Aku telah 
membangunkan engkau. Sekarang 
engkau tahu apa arti Hidup Sejati 
dalam Allah. Aku adalah Kehidupan. 

2 Aku mengasihi Allah begitu rupa sehingga Aku merasa seperti seorang janda di bumi.
3 Ketika Yesus mengatakan hal ini, aku mengalami penglihatan tentang beberapa jiwa yang tangannya  
   terbakar lalu apinya padam.
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Muliakanlah Aku, anak-Ku, jangan 
pernah memberontak melawan Aku. 
Simpanlah ajaran-Ku .
6%7$2. 
Aku Ada.
G3$+5"5%$(%+<$28+-"288$288%+$4%*+
G3$+5"5"E9$28+<$28+-"28$($4$2+:$7>$+
$4%+("9%5+-"2"9%5+3$#$-+4"$3$$2+3E5$0+
5":$:+$4%+("#$7+:"9K"9$'+3$2+-"2'4$7+
#$8'*+B(%#$7+5":$:2<$+'$+-"28$($4$2+
:$7>$+>$7<%+'2'+("2(%+:%4$2+A284$%+
<$28+-"-:"9'4$22<$0+<$+G##$74%0+4$9"2$+
3E5$4%+("($=4*
Biarlah orang yang tanpa dosa me-
maklumkan dirinya kepada-Ku! 
Biarkan ia maju dan menunjukkan 
wajahnya kepada-Ku .
/$0+G##$74%0+(E#E28#$7+$4%*+G4%+('3$4+
($7%+:$8$'-$2$+-"2$288$='+="92<$($$2+
5"-$K$-+'2'+<$28+3$($28+3$9'+E9$28;
E9$28+'(%*+
Jangan, datanglah segera kepada-Ku, 
Bapamu, yang memelihara engkau . 
“Kita”, nak?
!"#$-$;#$-$2<$0+$-'2*
Kebijaksanaan mencintai anak-anak 

25.9.88

G##$74%0+5"("#$7+-"-:"9'+:":"9$=$+
:$8'$2+3$9'+$-$2$(;,%+4"=$3$+Q****+'$+
-"28$($4$2+:$7>$+$-$2$(;,%+-"-$;
#%4$2+%2(%4+3':$K$*+B$+-"9$5$+K$288%28+
-"-:$K$;O<$+3'4$9"2$4$2+E#"7+&$5'7;
,%+4"=$3$4%0+K'=($$2;,%0+9$<%$2;,%+
5"9($+4$5'7+<$28+4%$#$-'+("97$3$=;,%0+
<$+G##$74%I+B$+-"28$($4$2+:$7>$+7$#+'(%++
-"28$8"(4$2*
6%7$2.+
Aku Ada.
Aku adalah Allah, Aku adalah Ka-
sih. Barangsiapa mengatakan bahwa 

Amanat-Ku memalukan, ia mengutuk 
Aku, dan dengan mengutuk Aku ia 
mengutuk dirinya sendiri . Manusia 
tanpa hidup spiritual, tidak mampu 
memahami Roh-Ku dengan akal 
budinya, ataupun masuk ke dalam Ke-
bijaksanaan untuk dapat memahami 
Roh. Manusia harus membuka hatinya 
dan membiarkan Roh itu masuk dan 
menemui rohnya, maka Roh-Ku akan 
memelihara rohnya, dan Kebijaksa-
naan akan meneranginya untuk me-
lihat apakah Roh itu, bagaimana Roh 
bekerja, apa yang dirasakan oleh Roh. 
Aku adalah Allah. Akulah Sumber Ka-
sih, yang menciptakan engkau semua 
karena Kasih-Ku yang Tak Terbatas, 
agar engkau mengasihi Aku. 
6"9=%@'#$7+G##$7+4'($I

26.9.88

G##$74%. 
Aku Ada.
Vassula-Ku, perlakukanlah Aku seba-
gai Raja. Tuntunlah semua jiwa kepa-
da-Ku. Mereka yang mau mendengar 
akan Kuangkat dan akan Kutempat-
kan dalam Hati-Ku yang Kudus .

Terkasih.
/$+1%23$+!%K'. 
Ya, dengarkan Aku. Keharuman-Ku 
telah Kusebar di antara kalian5. Sa-
darilah bahwa Kehadiran Kami ada di 
antara kalian, mendengarkan hatimu. 
Ah, betapa Kami mengasihi engkau! 
Anak-anak, Aku adalah Bundamu. Iz-
inkanlah Putra-Ku menuntun engkau 
serta menyembuhkan engkau, seraya 
memurnikan dirimu. Izinkanlah di-
rimu disembuhkan oleh Yesus. Teri-

4  Baca catatan kaki pada kata pengantar Rene Laurentin di bagian depan buku ini (hlm OII).
5  Banyak dari mereka yang membaca wahyu ini telah mencium dupa dan mawar.
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malah rahmat yang ditawarkan oleh 
Putra-Ku ini. Pahamilah, mengapa Ia 
mencari setiap jiwa. Yesus mengasihi 
engkau tanpa batas! Aku, Bunda 
segenap umat manusia, Bunda Juru 
Selamatmu, ada di dekatmu, hai anak-
anak, dan betapa Aku selalu siap me-
nolong kalian. Mari! Bukalah hatimu 
bagi Kami. Kami adalah Keluargamu 
yang Kudus. Terimalah Damai Kami. 
Yesus dan Aku memberkati engkau 
semua .
G4%+-"-:"94$('+A284$%0+1%23$+!%K'0+
1%23$+G##$7*

 27.9.88

/"5%5. 
Aku Ada.
Ikutilah petunjuk-petunjuk-Ku yang 
telah diberikan kepadamu, dan biar-
kan Aku berbicara. Tinggallah berkaki 
telanjang, seorang ‘bukan apa-apa’. 
Kenalilah jalanKu. Jalan-Ku lurus. 
Maka, jangan menoleh ke kiri atau ke 
kanan. 

Aku memang memperkenalkan mis-
teri-misteri-Ku kepadamu. Aku telah 
memilih engkau menjadi Papan Tulis-
Ku. Aku telah menuntun engkau den-
gan kaki telanjang ke dalam Rumah-
Ku, untuk bertemu dengan Petrus. 
Amanat Damai dan Kasih-Ku akan 
melucuti musuh-musuh-Ku. Tunggu 
saja dan lihatlah. Aku belum selesai 
dengan Karya-Ku. Rumah-Ku di masa 
kini dalam puing-puing, namun yang 
paling parah masih akan datang. Para 
Kain, yang tinggal dalam Tubuh-Ku, 
dan yang menjadi duri-duri di Kepala-
Ku, dengan penuh kesombongan, akan 
berupaya membantai para Habel-Ku, 
para Habel ini, yang memahami Roh 

dan mengasihi Aku dengan tulus.
Tetapi sungguh Kukatakan kepadamu, 
bahwa kesombongan mereka akan 
berubah menjadi dukacita, dan Nyala 
Api-Ku akan membakar para hamba 
yang tidak setia itu. Sebab, apa yang 
sekarang dapat mereka tawarkan ke-
pada-Ku? Mereka menginjak Roh-Ku, 
dituntun oleh keinginan-keinginan dan 
kemuna! kan mereka sendiri. Ketidak-
setiaan mereka menyesatkan mereka, 
dan mereka sudah tidak dapat melihat 
dengan jelas lagi. 

Vassula, tulislah pertanyaanmu, sebab 
pertanyaan ini muncul dalam hati 
kebanyakan orang .
6%7$20+5%3$7+('3$4+$3$4$7+7$-:$+<$28+
:$'4+#$8'.+J$-:$+<$28+:"2$9;:"2$9+
-"28$5'7'+A284$%+3$2+:"2$9;:"2$9+
(%#%5.++
Hanya ada beberapa orang saja yang 
benar-benar mengasihi Aku dan hanya 
beberapa gelintir yang memahami 
Roh-Ku. Jiwa-jiwa ini meringankan 
Luka-luka-Ku dan Hati-Ku yang Ku-
dus adalah Rumah mereka. 
6%7$20+:$8$'-$2$+3"28$2+4$%-+$>$-. 
Di antara mereka pun hanya beberapa 
saja yang masih percaya kepada-Ku, 
dan yang percaya akan Karya Penye-
lenggaraan-Ku. Namun mayoritas 
telah meninggalkan Aku, Allah mere-
ka, dan di kedalaman Hati-Ku yang 
Kudus tertancap pisau tombak, pisau 
yang menjadi penyebab begitu banyak 
pendarahan. Hari ini Aku berkata ke-
padamu, bahwa ‘ia adalah bagian dari 
penyebab penderitaan-Ku’. Aku, Tu-
han, akan datang kepadanya dengan 
tak terduga-duga. Aku akan masuk 
ke dalam Bait-Ku secara tiba-tiba, 
tanpa ada orang yang menduganya. 
Hari-hari ini sudah dapat dihitung. 
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Aku akan turun bagaikan Kilat sambil 
memurnikan Yerusalem, yang akan ja-
tuh menjadi setumpukan debu, seraya 
menyeret serta semua mereka yang 
tidak mengasihi Aku. 

Aku bermaksud menjadi Hakim-Nya 
dan menghakimi dia dengan keras. 
Tetapi, terhadap mereka semua yang 
tetap setia di bawah Nama-Ku yang 
Kudus, Aku, Tuhan, akan mengangkat 
mereka dan menempatkan mereka 
di Yerusalem-Ku yang Baru. Me-
reka tidak perlu takut, sebab mereka 
mengikuti petunjuk-petunjuk-Ku 
dan Hukum-Ku. Meskipun mereka 
ditindas dan seruan-seruan mereka 
kepada-Ku diredam oleh musuh-mu-
suh-Ku, Aku tetap mendengar mereka. 
Pandangan-Ku tidak pernah mening-
galkan para kudus itu. Mereka takut 
kepada-Ku, mereka memuji-muji Aku, 
mereka tetap setia kepada Sabda-Ku, 
berbagi segala sarana yang telah Ku-
berikan kepada mereka, dan melaku-
kan karya baik, yang menyenangkan 
hati-Ku. 

Ciptaan terkasih, engkau hidup di 
Akhir Zaman. Aku telah memper-     
ingatkan engkau, bahwa pada masa 
ini banyak orang akan mencemoohkan 
agama, memadamkan Roh nubuat, 
menertawakan para visiuner, agar me-
reka tetap dapat melanjutkan doktrin 
mereka yang menyesatkan, demi ke-
jahatan. Keterampilan mereka telah 
berubah menjadi gagasan yang me-
ngacaukan, yang membawa mereka 
kepada kesesatan. Sebagai pencinta 
kejahatan, mereka tidak dapat meme-
lihara kemurnian pikiran apa pun. 
Bagaikan orang bodoh mereka terba-
wa ke dalam upacara-upacara yang 

jahat dan misa hitam, menyembah 
Setan, entah yang ini, ataupun yang 
menjalani hidup yang amat jahat. 
Sebab ketidak-tahuan mereka begitu 
besarnya, sehingga karena itu saja 
mereka sudah mengutuk hidup mere-
ka sendiri. Ini disebabkan karena 
mereka menutup telinga mereka dan 
menolak melihat Kebenaran, menolak 
mengakui Aku, Allah mereka. Dosa 
mereka telah menyeret mereka kepada 
kemiskinan dan kebusukan di kedala-
man jiwa mereka. 

Telah dikatakan pula, bahwa dalam 
zamanmu hanya sejumlah kecil ham-
ba-Ku yang tetap setia kepada-Ku, 
memberitakan Injil sebagaimana mes-
tinya diberitakan, dan bahwa banyak 
orang akan jatuh terperangkap ke 
dalam rasionalisme, mengkhianati 
Aku dengan ketidaksetiaan. Rasional-
isme ini telah menjadikan Gereja-Ku 
sebuah gurun, dan membawa-Nya 
kepada reruntuhan tempat ular-ular 
berbisa bersarang disela-selanya. 
Kepada mereka, yang telah menodai 
Nama-Ku, dan yang duduk di takhtan-
ya dalam kemuliaan duniawi, dengan 
memuaskan ketamakan mereka akan 
uang, yang mencari kepentingan 
mereka sendiri dan bukan kepentin-
gan-Ku, Aku berseru dari gurun yang 
telah kauciptakan, agar engkau datang 
kepada-Ku dan bertobat sebelum da-
tangnya hari pemurnian. 

Aku, Tuhan, memperingatkan engkau 
agar tidak memadamkan Roh Kebena-
ran-Ku yang berbicara melalui sarana 
lemah ini. Dengan sungguh-sungguh 
Aku mohon kepada Gereja-Ku untuk 
mengingat kembali kondisi ketika Aku 
bersama murid-murid-Ku bekerja, 
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dan tempat kami menyandarkan ke-
pala kami. Kami tidak memiliki istana 
apa-apa! ... Sama sekali tidak! Istana 
hanyalah bagi raja-raja, tetapi bukan 
bagi Aku ataupun murid-murid-Ku! 
6%7$20+-"9"4$+<$28+&$%-$45%34$2+3$2+
($7%+:$7>$+5$:3$+'2'+("9(%@%+4"=$3$+
-"9"4$0+('3$4+$4$2+5"2$28+-"-:$K$+
:$8'$2+'2'0+3$2+4$($;4$($+'2'+3$=$(+-"2;
@$3'+$#$5$2+($-:$7$2+#$8'+%2(%4+-"2E#$4+
$-$2$(+'2'*+
Benar, beberapa di antara mereka 
tidak akan senang mendengar kata-
kata-Ku. Mereka mencekik Aku dan 
Rumah-Ku, dengan kemuliaan semu 
mereka. Rumah-Ku dan Aku, mati 
sesak oleh sumpah palsu mereka. Aku 
kehabisan ruang untuk bernapas. 
Mereka telah menutup semua jendela 
Rumah-Ku, dan Terang-Ku tidak 
dapat masuk, dan Roh-Ku tidak dapat 
pula menghembuskan udara bersih 
ke dalam-Nya. Jiwa-jiwa ini bagai-
kan garam yang telah hilang rasanya. 
Mereka bagaikan kaca yang bernoda, 
menghambat masuknya Terang-Ku ke 
dalamnya, menghambat Kekudusan-
Ku memurnikan mereka. Uap Setan 
belakangan ini seperti kabut, menyu-
sup melalui lubang-lubang kunci dan 
di antara engsel. Karena uapnya me-
matikan Aku mohon dengan sungguh-
sungguh, agar engkau melipatganda-
kan pengorbanan dan doa-doamu. 
Amat banyak perbaikan yang perlu 
dilakukan oleh mereka yang mengasihi 
Aku. 

Dalam amarahnya, pada tahun ini 
Setan telah melipatgandakan keg-
iatannya melawan Gereja-Ku. Dalam 
Tahun Maria ia memutuskan untuk 

memecahkan sebagian Gereja-Ku. 
Aku telah menubuatkan perpecahan 
ini kepadamu dan bahwa tengah ini 
berlangsung engkau harus turun ma-
suk ke dalam Rumah-Ku6. 

Peganglah Tangan-Ku sekarang dan 
berjalanlah bersama Aku. Berbagilah 
Salib-Ku. Vassula-Ku, Karya-Ku be-
lum selesai. Hiduplah dalam Damai. 
Aku, Tuhan, memberi Damai-Ku ke-
padamu, nak. Ingat, senyumlah dalam 
Kehadiran-Ku, jangan pernah melu-
pakan Kehadiran-Ku. Daraskanlah 
kepada-Ku “Kyrie eleison”. Senang-
kanlah hati-Ku. Aku telah memberi 
banyak kepadamu! 
/$0+6%7$20+A284$%+("#$7+-"-:"9'+$4%+
:"8'(%+:$2<$4*+G4%+-"28$5'7'+A284$%0+
/$28+&%3%5+3'+$2($9$+<$28+&%3%5*+A28;
4$%+("#$7+-"-:"9'+$4%+:"8'(%+:$2<$4+7$#+
<$28+:$'40+5"7'288$+$4%+'28'2+-"-$4;
#%-4$2+5"-%$2<$0+("9%5+-"2"9%5*+6"($='+
@%-#$72<$+("9#$#%+:$2<$4+%2(%4+3'7'(%28*+
A284$%+("#$7+-"-:%4$+("#'28$4%+5%=$<$+
$4%+-"23"28$9+A284$%*+A284$%+("#$7+
-"-:$284'(4$2+$4%+3'+$2($9$+E9$28;
E9$28+-$('*+!"-E8$+4$5'7+3$2+4"5"('$$2;
,%+("($=+-"-"#'7$9$+$4%*+!"-E8$+
5"8$#$+5"5%$(%+<$28+("#$7+&$%#$4%4$2+
("97$3$=+$4%+&$%#$4%4$2+("97$3$=+
5$%3$9$;5$%3$9$4%+=%#$*+1'$94$2+-"9"4$+
(%9%(+-"28$#$-'2<$0+6%7$2*
Anak-Ku, Aku memanggil engkau se-
mua. Aku mencari engkau masing-ma-
sing. Izinkanlah Aku masuk ke dalam 
hatimu dan menyembuhkan engkau 
masing-masing. Mari, beristirahatlah 
sekarang . Aku senantiasa bersama-
mu. Jangan lupa akan hal ini!

  29.9.88
H"5($+!$2(E+L$R$"#.++?$:9'"#+3$2+

,'47$"#,
6  Nubuat ini tercantum dalam Buku Catatan 18 [Catatan Redaksi].



Buku Catatan No: 28

176

Kemuliaan kepada yang Mahatinggi7, 
sebab Ia telah membangkitkan engkau 
dari antara yang mati. Engkau selalu 
harus waspada terhadap Setan. Siap-
kanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ber-
doalah kepadaku.+
PE$+!$2(E+,'47$"#0+="2$284$#+5"($2+'(%.+
Ya. Seandainya ciptaan Allah tahu, 
betapa doa ini melawan kejahatan, 
mereka pasti akan mengucapkannya 
setiap hari. Siaplah selalu bagi Sabda 
Tuhan. 
Yang Kekal mengasihi engkau. Pujilah 
Dia! 
G70+!$2(E+,'47$"#0+("9'-$+4$5'70+4$9"2$+
"284$%+-"2@$8$+3$2+:"9="9$28+3"-'+
4$-'*

+6%7$24%.
Aku Ada.
Ingat, yang di sekelilingmu ialah gu-
run. 

Vassula, bertobatlah dan mengakulah 
dosa-dosamu kepada-Ku, Aku men-
dengarkan8. 

Aku mengampuninya sepenuhnya. 
Aku mengampuni dosa-dosamu yang 
telah menodai jiwamu. Terimalah Da-
mai-Ku.  Aku ingin menggarisbawahi 
hal ini kepada seluruh ciptaan-Ku: 
Aku telah memberi Hukum-Ku kepa-
damu semua. Hukum ini harus di-
patuhi oleh engkau semua. Aku telah 
memberi engkau guru-guru yang me-
mimpin upacara-upacara dalam Gere-
ja-Ku. Merekalah yang harus menun-
tun engkau dan mengajar engkau, be-
tapa pentingnya menerima Aku dalam 
Komuni Suci. Terimalah Darah-Ku 

dan Tubuh-Ku. Darah-Ku tidak tercu-
rah bagaikan Sungai secara percuma. 
Darah-Ku tercurah untuk diminum 
olehmu. Para pelayan Gereja tidak 
boleh menghambat engkau untuk me-
nerima Darah-Ku. Darah-Ku tercurah 
bagimu demi Keselamatanmu. Engkau 
harus minum Darah-Ku pula. Maka 
datanglah dan minumlah Aku, dan 
engkau akan semakin haus. Taatilah 
Sabda-Ku yang Kuucapkan pada wak-
tu Perjamuan-Ku Terakhir, dan pada 
waktu engkau datang kepada-Ku. Pas-
tikanlah terlebih dahulu, bagaimana 
engkau akan menerima Aku. Periksa-
lah dirimu sendiri. Siapkanlah dirimu. 
Hormatilah Aku sepenuhnya dengan 
bertobat dan sering mengaku dosa. 
Kepadamu telah Kuberikan para 
bapak pengakuan dosa. Sebab, bila 
engkau, para terkasih, mengaku dosa 
kepada mereka, engkau sebenarnya 
mengaku dosa kepada-Ku. Kepada-
Kulah engkau menghadap dalam 
pengakuan dosa. Janganlah memper-
lakukan Darah Perjanjian itu seolah-
olah Ia tidak Kudus . Ingatlah akan 
Kehadiran-Ku. “Kita”.
/$*
“Kita”.
/$0+1%23$+!%K'*

&"-%3'$2:
Vassula.+
!$2(E+,'47$"#. 
Ya, ini adalah aku. Aku ingin agar 
engkau memperingati pesta-Ku, Seka-
ligus pesta Santo Gabriel dan Santo 
Rafael, dengan mengucapkan doa 
penangkal setan yang baru ini. Cetak-
lah doa ini dan sebarkanlah doa ini. 
Era-mu sangat membutuhkannya. Aku 

7  Aku berdoa kepada St. Mikhael. 

8 Aku mengaku dosa kepada Allah.
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menaati kehendak Yang Mahatinggi . 
&"-%#'$$2+4"=$3$+G##$70+("9=%@'#$7+
6%7$2+4'($*
Anak-Ku, inilah Aku, Tuhan. Waspa-
dalah selalu ketika mengucapkan 
doa-doa ini! Aku, Tuhan, mengasihi 
engkau, sebab engkau mendengarkan 
Aku. Jangan pernah ragu-ragu. Aku 
akan memberi makan kepada jiwamu. 
Mari, bersatulah dengan Aku . 
“Kita”.
!"#$#%0
dan selama-lamanya.
G-'2*
“Kita”.
5"#$#%0
dan selama-lamnya. Amin .
S!$2($+,$9'$0+$4%+-"-:"94$('+"284$%T+

. 

30.9.88

&"-%#'$$2+4"=$3$+G##$7+4$9"2$+5"E9$28+
$288E($+,$5E2"9'+:"9(E:$(+3"28$2+5%28;
8%7;5%288%70+@%8$+5"E9$28+5$45'+/"7E;
U$7*+&"-%#'$$2+4"=$3$+G##$7+4$9"2$+5";
-%$+="9(E:$($2+<$28+("93$7%#%+'(%0+@%8$+
4$9"2$+="9(E:$($2+<$28+=$#'28+:$9%+'2'*
/A!V!9.+

6%7$2. 
Aku Ada.
Pengorbananmu menyenangkan hati-
Ku. Akulah Gembalamu, dan Aku 
akan datang untuk menghimpun dan 
melindungi  semua anak domba-Ku. 
Berilah makan kepada anak-anak 
domba-Ku. Sebarkanlah Amanat-Ku.

 Mari, engkau dan Aku, Aku dan 
engkau, dalam persatuan Kasih .

5.10.88

6%7$24%.+
Aku Ada.
Inilah Aku, Tuhan, yang mengasihi 
engkau semua dengan kasih yang 
kekal. Aku selalu sungguh hadir di 
antara kalian semua . Sejak awal 
zaman, setiap kali anak-anak-Ku 
memberontak melawan Aku, maka 
Aku, Tuhan, turun lewat sarana-sara-
na yang lemah, untuk menyampaikan 
peringatan-peringatan-Ku kepada 
mereka, dan membawa mereka kem-
bali kepada-Ku. Aku, Allah, selalu ber-
karya dengan cara yang sama. Aku 
turun bagaikan Martil untuk meng-
hancurkan batu-batu karang, dengan 
memecahkan lapisannya yang keras 
yang menutupi hati ciptaan-Ku. Aku 
selalu menyatakan diri-Ku bila cipta-
an-Ku membutuhkan pertolongan-Ku, 
atau bilamana mereka jatuh amat 
rendah dan terlalu dekat mendekati 
gerbang Setan. 

Vassula-Ku, melalui seluruh Amanat 
Damai dan Kasih-Ku, Aku memanggil. 
Aku memanggil dan berseru dalam 
penderitaan besar kepada engkau 
semua, agar kembali kepada-Ku dan 
bertobat. Aku berseru di gurun ini, 
namun Suara-Ku berbunyi bagaikan 
gema, menggema ke dalam kehampa-
an ... Ah, seandainya saja engkau 
mau mendengar Aku dan membuka 
hatimu, supaya Aku dapat menyem-
buhkan dirimu! Aku turun ke dalam 
Gurun Besar ini untuk mencari sisa 
bunga-bunga-Ku, namun Aku hanya 
tersandung batu-batu karang, batu 
demi batu. Aku menoleh penuh hara-
pan, namun Aku hanya menemukan 

9 Nama Yesus dan gambar hati telah kutuliskan dengan darahku sendiri sebagai suatu pengorbanan kecil.
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duri dan dahan yang menusuk Aku 
dan menusuk beberapa orang yang 
mengasihi Aku. Aku mencari kasih, 
namun Aku menemukan kebencian. 
Aku perlu dihibur, namun Aku tidak 
menemukannya sama sekali. Aku haus 
akan belas kasihan, namun Aku hanya 
menemukan ejekan. Aku tidak mene-
mukan kasih. Aku tidak menemukan 
harapan atau pun iman pada genera-
si10 ini, sebab mereka telah berhenti 
bersembah sujud kepada-Ku. Segala 
kekhawatiran-Ku telah menjadi ke-
nyataan! Oh era yang sama sekali 
tidak beriman! Tidak ada harapan! 
Tidak ada kasih! Engkau telah berhen-
ti bersujud kepada-Ku, dan Nama-Ku 
yang Kudus sekarang sudah tidak ber-
arti sama sekali bagimu! Ya, Nama-Ku 
tidak berarti bagimu ... Seandainya 
engkau mengikuti cara-Ku, dan sean-
dainya engkau mendengar seruan-Ku, 
seluruh kegersangan ini tidak akan 
ada. 

Aku minta kepada mereka yang 
mengasihi Aku, agar berdoa untuk 
saudara-saudaramu yang tidak me-
ngasihi. Jangan mengulangi kesalah-
an-kesalahan yang telah dilakukan 
oleh nenek moyangmu pada hari 
Pemberontakan, pada hari Cobaan 
di padang gurun itu. Padang rumput 
hijau-Ku di masa lalu kini mandul dan 
ditinggalkan, dan kawanan kecil-Ku 
telah dipukul oleh gembala-gembala 
mereka sendiri yang menceraiberaikan 
mereka ... Mengapa membangkitkan 
murka-Ku, mengapa? Setiap generasi 
yang menolak Aku telah dihukum 
, tetapi engkau jahat, sebab engkau 

tidak berhenti menipu dirimu sendiri, 
menyangka bahwa engkau berting-
kah laku lebih baik daripada kaum 
earisi. Engkau berkata, “Seandainya 
kami hidup di zaman itu, kami tidak 
pernah akan mengambil bagian dalam 
karya jahat merekaf iman kami pasti 
akan menyelamatkan kami!” Sungguh 
Kukatakan kepadamu hari ini:  ‘Eng-
kau menerima Aku secara tidak jauh 
berbeda dengan waktu itu, ketika Aku 
ada di antara kalian dalam daging. 
Banyak di antara kalian telah meng-
utuk Amanat-Ku11 tanpa mengetahui 
apa sebenarnya isi-Nya!!’  

Putri, Aku telah datang kepada mere-
ka, ke padang gurun mereka, untuk 
mengatakan kepada mereka bahwa 
Aku adalah Mesias yang mereka nanti-
kan. Namun mereka tidak percaya 
kepada-Ku, mereka menolak Aku 
dan menganiaya Aku, menyalibkan 
Aku. Kini Roh Kudus-Ku menggapai 
engkau dalam kegelapanmu, namun 
engkau gagal menerima Karya-karya-
Nya, akibat ketidaktaatanmu dan 
daya pikat dosa yang telah menumpuk 
dalam dirimu. Kegersangan eramu 
lebih besar daripada yang di padang 
gurun lainnya. Mengapa mereka 
heran, malah bosan dan risih dengan 
Roh Ku-dus-Ku, yang turun untuk 
menerangi mereka? Kelesuan mereka 
menciptakan gurun demi gurun! Batu 
demi batu! Betapa Aku tercekik dan 
sesak napas melihat sisa bunga-Ku 
diinjak oleh orang-orang yang membe-
rontak ini! 

Vassula, seandainya bukan karena 

10  Kita berlaku demikian bukan terhadap Allah saja, melainkan terhadap kita sendiri pula.
11  Vahyu-wahyu, penampakan-penampakan dan tanda-tanda masa kini.
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Bunda Sucimu yang menahan Lengan-
Ku yang akan menebas mereka, dan 
seandainya bukan karena Kerahiman-
Ku yang Tak Terpahami, maka Aku, 
yang juga Allah Keadilan, sudah sejak 
lama memusnahkan mereka. Sebab 
generasi ini telah menciptakan Sodom 
dan Gomora baru di antara mereka 
sendiri. Mereka jatuh sedemikian 
rupa sampai-sampai percaya bahwa 
semua bencana yang menimpa mereka 
sekarang ini datang dari Aku. Mereka 
tidak pernah memahami betapa keja-
hatan menarik Kejahatan, dan bahwa 
mereka kini membayar akibat ulah 
mereka sendiri. 

Aku ingin agar semua mereka, yang 
mengasihi Aku, berdoa, berdoa, ber-
doa, agar Pemberontakan ini berakhir. 
Aku ingin memberi semangat kepada 
teman-teman-Ku supaya mereka me-
lanjutkan karya baik mereka12. Aku 
memberkati semua mereka yang me-
nebarkan benih-benih Damai dan Ka-
sih. Andalkanlah Aku sampai akhir. 
Aku minta pula dengan sungguh-sung-
guh kepadamu agar memohon Roh 
Kudus Pengertian, agar Ia menerangi 
engkau semua.

Berapa lama lagi mereka tidak akan 
memahami Injil? Berapa lama lagi 
mereka akan mengesampingkan Mis-
teri-misteri-Ku? Temukan Buah-buah-
Ku dalam Perumpamaan-perumpama-
an gKitab Amsal). Tangkaplah, dan bi-
la engkau mengalami kesulitan untuk 
memahaminya, mohonlah kepada Roh 
Kudus-Ku akan Pengertian agar Ia 

turun atasmu . Banyak misteri masih 
tersembunyi, tetapi dapat ditemukan 
dalam Kitab-kitab Kebijaksanaan-Ku13 

*+Aku berjanji kepadamu bahwa 
Kasih akan kembali sebagai Kasih 
dan akan tinggal di antara kalian. 
Aku akan memulihkan Rumah-Ku. 
Aku akan memberi engkau suatu 
Yerusalem Baru, Kota Keutuhan, Kota 
Kesetiaan, sebab Keadilan akan ber-
kuasa. 

Mari, petiklah dari Panen-Ku, para 
teman-teman, petiklah Panenan ini 
yang telah Kusiapkan secara diam-
diam . Himpunlah Karya-karya-Ku 
dan sebarkanlah sekeliling. Karya itu 
akan menyejukkan angin gurun, akan 
mengairi tanah kering dan akan mem-
bawa lagi Kehidupan ke dalam Gurun 
ini. Berdoalah, Vassula-Ku, demi Kem-
balinya Aku.
DW70+G##$70+<$I+PG6GO?QGJI+PG;++
6GO?QGJ+4"=$3$+4$-'0+E7+6%7$20+4"-;
:$#'#$7+4"=$3$+4$-'II)

 Aku akan datang segera. Kedatang-
an-Ku tidak lama lagi.

Katakan kepada James agar ia berdoa 
demi Kedatangan-Ku. Katakanlah 
kepada David agar berdoa demi Ke-
datangan-Ku. Katakanlah kepada 
semua orang lain agar berdoa demi 
Kedatangan-Ku. Aku, Tuhan Yesus 
Kristus, Penebus, akan memulihkan 
segala sesuatu yang telah dihancur-
kan, dan masih akan dihancurkan. 
Jangan lupa akan Siksaan Besar yang 
akan dialami Gereja-Ku, sebelum Aku 
memperbaharui-Nya secara menyelu-

12 Maksudnya, semua orang, “para murid baru”, yang membantu dengan menerjemahkan, fotocopy serta  
     karya dan penyebaran wahyu ini.
13 Pada saat itu aku tiba-tiba merasa seperti seorang janda lagi dan aku berseru kepada Tuhan, DATANGLA]  
     TU]AN! Aku merindukan Tuhan.
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ruh ... Maka, anak-Ku, izinkanlah Aku 
menggunakan engkau sebagai papan 
tulis-Ku. Berbagilah Salib Damai-Ku, 
Salib Kasih bersama-Ku, Tuhanmu. 
“Kita”, untuk selama-lamanya.
/$+6%7$2.
“Kita”? 
/$0+1%23$+!%K'4%0+%2(%4+5"#$-$;#$-$;
2<$+ * 
H"5$2+'2'+3':"9'4$2+4"=$3$+4"#E-=E4+
<$28+-"2"-%'+$4%0+%2(%4+3':$K$4$2+
4"=$3$+-"9"4$C
Kasih-Ku yang Berlimpah akan 
mencari kalian masing-masing. Aku 
tidak terlalu jauh darimu. Kita makan 
bersama ... kita melakukan hal-hal 
bersama ... Maka, rasakanlah Kehadi-
ran-Ku. Kembalilah kepada-Ku dan 
Aku pun akan kembali kepadamu14. 
Kehadiran-Ku akan dirasakan oleh 
banyak dari antara kalian, untuk 
memberi semangat kepadamu. Ba-
rangsiapa yang mencari Aku, akan 
menemukan Aku. Izinkan Roh-Ku 
tumbuh dalam dirimu. Peganglah 
Tangan-Ku, hai anak-anak, dan ber-
sedialah mengikuti Aku.  Aku, Yesus, 
memberi Damai-Ku kepadamu. Dunia 
ini sudah kehilangan damai ini . Aku 
tidak pernah meninggalkan kalian. 
Bukankah telah Kukatakan bahwa 
Aku akan ada bersamamu selalu, 
sampai akhir zaman? Percayalah akan 
Kehadiran-Ku. Percayalah akan Ke-
hadiran-Ku sekarang, sebab Wahyu 
ini datang dari Mulut-Ku. Aku menga-
sihi engkau semua. Aku memberkati 
engkau semua. Mari ... .

10.10.88

/"5%5. 
Aku Ada.

P':"94$('#$7+6%7$2*
Aku mengasihi engkau, putri, karena 
iman yang kauberikan kepada-Ku 
ini. Jangan khawatir, bersandarlah 
pada-Ku dan dengarkanlah Hati-Ku, 
Hati ini, yang mencari engkau semua 
dan mengasihi engkau, namun yang 
dikutuk oleh banyak orang. Putri, 
mintalah sering supaya Aku memberi 
Kekuatan-Ku kepadamu. Aku selalu 
akan memberi kepadamu Kekuatan-
Ku. Ucapkanlah bersama-Ku doa ini 
, doa demi Kedatangan-Ku Kembali:

“Datanglah Tuhan, 
kembalilah kepada kami! 
Dengarkanlah jeritan derita kami 
dari gurun. 
Rasakan dahaga kami dan tunjuk-
kanlah belas kasih-Mu kepada 
kami. 
Kembalilah kepada kami. 
Datanglah dan musnahkanlah 
segala kejahatan 
sambil menggantikannya dengan 
Kasih. Amin”  

Dan dengan berdoa demikian engkau 
akan mendengar Aku menjawab kepa-
damu bahwa Aku, yang adalah Kasih, 
akan kembali kepadamu sebagai Ka-
sih. 

Bersabarlah, para terkasih-Ku, hanya 
untuk sesaat lagi, dan Aku akan kem-
bali kepadamu . Waspadalah dan 
berjaga-jagalah, sebab Kedatangan-
Ku akan terjadi tiba-tiba. Maka ber-
siap-siaplah! Bertobatlah, hadapilah 
Aku, Tuhanmu, dengan hati murni. 
Maka bayangan di bumi tidak akan 
membuat engkau takut dan jam ke-
gelapan pun tidak akan mengejutkan 

14 Maleakhi 3:7.
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engkau. Pada jam keheningan menge-
rikan itu engkau tidak akan tertekan 
ataupun ketakutan. Maka, dengar-
kanlah Aku, dengarkanlah sabda-Ku 
dan hal itu akan menjadi penghiburan 
bagimu di saat jam kegelapan ini tu-
run atas seluruh ciptaan-Ku. Sungguh 
Kukatakan kepadamu bahwa saatnya 
sudah tidak jauh daripadamu lagi. 
Aku, yang adalah Kasih, akan menarik 
kepada-Ku semua orang yang men-
gasihi Aku, dan Aku akan mengurangi 
rasa takut mereka. Aku akan meny-
elubungi mereka dengan kasih-Ku, 
menghibur mereka dengan Hati-Ku, 
dan mereka akan mendapat perlindun-
gan mereka dalam diri-Ku . Namun 
celakalah mereka yang tidak siap dan 
yang tidak mengasihi Aku. Mereka 
akan musna karena kejahatan mereka 
sendiri. Mereka akan tergeletak di Gu-
run tercekik oleh dosa mereka! Sebab 
mereka telah menodai Nama-Ku yang 
Kudus dengan bantuan naga yang ke-
dua, yaitu naga yang memakai jubah 
hitam, naga yang adalah kebalikan 
Terang. Oh ciptaan! Ciptaan tanpa 
akal yang mampu bernalar15! Betapa 
Aku iba terhadap engkau. Cukuplah 
engkau memberi Aku  satu pandangan 
lembut saja, dan Aku akan membebas-
kan engkau . Sejak engkau lahir, Aku 
tahu bahwa engkau tidak baik. Namun 
Aku siap melupakannya dan berun-
ding kembali dengan engkau. Tali 
pusarmu tetap menyatu pada-Ku.
Bila engkau mengatakan kepada-Ku 
bahwa engkau telah dibawa ke jalan 
yang sesat, dan bahwa engkau mau 
berhenti berdosa, jika saja engkau 
mau mengatakannya kepada-Ku, Aku, 
yang adalah Kasih, akan menyelamat-

kan engkau, anak-Ku. Pengampunan-
Ku sudah merupakan jaminan sebe-
lumnya. Jangan menantang Aku lebih 
lama lagi. Kembalilah kepada-Ku dan 
Aku pasti akan memberi Damai-Ku 
kepadamu . 

Mari, putri, Aku memberkati engkau, 
sebab engkau mengizinkan Aku me-
makai tanganmu. Betapa Aku me-
ngasihi engkau! Oh putri, Aku puas 
denganmu. Panggillah Aku selalu. Be-
lailah Aku dengan kasihmu. Gembira-
kanlah Aku. Kurangilah kesakitan-Ku. 
Padamkanlah murka-Ku dengan 
mengasihi Aku. Bunga, Aku mengi-
zinkan engkau untuk berada di dalam 
Rumah-Ku, karena engkau ‘bukan 
apa-apa’. Maka, tetaplah ‘bukan 
apa-apa’. Damai-Ku Kuberikan kepa-
damu. “Kita”? 
/$0+6%7$2.
Kehadiran-Ku adalah Kudus .

 11.10.88

Damai sertamu.+
&"-%#'$$2+4"=$3$+G##$7I 

Sejak tahap awal wahyu ini, Aku telah 
mengatakan kepadamu bahwa Gereja-
Ku dalam reruntuhan, dan di dalam 
reruntuhan ini ular-ular berbisa telah 
bersarang, dan membuat tempat ting-
gal mereka di kedalaman-Nya. Ah, 
Vassula16!! Betapa Aku menderita ... 
Aku harus datang dan membebaskan 
belitan ruwet ular-ular itu, yang me-
rembet ke seluruh Sakramen-Ku yang 
Terkudus, dan melempar mereka ke 
luar dari Gereja-Ku. Lalu Aku harus 
membangun kembali Gereja-Ku dari 

15  Allah kelihatannya amat sedih, hampir  ragu-ragu bahwa Ia harus menghukum.
16  Allah, dengan seruan yang keras penuh derita dan sakit, berseru ....
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awal ... Anak-Ku, hidup di dalam dan 
di sekeliling gurun yang mengerikan 
ini amatlah sukar dan menakutkan. 
Tetapi Aku dekat dengan semua me-
reka yang mengasihi Aku dan melu-
hurkan Nama-Ku yang Kudus dengan 
kasih. Aku ingin mengingatkan kem-
bali semua mereka yang menginjak 
Karya Surgawi-Ku, bahwa Aku adalah 
Kekayaan yang Tak Terbatas. Setiap 
kali Kulihat ciptaan-Ku terjatuh 
dalam pemberontakan, Aku selalu 
mengutus para pembawa amanat-Ku 
dengan membawa Sabda-Ku, sebab 
Pemberontakan mengubah tanah yang 
kaudiami itu menjadi padang gurun . 

Walaupun para leluhurmu telah mem-
berontak, keragu-raguan mereka tidak 
separah seperti pada generasimu, yang 
meragukan apakah Aku berbicara 
kepada malaikat-malaikat pilihan-Ku 
dengan memberi amanat-amanat-Ku 
kepada mereka. Saat ini, anak-Ku, di 
Gereja-Ku ada petugas-petugas yang 
mengaku percaya kepada-Ku, namun 
menolak semua Karya Ilahi-Ku yang 
Kutawarkan kepada mereka di za-
manmu, dan yang berasal dari Roh 
Kudus! Kegersangan mereka mengu-
tuk mereka, dan pada Hari Pengha-
kiman Aku akan menghakimi mereka 
dengan keras! Orang-orang itu harus 
kembali ke Kitab Suci, dan membaca 
tentang bagaimana Roh-Ku berkarya, 
dan bagaimana Aku memberkati Ka-
runia-karunia yang Kuberikan kepada 
mereka yang dipilih. Semuanya ber-
asal dari Aku17. 

Anak-Ku, engkau dan Aku, Aku dan 
engkau, sedang melintasi gurun ini. 
Gurun maut ini disebabkan oleh Ra-

sionalisme, oleh kurangnya Iman, oleh 
kurangnya Kasih, oleh pergaulan asu-
sila, oleh sikap permisif terhadap diri 
sendiri, kesombongan dan penolakan 
terhadap segala sesuatu yang turun 
dari Roh Kudus. Kekerasan hati mere-
ka untuk tidak mendengarkan, telah 
mengutuk mereka. Siapa saja yang 
menolak Karya Roh Kudus, menolak 
Aku, sebab Roh Kudus dan Aku ada-
lah Satu dan Sama!... Orang-orang ini 
memacu tumbuhnya padang gurun ini, 
dan bertekad agar tidak sesuatu pun 
tumbuh padanya. 

Bila mereka melihat sekuntum bunga, 
maka mereka atau akan menginjaknya 
atau menghancurkannya, atau meng-
abaikannya secara sengaja, dan tidak 
pernah akan me-nyiramnya, agar 
layu, dan dengan cara ini menghabis-
kannya ... Piala Keadilan-Ku sudah 
penuh sekali dan mereka sudah mulai 
merasakan tetes-tetes pertama dari 
Keadilan-Ku jatuh atas diri mereka. 
Yang Kuminta dari orang-orang ini, 
terutama mereka yang melayani Aku 
namun menolak Karya Roh Kudus, 
hanyalah agar mereka berdoa, berdoa, 
berdoa supaya mereka diterangi dan 
supaya iman mereka lebih kuat. 

Mari, anak-Ku, senangkanlah hati-Ku 
selalu dengan mengingat Kehadiran-
Ku yang Kudus.
D&'($)0+6%7$2.
Aku mengasihi engkau. Ya, “Kita”. 
“Kita”.
/$0+1%23$+!%K'*

  13.10.88
G##$74%.+

17 Yesus minta kepadaku untuk memberi tanda pada 1 Korintus bab 12, ayat 1-11.
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 Aku Ada.
Aku mengasihi engkau sejak kekal, 
dan sejak kekal Aku ingin engkau 
mengasihi Aku. Aku adalah Roh Ka-
sih. Biarkan jiwamu terbuka terha-
dap-Ku, agar Kasih-Ku memantul 
padamu. Jadilah seperti cermin di 
hadapan-Ku. Aku ingin memancar-
kan Kasih-Ku ke dalam dirimu. Aku, 
Vasulla-Ku, bukan Allah yang kasar. 
Aku Lemah Lembut, Aku malah men-
gasihi semua orang yang membenci 
Aku. Bunga-Ku, sejak engkau mulai 
memahami, betapa besar kasih-Ku 
kepadamu, dapatkah engkau kini 
memahami, betapa Kasih menderita 
karena kurangnya kasih ini? 
/$0+6%7$20+$4%+-%#$'+=$7$-. 
Maka, datanglah kepada-Ku dan 
hiburlah Aku. Jangan jauh dari Aku. 
Engkau dapat menghibur Aku. Teri-
malah berkat .

14.10.88

6%7$20+$4%+7$2<$+-E7E2+&"4%$($2;,%*+
G4%+="9#%+#":'7+:$2<$4+'-$2+%2(%4+3$=$(+
#":'7+-"28$5'7'+A284$%+3$2+3"28$2+K$9$+
<$28+A284$%+4"7"23$4'*+G4%+-"-:%;
(%74$2+4"($7$2$2+3$2+7$9$=$2+%2(%4+
-"#$45$2$4$2+-'5'+<$28+("#$7+&$%:"9'+
4"=$3$4%0+3$2+3"28$2+3"-'4'$2+-"-%;
#'$4$2+O$-$;,%+<$28+&%3%5+#$8'*+
Aku akan memberi semua ini  kepada-
mu demi kepentingan-Ku dan Ke-
muliaan-Ku, tetapi juga demi mening-
katkan kesempurnaan jiwamu . Aku, 
Tuhan, mengasihi Engkau. Cobalah 
mengerti, betapa Setan membenci eng-
kau karena karya yang kita kerjakan 
bersama ini. Engkau memuliakan Aku 

dengan kasihmu dan engkau memulia-
kan Aku dengan menarik jiwa-jiwa 
kepada-Ku. Engkau, yang pernah 
dinamakannya ‘cacing’18, memuliakan 
Aku dan menyakiti dia. Sebab semakin 
kecil dan tidak berarti engkau, sema-
kin ia tersinggung. Ingatkah engkau 
betapa sombong dan angkuhnya dia?! 
/$0+6%7$24%.
Aku mengasihi engkau dan Aku selalu 
akan melindungi engkau. Datanglah 
selalu kepada-Ku dan Aku tidak per-
nah akan menolak memberi Damai-
Ku. Kasih mengasihi engkau .
&"-%#'$$2+4"=$3$+G##$7+4'($*

  15.10.88

6%7$2. 
Aku Ada.
Sejak segala keabadian, Aku belum 
pernah menemui kelemahan begitu 
besar seperti kelemahanmu. Benar-
benar mengherankan ... 19. Nak, 
engkau membutuhkan Aku. Kelema-
hanmu menarik hati-Ku yang adalah 
Kekuatan yang Tak Terbatas. Kelema-
hanmu mempesonakan Aku. Kelemah-
an selalu menarik hati-Ku bagaikan 
magnit. Dengarkanlah denyut hati-Ku. 
Aku adalah Yesus dan Hati-Ku yang 
Kudus adalah Rumahmu . Putri-Ku, 
setiap detak Hati-Ku adalah kidung 
kasih bagimu. Aku telah memecahkan 
rantai yang mengikat engkau dengan 
dunia. Maka, tetaplah tidak terikat, se-
bab sejak kekal hal itu Kukehendaki. 
Ketidakterikatan macam ini Kuke-
hendaki dari setiap jiwa. Mengertilah, 
siapa yang dapat melakukan ini kalau 
bukan Aku, Juru Selamatmu. Akulah 

18 Jilid I, Buku Catatan 8.
19 ]al ini terjadi karena gelombang dahsyat kesangsianku lagi. Di tempat tercantum tiga titik, aku telah  
     membuat Allah tertegun tanpa kata-kata.



Buku Catatan No: 28

184

yang telah menebus engkau dari ika-
tan-ikatan dosa, dan inilah sebabnya 
setan-setan agresif terhadapmu. Eng-
kau telah merasakan betapa mereka 
dekat padamu minggu ini. Baktikanlah 
dirimu kepada-Ku, sebab devosi dan 
kesetiaanmu menyenangkan Hati-Ku 
yang Kudus. Hati ini haus akan kasih 
dan kesetiaan . Datanglah kepada 
Kami, ke gua20 ini. Serukanlah Kami 
di situ.
/$0+/"5%50+<$0+1%23$+!%K'*
Vassula dari Hati Kudus-Ku, rasakan-
lah dirimu dikasihi oleh Aku. Rasa-
kanlah dirimu dikasihi oleh Bunda 
Sucimu. Izinkanlah Aku untuk meng-
gunakan dirimu sedikit lagi . “Kita”.
/$0+6%7$2*

6%7$2. 
Aku Ada.
&$5'7+<$28+$3$+=$3$4%+:$8';,%0+3$2+
4"'28'2$24%+%2(%4+-"9$5$4$2+3'9';,%+
5"9($+4"'28'2$2+$8$9+A284$%+5"#$#%+:"9;
5$-$4%0+5"#$#%+7$%5+%2(%4+-"23$=$(4$2+
4$5'7+#":'7+:$2<$4+3$9'=$3$;,%0+-"-';
4'94$2+7$2<$+3'9';,%0+5'$28+3$2+-$#$-0+
="23"42<$+7'3%=+:$8';,%+5$@$0+4$3$28;
4$3$28+'28'2+-"#'7$(+3'9';,%+3"28$2+
-$($+@$5-$2'4%0+***++$=$4$7+9$5$+'28'2+
M-"#'7$(N+A284$%+5$-$+3"28$2+<$28+3'$#;
$-'+@'>$;@'>$+3'+H%98$(E9'E+<$28+:"#%-+
:"95$-$;,%.+++
Memang agak serupa dengan apa yang 
mereka rasakan. Namun perasaan me-
reka lebih mendalam dan lebih jelas21 

&$#$%+:"8'(%0+:"($=$+-"28"9'4$2+7$#+'(%I 
Ya, mereka amat menderita. Bila me-
reka belum pernah menginginkan Aku 
ketika mereka di bumi, maka mereka 
belajar menginginkan Aku di purga-

torio. Di sana mereka tidak melihat 
Wajah-Ku dan mereka berkobar-ko-
bar karena keinginan ini .
/$0+6%7$24%*+6"9'-$+4$5'70+6%7$24%*+

16.10.88

G4%+-"28%2@%28'+?"9"@$+B2889'5+3'+
Q$%5$22"+5":$:+$4%+5"2$28+-"2"9'-$+
&E-%2'+!%K'+3$9'+-"9"4$*+&$-'+5"-%$+
="98'+4"+3"=$2+3$2+:"9#%(%(*+B-$-2<$+
#$#%+="9($-$;($-$+3$($28+3"28$2+JE5('0+
#$#%+4"-%3'$2+3"28$2+H'$#$+P$9$7+
/"5%50+3$2+4$-'+5"-%$2<$+:"98$2('$2+
-'2%-*+&%9$5$+'2'+:"2$9;:"2$9+5"-;
=%92$+3$2+5"5%$'+3"28$2+K$9$+-"2"9'-$+
A4$9'5('+&%3%5+<$28+3'4"7"23$4'+/"5%5+*+
6"($='+4$9"2$+-"9"4$+('3$4+-"23$9$54$2+
!$#$-+,$9'$0+G4%+4"5$2$+%2(%4+-"2;++
3$9$54$2+!$#$-+,$9'$+($2=$+5"="28"($;
7%$2+E9$28*+?"9"@$+("95":%(+-%284'2+
<$28+="9($-$+4$#'+="92$7+-"2"9'-$+
!$#$-+,$9'$*

18.10.88

6%7$24%.++
Aku adalah Tuhan. 
G##$74%. 
Aku Ada. 
,$%4$7+A284$%+-"-:"94$('+:"23$;:"2;
3$+9"#'8'%5+<$28+3':"9'4$2+4"=$3$4%+E#"7+
("-$2;("-$24%.+
Angkatlah barang-barang itu ke bibir-
Ku, Aku akan memberkati segalanya 
yang harus diberkati22. 
6%7$20+$3$+:":"9$=$+<$28+("9:%284%5+3'+
3$#$-+4"9($5+5"#ER$2*+P$=$(4$7+A284$%+
-"2K'%-2<$+-"#$#%'+="-:%284%5+'(%.+
Aku senang akan kepolosanmu. Bawa-
lah semuanya seperti adanya. Aku 

20  Sebuah gua di bagian atas Ermitage dari Longeborgue, Swiss.
21  Perasaan mereka lebih dalam.
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adalah Yang Mahakuasa. Dengan se-
dikit iman yang telah kauserahkan ke-
pada-Ku, Aku akan menerimanya dan 
menempatkannya di dalam Hati-Ku 
yang Kudus, yang akan memelihara-
nya menjadi iman yang lebih kuat . 
Mari, beristirahatlah sekarang.
/$0+6%7$24%*+6"9'-$+4$5'70+6%7$24%*

gBersambung ke BC 29 i jilid III).

----------000----------

1 Ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, Ia mem-
buat aku turut merasakan penderitaan-Nya. Yesus 
menderita amat sangat.
 2 Aku mengasihi Allah begitu rupa sehingga Aku 
merasa seperti seorang janda di bumi.

 3 Ketika Yesus mengatakan hal ini, aku penglihatan 
tentang beberapa jiwa yang tangannya terbakar lalu 

apinya padam.

 4 Baca catatan kaki pada kata pengantar Rene Lau-
rentin di bagian depan buku ini.
 5 Banyak dari mereka yang membaca wahyu ini 

telah mencium dupa dan mawar.

 6 Nubuat ini tercantum dalam Buku Catatan 18 
(Catatan Redaksi).

 7 Aku berdoa kepada St. Mikhael.

 8 Aku mengaku dosa kepada Allah.
 9 Nama Yesus dan gambar hati telah kutuliskan 
dengan darahku sendiri sebagai suatu pengorbanan 
kecil.
 10  Kita berlaku demikian bukan terhadap Allah 
saja, melainkan terhadap kita sendirir pula.

 11 Vahyu-wahyu, penampakan-penampakan dan 

tanda-tanda masa kini.

 12 Maksudnya, semua orang, “para murid baru”, 
yang
 13 Pada saat itu aku tiba-tiba merasa seperti seorang 
janda lagi dan aku berseru kepada Tuhan, DATAN-
GLA] TU]AN! Aku merindukan Tuhan.

 14 Maleakhi 3:7.

 15 Allah kelihatannya amat sedih, hampir  ragu-ragu 
bahwa Ia harus menghukum.

 16 Allah, dengan seruan yang keras penuh derita dan 
sakit, berseru ....
 17 Yesus minta kepadaku untuk memberi tanda pada 
1 Korintus bab 12, ayat 1-11.
 18 Buku : 8, hal. 56.

 19 ]al ini terjadi karena gelombang dahsyat kesang-
sianku lagi. Di tempat tercantum tiga titik, aku telah 
membuat Allah tertegun tanpa kata-kata.
 20 Sebuah gua di bagian atas Ermitage dari Longe-
borgue, Swiss.
 21 Perasaan mereka lebih dalam.
 22 /esus mengatakan ini dan menyadarkan aku 
bahwa sebuah medali di antara benda-benda religius 
lain itu tidak akan diberkati, karena seseorang mem-
beri aku benda yang tidak religius.

22 +/esus mengatakan ini dan menyadarkan aku bahwa sebuah medali di antara benda-benda religius lain itu  
      tidak akan diberkati, karena seseorang memberi aku benda yang tidak religius.


