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Sungguh Kukatakan kepadamu, jang-
an mendengarkan mereka yang mela-
wan Petrus, Petrus dari anak-anak 
domba-Ku, yang kini adalah Yohannes 
Paulus 2 = Sebab ia pilihan-Ku dan 
ia terkasih Jiwa-Ku. Jangan mendeng-
arkan mereka yang mengutuk dia. 
Mereka sudah tersesat.

Para terkasih, ketika kalian baru-baru 
ini memisahkan diri, sebagian Diri-Ku 
telah terkoyakkan. Ya, mereka tidak 
menyadari bahwa mereka telah men-
goyakkan suatu bagian dari Tubuh-
Ku. Oh, para terkasih-Ku, patutkah 
Aku kalian perlakukan seperti ini? 
Mengapa Hati-Ku dikoyakkan? Buat 
apa merobek Hati Allahmu? Mengapa 
Mata-Ku kalian penuhi dengan Air 
Mata Darah1?

Aku memohon kepadamu, bagaikan 
seorang pengemis yang telah dilum-
puhkan oleh ulah sahabat-sahabatnya 
sendiri, agar kalian semua kembali 
kepada Petrus dan menjadi satu, se-
perti Bapa dan Aku adalah Satu  Aku 
juga memanggil mereka semua yang 
menolak Bunda-Ku2, agar membuka 
telinga mereka dan mendengar.

Bunda-Ku adalah Ratu Surga. Ia 
bergelar Bunda Allah. Aku tidak me-
nyalahkan mereka yang memang tidak 
tahu. Aku hanya mencoba membawa 
kalian semua kembali kepada Kebenar 
-an. Aku pun berseru demi perto-
1 Yesus tampak sangat menderita pada gambar. 
7ata Yesus penuh dengan darah yang menggumpal 
di sekelilingnya….
2 =rang-orang Protestan.
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batan dunia ini. Aku juga mengingat-
kan mereka yang telah melupakan 
Kemahakuasaan-Ku, bahwa tidak 
selayaknya mereka membandingkan 
Aku dengan diri mereka sendiri3. Aku 
mengingatkan kalian semua bahwa 
kalian hidup dalam akhir zaman, dan 
karena itu tanda-tanda-Ku semakin 
banyak = Kitab Suci sedang digenapi 
= Akulah Damai dan Kasih.

Aku, Tuhanmu Yesus, senantiasa 
penuh Kerahiman. Ya, Kerahiman-
Ku sungguh Agung. Percayalah akan 
Kerahiman-Ku, namun jangan pernah 
lupa, bahwa Aku Allah Keadilan pula.  
Karya Pemurnian-Ku yang akan 
Kuturunkan ke bumi, akan terjadi 
karena kasih. Jangan salah paham 
atau salah tafsir akan hal ini dengan 
menyebutkan kelaliman Allah. Aku 
tidak bermaksud menakut-nakuti ka-
lian. Aku mengingatkan kalian karena 
kasih, sama seperti seorang ayah yang 
mengingatkan anaknya, dan yang 
berusaha membicarakannya bersama 
dia, agar anak itu sadar kembali.

Demikian pula Aku mencoba membi-
carakannya denganmu dan menun-
jukkan kepadamu betapa keliru dan 
betapa sesatnya beberapa orang di 
antara kalian, dan betapa dosa-dosa 
mampu merintangi Terang-Ku. Aku 
datang untuk membangunkan kalian, 
sebab banyak di antara kalian yang 
sedang tidur lelap. Aku datang kepa-
damu semua karena Kerahiman-Ku 

3 7ereka yang berpikir secara rasional terhadap 
karya Allah yang kini tengah berlangsung.
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Gereja.

Jangan takut, terkasih-Ku. Aku, 
Bundamu yang suci menyaksikan 
segala sesuatu yang terjadi. Aku selalu 
mendorong engkau  Aku selalu akan 
menghibur engkau. Teguhkanlah dan 
bersandarlah pada Yesus selalu  

Vassula, anak-Ku, berbahagialah apa-
bila engkau ditindas, dianiaya, serta 
dilontarkan segala macam tuduhan 
karena Yesus  
Bersukacita dan bergembiralah, sebab 
besarlah ganjaranmu di Surga. Sebab, 
begitulah cara mereka dahulu meng-
aniaya para nabi sebelum engkau, 
anak-Ku4

Ada banyak pebajat Gereja yang 
percaya akan tanda-tanda dan wah-
yu-wahyu Allah di masa kini, tetapi 
karena mereka takut dianiaya, mereka 
menyembunyikan perasaan mereka. 
Para pejabat itu harus berdoa, berdoa, 
berdoa, mohon keberanian kepada 
Hati Kudus Yesus. Yesus akan mem-
beri mereka keberanian  Aku akan 
menutup Amanat-Ku ini dengan mem-
berkati engkau, dalam Nama Bapa 
dan Putra dan Roh Kudus     

Amanat untuk suatu kelompok.

Vassula, suntinglah Amanat-Ku  Aku 
ingin memberi Amanat ini kepada 
semua mereka yang datang kepada 
kita   Aaah, anak-Ku, biarlah mereka 
merasakan Hati Kudus-Ku! Kelima 
Luka-Ku terbuka lebar bagi semua 
orang untuk masuk ke dalam-Nya dan 
berbagi kesakitan-Ku!

4 7at. 5:11-12

yang Tak Terhingga, untuk meng-
hidupkan kembali yang mati. Demi 
Kasih-Ku yang Tanpa Batas bagimu 
semua, Aku datang untuk meminta 
agar kalian bertobat dan mengubah 
hidupmu, serta menjadi suci, hidup 
dalam kesucian, sebab Aku Kudus  

Aku memberi Damai-Ku kepadamu, 
supaya kalian ada dalam Kedamaian, 
dan supaya kalian dapat memberi Da-
mai ini kepada saudara-saudarimu   

Mari dan kasihilah satu sama lain, se-
bagaimana Aku, Tuhanmu, mengasihi 
kalian. Aku memberkati kalian semua.

⁄X‹fi› ƒ

7.12.88
ZAmanat untuk kelompok)

Santa Maria.
Vassula-Ku, terimalah Damai-Ku.
Anak-anak terkasih, Aku memberkati 
engkau. Akulah Bunda Sucimu yang 
juga menderita seperti engkau, sebab 
kegersangan yang sedang menyebar.  
Jangan putus asa, Aku di sisinu  Aku 
akan memberi semangat kepadamu 
untuk menyebarluaskan Amanat Da-
mai dan Kasih dari Yesus    

Lihatlah, Yesus tengah memaklumkan 
Amanat-Nya melalui sarana yang le-
mah ini, sekuntum bunga rapuh yang 
dibentuk-Nya. Tetapi banyak peja-
bat Gereja tidak akan mau percaya. 
Mereka tampaknya tidak memahami 
Kekayaan Allah yang tak Terbatas!
Banyak diantara mereka yang tidak 
mau percaya, tidak pula ketika mereka 
melihat sendiri bahwa para pendosa 
ini akan masuk lebih dulu ke dalam 
Kerajaan Surga sebelum para pejabat 



Buku Catatan 30

3

Terkasih, inilah Aku, Yesus, Yesus, 
Juruselamatmu, yang tengah menya-
takan Diri-Nya melalui sarana lemah 
ini, untuk memberi Amanat-Ku yang 
Suci akan Damai dan Kasih kepada 
kalian semua, dan kepada semua 
Bangsa. Aku  yang Berkuasa dan di 
atas segala sesuatu, menundukkan diri 
sepenuhnya kepadamu, bunga-bunga 
kecil, agar dapat meraih kalian   
Karena Kasih yang Tanpa Batas dan 
karena Kerahiman-Ku yang berlim-
pah-limpah, Aku datang menawarkan 
Damai-Ku dan Kasih-Ku kepadamu.

Aku Terang Dunia ini, dan Aku datang 
untuk bersinar atas dunia gelap ini, 
dunia yang kalian diami saat ini.
Bunga-bunga kecil, kalian membutuh-
kan Terang-Ku, sebagaimana bunga 
apa saja membutuhkan terang dan 
sinar matahari supaya hidup, demiki-
an pula kalian membutuhkan Sinar 
Kasih-Ku untuk hidup demi Kasih 
dan dalam Kasih. Sebab seperti itulah 
kekayaan Rahmat-Ku. Aku mengasihi 
kalian, hai ciptaan, hingga kebodohan.

Lanjutkanlah doa-doamu, pernyataan 
sesalmu dan doa-doa kasihmu. Sebab 
semua doa ini bagaikan pelipur lara 
Luka-luka-Ku. Aku mengasihi kalian, 
dan karena Kasih ini  yang ada pada-
Ku bagimu ini Aku akan mengatur 
supaya di gurun ini,  yang merupakan 
ciri masamu, benih-benih baru akan 
mekar, benih-benih Damai dan Kasih.

Aku akan turun ke tengah-tengah 
orang mati untuk menghidupkan me-
reka kembali, dan menjadikan mereka 
hamba-hamba-Ku yang berbakti, yang 
menghormati Nama-Ku yang Kudus 
dan memuliakan Aku.

Bunga-bunga kecil, hari-hari itu 
begitu dekat. Hari-hari itu, yang telah 
Kukatakan kepadamu, yaitu tentang 
Bumi Baru dan era Kasih yang akan 
turun dari atas. Semua ini akan ter-
jadi, dan dengan demikian Kita Suci 
digenapi  

Terkasih, anak-anak Terang-Ku, ber-
satulah dan beradalah selalu di dekat 
Aku. Beradalah bersama Aku, dan 
berdoalah bagi saudara-saudaramu 
yang hilang. Berdoalah bagi jiwa-jiwa 
imam yang telah melukai Hati Kudus-
Ku dengan menolak Tanda-tanda-Ku. 
Sebarluaskanlah Amanat Damai dan 
Kasih-Ku ini. Maklumkanlah Amanat 
ini kepada semua bangsa.

Muliakanlah Aku dengan menyebar-
luaskan panen5 ini yang sudah siap. 
Amanat ini akan memberi makan 
banyak orang. Mata-Ku serta Mata 
Bunda Sucimu memandang kalian. 
Kami memberi kalian Damai Kami. 
Terimalah Damai ini dan bagikan da-
mai ini dengan orang-orang lain. Aku 
memberkati kalian semua  

⁄X‹fi› ƒ

16.12.88

Tuhan
 Aku Ada.

Inilah Amanat-Ku untuk pertemuan 
hari ini. Aku akan menghimbau 
bunga-bunga-Ku hal ini: Bunga-bun-
ga-Ku, Aku minta kesediaanmu semua 
supaya belajar cara berdoa 
Jika kalian berdoa, berdoalah dari 
hatimu. Aku membutuhkan doa-doa 
yang keluar dari dalam hati, bukan 
5  Amanat ini
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dari bibirmu. Jangan berdoa terlalu 
cepat. Berkonsentrasilah dan berdo-
alah lebih perlahan, sambil meman-
dang Aku. 
Aku Hadir. Biarkan doa-doamu men-
capai Aku. Belajarlah berdoa terus 
menerus. Ini bukan berarti bahwa 
Aku menuntut supaya engkau terus 
menerus berlutut berjam-jam tanpa 
henti-hentinya, tetapi dengan menging 
-at akan Kehadiran-Ku, kalian akan 
berdoa terus menerus.

Akal budimya akan terangkat kepada-
Ku. Semua yang kalian katakan, atau 
kalian lakukan, atau kalian pikirkan, 
akan terarah kepada-Ku  Aku mem-
butuhkan devosi dan kesetiaan. Kasih-
ilah Aku tanpa batas dan rindukanlah 
Aku. Aku adalah Juruselamatmu 
dan penghiburmu. Maka datanglah 
kepada-Ku tanpa ragu-ragu. Aku akan 
menghibur kalian semua. Aku akan 
memberi harapan kepadamu.

Karena itu jangan kurangi doa-doa 
dan pengorbanan-pengorbananmu. 
Bahkan, tingkatkanlah upaya-upaya 
itu dalam doa yang berkesinambun-
gan. Aku, Tuhan, anak mengakhiri 
Amanat-Ku dengan memberi kalian 
suatu motto untuk 1989:
“Hiduplah suci dan balaslah kejahatan 
dengan kasih. Kasihilah satu sama 
lain, seperti Aku mengasihi Kalian”    
Akulah Damai dan Kasih, dan Aku 
memberkati kalian semua  

17.12.88

Tuhanku? (Setelah pertemuan kami).
Aku Ada  
Aku tidak menduga melihat begitu 

banyak yang datang, jumlahnya kiranya 
sekitar 130 orang!

 Vassula, Aku telah mengatakan 
sebelumnya: Penuh, jumlah kalian 
banyak  
Tuhan, Engkau tentu melihat bahwa ada 
sedikit perdebatan tentang acara ini?
Bagaimana mungkin Aku tidak me-
lihat semuanya itu?6 Vassula, per-
lawanan pasti akan ada, tetapi Aku 
tidak akan membiarkan seorangpun 
menginjak-injak engkau. Lepaskan 
dirimu dari ini semua, dan andalkan-
lah Aku. Mulai sekarang, Akulah yang 
akan mengatur dan memberi program 
Pertemuan-Ku ini kepadamu. Akulah 
yang akan memberitahukan apa yang 
harus kaukatakan. Progdram akan 
diberikan kepadamu dari atas. Aku 
adalah Kebijaksanaan, dan dari Kebi-
jaksanaan engkau akan menerima-Nya

 
Tulislah: Pertama-tama engkau harus 
menyucikan tempat dimana Pertemu-
an-Ku akan diselenggarakan, seperti 
yang telah kaulakukan sambil mengu-
cap doa kepada Santo Mikhael. Buka-
lah Pertemuan-Ku dengan kata-kata 
ini: “Damai sertamu”.

Ingatlah untuk mengatakan kepada 
bunga-bunga kecil-Ku bahwa Akulah 
Tuhan, yang memberi mereka Damai-
Ku, dan bahwa kata-kata ini datang 
dari Mulut-Ku. Lalu kalian semua 
harus menyerukan Roh Kudus. Kalian 
semua hendaknya mengucapkan doa 
kepada Santo Mikhael.

Eramu sangat membutuhkan doa ini. 
Aku selalu akan menunjukkan kepa-

6  Yesus sama sekali tidak puas. 
Ga malah kecewa terhadap orang-orang 
tertentu
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damu bagian yang harus dibacakan 
dari Kitab Suci, seperti yang Kutun-
jukkan kepadamu pada pertemuan 
yang lalu, agar dibaca. Keinginan-Ku 
ialah supaya engkau membacakan 
bagi mereka. Lalu katakanlah kepada 
mereka, mengapa Aku memilih bagian 
ini. Ini kehendak-Nya diikuti dengan 
membacakan bagi mereka bagian-ba-
gian dari Amanat Damai dan Kasih-
Ku.
Bagaimana aku dapat tahu, bagian mana 
yang harus kubacakan bagi merek?     
Jangan kuatir, bukankah Aku Penasi-
hatmu dan Pembimbingmu?
Ya, Tuhanku.

Setelah membacakan bagi mereka 
engkau boleh menanyakan mereka 
apakah mereka ingin bertanya. Ini 
adalah waktu untuk percakapan ter-
buka. Aku akan mengilhami engkau, 
hai putri kecil-Ku. Kemudian, Aku 
menghendaki agar engkau memba-
cakan kepada mereka Amanat-Ku 
yang menyangkut mereka.
Senangkanlah Hati-Ku dengan menun-
jukkan kasih kepada mereka. Senang-
kanlah Hati-Ku dengan mengakhiri 
pertemuan itu dengan berdoa Rosario 
Suci  
Jika seseorang ingin bercakap-cakap 
dengan aku, bolehkah kulayani?
Ya, terkasih! Bercakap-cakaplah deng-
an mereka  
Terima kasih, Tuhanku Yesus.

20.12.88

Tuhan?
Aku Ada!
Oh, AllahJ

7 Yesus menjawab KAku AdaL dengan penuh 
semangat dan KasihN

Vassula, rangkullah Salib-Ku!
Berbagilah Salib itu bersama Aku. 
Salib-Ku akan menuntun engkau 
ke dalam Kediaman-Ku. Tinggallah 
dalam Hati Kudus-Ku. Merayaplah 
ke kedalaman-Nya, dan engkau akan 
mendapatkan Damai  

Anak-Ku, berdoalah untuk saudar-
saudaramu yang telah meninggalkan 
Aku dan yang terperangkap oleh 
kekayaan dunia. Berdoalah untuk 
jiwa-jiwa yang hilang itu, yang takut 
akan Salib-Ku = Berdoalah, anak-
Ku, untuk Gereja-Ku, supaya bersatu 
dan menjadi satu. Setiap Imam harus 
mengerti bahwa Aku, Tuhan, merindu-
kan Persastuan ini  Setiap perpecah-
an tidak berasal dari Aku. Perpecahan 
datang dari musuh-Ku.
Kerajaan-Ku haruslah Satu dan Ku-
dus.

Tuhan?
Aku Ada.
Tuhan, beberapa imam Ortodoks Yunani, 
yang membaca beberapa halaman 
Kahyu-Mu yang Kauberikan kepadaku, 
tidak setuju tentang persatuan. Segera 
setelah mereka membaca bahwa ini 
tentang persatuan dengan Paus, mereka 
menjadi alergi dan berkata bahwa wahyu 
ini berasal dari roh jahat. Seorang ibu 
yang Ortodoks Yunani, setelah membaca 
wahyu ini, dengan penuh kemauan baik 
pergi ke Gereja Katolik. Ketika Bapa 
pengakuannya mendengar ini, ia meng-
utuk wahyu itu sebagai hal yang berasal 
dari Setan, lalu mengucilkan ibu itu! Oa  
tidak mau mendengar tentang persatuan! 
Tetapi banyak orang awam Ortodoks 
Yunani menghendakinya, sebab ketika 
mereka membaca wahyu-Mu, mereka 
mengerti dan mereka tahu Engkau meng-
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inginkannya, tetapi imam-imam Ortodoks 
Yunani menjadi marah!    
Tidakkah Aku tahu semuanya ini, 
anak-Ku? Pikiran-Ku bukan pikiran 
mereka. Mereka membebani Aku 
dengan dosa-dosa mereka, dan mereka 
tidak dapat melihat lagi dengan jernih.

Kesatuan akan datang dari atas, sebab 
sekarang, seperti yang kini terjadi, 
kalian telah tercerai berai total dan 
tidak hidup sesuai dengan citra Ilahi-
Ku. Kalian tidak mentaati Hukum-Ku. 
Perpecahanmu menular dan menye-
bar luas. Perpecahanmu akan terus 
berlangsung kecuali bila Aku menyu-
dahinya. Hal ini tidak akan teratasi. 
Bagaimana kalian dapat percaya 
bahwa kalian bisa bersatu kalau kasih 
di antara kalian telah hilang?

Banyak di antara kalian kaku dan 
keras bagaikan tiang-tiang besi! Tetapi 
Aku akan membengkokkan kalian 
semua. Aku akan mempersatukan ka-
lian! Aku akan mengubah gurun pasir 
ini menjadi sebuah danau, dan tanah 
yang kering ini akan Kuubah men-
jadi sumber air. Kemudian, Aku akan 
menempatkan kalian semua dalam 
Bumi Baru ini, hai para terkasih, dan 
Kerajaan-Ku di bumi akan menjadi 
seperti di Surga  Kerajaan-Ku akan 
datang.

Oh! Betapa Aku merindukan era baru 
ini! Kalian semua akan hidup dalam 
kesatuan sempurna di bawah Nama-
Ku yang Kudus, dan Aku, Sang Sum-
ber Hidup Utama, akan mengubah 
kalian semua menjadi Umat Suci yang 
Satu   Citra Ilahi-Ku akan memantul 
dari atas dalam dirimu, bagaikan se-
buah cermin, dan kalian akan menger-

ti bahwa Aku, Yang Kudus dari yang 
Kudus, memulihkan kalian sekali lagi 

 Kitab Suci tengah digenapi  

Kebijaksanaan tidak akan menunggu. 
Ia akan mengolah umat-Ku seperti 
seorang pembajak dan penabur benih. 
Ia akan mengolah kegersangan bumi 
menjadi ladang-ladang. Aku akan 
memintalnya dan mengubah ladang-
ladang Damai dan Kasih. Aku Terang 
Dunia ini, dan Aku selalu akan turun 
ke atasmu bilamana Aku melihat ka-
lian terselubungi oleh kegelapan.

Tuhan, ada beberapa pejabat Gereja 
yang tidak mau mendengar atau percaya 
bahwa Engkau dapat menyatakan Diri 
sendiri seperti ini, melalui aku. Mereka 
berkata bahwa Engkau, Yesus, telah 
membawa kami semua kepada kebenaran 
dan mereka tidak perlu apapun selain 
Kitab Suci. Dengan kata lain, seluruh 
karya ini palsu.   
Aku  telah berkata kepada kalian 
semua bahwa Sang Penolong, Roh 
Kudus, yang akan diutus Bapa dalam 
Nama-Ku, akan mengajarkan ke-
padamu segala sesuatu, dan akan 
mengingatkan kalian akan semua 
yang telah Kukatakan kepadamu. Aku 
tidak memberi kalian ajaran baru. 
Aku hanya mengingatkan kalian akan 
Kebenaran dan membimbing mereka 
yang sesat, agar kembali kepada Ke-
benaran sepenuhnya.

Aku, Tuhan, akan senantiasa meng-
gugah kalian dengan Peringatan-per-
ingatan dan dengan Roh Kudus-Ku. 
Sang Penolong itu akan senantiasa ada 
di antara kalian sebagai Yang meng-
ingatkan Sabda-Ku  Maka, jangan 
heran bila Roh Kudus-Ku berbicara 
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kepadamu. Peringatan-peringatan ini 
diberi oleh Rahmat-Ku untuk mem-
pertobatkan kalian dan mengingatkan 
kalian akan Cara-cara-Ku   Mari! 
Senyumlah kepada-Ku bila engkau 
melihat Aku, hai bunga.
Ah, Tuhan! Diberkatilah Nama-Mu.
Terima kasih atas pengajaran-Mu.
Kebijaksanaan akan mengajar engkau, 
nak. “Kita”
Rntuk selama-lamanya!

21.12.88

Tuhan, mungkin Engkau sedih, karena 
beberapa orang salah paham tentang 
Kasih-Mu dalam Amanat-Mu, dan 
membandingkan Kasih itu dengan cinta 
sentimental!

Tuhan?
(Aku telah mendengar beberapa komen-
tar, satu atau dua, dari orang-orang 
tertentu)

 Aku Ada.
Kasih-Ku tidak dihargai dalam era 
ini ataupun dipahami. Engkau tahu 
betapa Aku mengasihi anak-anak-Ku8.
Aku mengasihi mereka sampai batas 
kebodohan! Tetapi dosa-dosa eramu 
begitu berat dan begitu besar sampai 
sudah tidak mampu mengenal Aku 
lagi, Allahmu! Lupakah mereka tebus-
an yang harus Kubayar?

Aku telah dihina, disiksa, dianiaya dan 
dengan sukarela menderita kematian 
yang teramat sakit. Semuanya karena 
Kasih. Maka bagaimana mungkin 
Aku tidak mengulang-ulang Diri-Ku 
dengan berkata jutaan kali kepada-
mu betapa Aku mengasihimu? Dan 

8 Sambil berkata demikian, Yesus berpaling 
kepada-Ku dan menghadapi aku.

mencoba membuat engkau memahami 
kedalaman-Nya dan keagungan-Nya. 
Aku mengulang-ulangi Diri-Ku dan 
Aku etap akan mengulangi Diri-Ku 
sampai kata-kata-Ku menembus 
hatimu! Bahkan kini Aku siap meng-
ulangi Sengsara-Ku, tanpa ampun. 
Oh, ciptaan, betapa hebatnya derita 
yang kauberikan kepada-Ku! Kasih-
Ku bagimu tanpa batas. Cobalah dan 
pahamilah Kasih ini  

Malam Natal 24.12.88

Yesus?
 Aku Ada, terkasih.

Hari ini adalah malam kelahiran-Mu, 
Tuhan. 
Aku sangat bersukacita, 
Yang Terkasih, Yang Kudus dari yang 
Kudus!
Terpujilah Tuhan kita! 
Oh, Allah, leburkanlah aku dalam 
Kekudusan-Mu dan tunjukkan kepadaku 
bagaimana hidup kudus.

Teburlah aku, Yang Kekal dalam Kemur-
nian-Mu dan murnikanlah aku.
Yang Terkasih,
Kuduskanlah kami, anak-anak-Mu,
dan persatukanlah kami semua dalam 
satu Kawanan,
memuliakan Dikau dan memuji Engkau
di sekeliling satu Tabernakel.
Ozinkanlah Roh Kudus Kebenaran turun 
atas kami semua
untuk menunjukkan Kebenaran kepada 
kami.
Biarlah Terang-Mu menjadi Pembimbing 
kami dalam kekacauan ini,
dan pimpinlah kami menuju kebenaran,
membawa kami semua kebawah pimpi-
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nan satu Gembala
Sampai Kedatangan-Mu kembali.
Tuhan, datanglah!
  
Ah, jiwa terkasih, Aku akan meng-
himpun engkau semua dalam satu 
Kawanan dan Lengan-Ku sendiri 
akan menjadi Bentengmu, dan Hati 
Kudus-Ku akan menjadi kediamanmu

 Kasih akan kembali sebagai Kasih.
Ya, para terkasih-Ku, berdoalah 
untuk Kedatangan-Ku kembali  
Akulah Kasih. Akulah Sumber Utama 
Kehidupan. Karena itu datanglah ke-
pada-Ku, Juru Selamatmu. Mari =
Ya, Tuhan. 

26.12.88

Yesus! Baru hari ini aku mengerti 
sepenuhnya bahwa seseorang dapat 
mohon berkat-berkat secara langsung 
kepada-Mu. Maksudku, aku dapat 
memohon agar Engkau memberkati 
aku. Dulu aku berpikir seseorang dapat 
mohon berkat-Mu bagi orang lain saja, 
bukan bagi diri sendiri.

 Aku telah mengatakan kepadamu 
bahwa engkau malang = Vassula, 
Aku telah memberkati engkau berjuta 
kali. Tidakkah engku memperhati-
kan? Walaupun engkau tidak pernah 
minta kepada-Ku, Aku telah mem-
berkati engkau  Ketidaktahuanmu, 
nak, tak kunjung mengherankan Aku. 
Ketidakberdayaanmu membuat Aku 
semakin bersemangat untuk bergegas 
kepadamu dan menarik dirimu ke 
Hati-Ku   

Aku mengasihi anak-anak. Biarkan-
lah Aku bebas, untuk tetap menjadi 
Gurumu dan Dia yang memimpin 

engkau  Andalkanlah Keahlian-Ku 
sepenuhnya, sebab dengan demikian 
engkau cukup menyerahkan dirimu 
sendiri secara menyeluruh ke dalam 
Tangan-Ku dan dengan begitu engkau 
melakukan Kehendak-Ku  

27.12.88

Yesus?
Aku Ada!
Ah, yang Kuinginkan darimu adalah 
Kasih. Muliakanlah Aku dengan 
menyebarluaskan Amanat-Ku. Tun-
jukkanlah Kasih-Ku dalam perte-
muan-pertemuan, Vassula janganlah 
memikirkan apa yang akan terjadi 
kemudian9, tetapi pandanglah apa 
yang ditawarkan kepadamu hari ini.
Tuhan, salahkah membuat rencana?
Aku telah berkata supaya manusia 
jangan kuatir akan hari esok, jangan 
kuatir. Percayalah kepada-Ku. Aku 
berharap engkau mengerti, bahwa 
dengan menyisihkan tempat untuk 
bernapas dalam dirimu, Aku akan 
merasa bebas untuk melaksanakan 
Karya-Ku bukan karyamu. Tanpa 
Aku, engkau malah tidak mampu 
mengedipkan matamu. Sebab itu 
serahkanlah dirimu kepada-Ku.        
Jangan biarkan subyektivitasmu me-
nipu dirimu sendiri  

Aku mengasihi engkau dan Aku tidak 
ingin melihat engkau jatuh. Rindu-
kanlah Aku, jangan sesuatu yang lain. 
Terimalah apa yang kaumiliki dan 
segala yang Kuberikan kepadamu. 
Jangan mendengarkan gunjingan 
orang. Andalkanlah Aku, sebab ini 
Karya-Ku! Subyektivitas hanya akan 
9  7erisaukan pertemuan yang berikutnya.
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membawa engkau ke jalan yang salah. 
Biarlah segala sesuatu terjadi seolah-
olah terjadi dengan sendirinya.  Begi-
tulah cara-Ku berkarya.
Janganlah “memaksakan” apa saja, 
atau kejadian-kejadian. Dengan 
memaksakan engkau juga mendorong 
Aku ke samping. Karena itu tinggallah 
tetap ‘bukan apa-apa’. Biarlah segala 
sesuatu datang dari Aku.

Tuhan, bagaimana aku dapat membeda-
kan antara “inspirasi” dan subyektiYi-
tas?” Oni sulit.
Terkasih, Aku akan mengatakan 
hal ini kepadamu: Pada setiap lang-
kah yang akan kauambil, datanglah 
kepada-Ku dahulu. Datanglah dan 
mintalah nasihat-Ku. Berdoalah ke-
pada Roh Kudus, Sang Penasihat dan 
Penganjur. Yang Kumaksud adalah 
setiap langkah apapun yang ingin 
kaulakukan, datanglah pertama-tama 
kepada-Ku. Aku akan membimbing 
engkau. Jangan pernah merencanakan 
apapun sendirian  

Vassula, berdoalah agar mampu mem-
bedakan. Jangan tergesa-gesa. Aku 
telah menetapkan Rencana-Ku jauh 
sebelum engkau lahir  Putri-Ku, Aku 
telah mengutus engkau untuk memak-
lumkan dan menyampaikan Amanat-
Ku kepada dunia, tetapi ingatlah 
bahwa Aku tidak minta kepadamu 
untuk menyakinkan mereka. Biarlah 
mereka yang bertelinga mendengar. 
Maka, ingatlah, hai bunga, akan segala 
petunjuk-Ku.
“Kita?” 

⁄X‹fi› ƒ

Ya, Tuhan-Ku.

Inilah Amanat untuk sebuah Kelom-
pok

28.12.88

 Akulah Tuhan. Bunga-bunga-Ku, 
tinggallah dalam damai, sebab Aku, 
Tuhanmu, adalah damai. Ciptaan-Ku 
yang terkasih, betapa Aku mengasihi 
kalian! Kalian amat berharga bagi-
Ku. Kalian, yang Kunamakan bunga, 
bertumbuhlah! Bertumbuhlah dalam 
Terang Ilahi-Ku  Berdoalah demi 
pertobatan  mereka. Bunga-bunga! 
Aku berniat mengairi kalian. Ya! Anak 
sungai-Ku akan menjadi samudedra 
Damai dan Kasih.

Telah Kukatakan bahwa Aku akan 
mengirim Terang-Ku yang jauh dan 
luas, dan bahwa Aku akan mencurah-
kan ajaran-Ku bagaikan Nubuat 
sebagai warisan bagi semua generasi 
mendatang10. Akulah Penasihatmu dan 
Dia yang paling mengasihimu.

Bunga-bunga, Aku tahu kalian tengah 
hidup di zaman kegelapang kege-
lapan ini hanya membawa derita, 
malapetaka dan kegersangan. Telah 
dikatakan bahwa dalam zaman ini 
banyak orang akan kehilangan naluri 
Ilahi dan akan hidup dengan cara me-
reka sendiri, dan tidak akan mampu 
membedakan lagi apa yang baik dan 
apa yang jahat.

Bunga-bunga, apabila suatu jiwa me-
menuhi dirinya dengan materialisme, 
dan melekat pada segala sesuatu yang 
ditawarkan dunia kepadanya, maka 
ia telah membiarkan dirinya dipenuhi 
oleh Kegelapan. Dengan demikian ia 

10 Sirakh 24:33
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tidak meluangkan tempat lagi bagi 
Kekudusan, tidak ada tempat untuk 
tumbuhnya Roh-Ku dalam dia, tidak 
ada tempat bagi Kebenaran, dan tidak 
ada tempat bagi Terang-Ku  Ia hidup 
dalam kegelapan. Itulah sebabnya 
mengapa kebanyakan dari generasi 
muda ini miskin akan spiritualitas dan 
menolak untuk mendengarkan Sabda-
Ku, ataupun mengakui Aku sebagai 
Allah. Mereka memburu hawsa nafsu 
yang menurunkan martabat, sebab 
mereka telah meninggalkan Kebenar-
an Ilahi dan mengejar harta dunia.

Aku tahu, bunga-bunga-Ku, betapa 
banyak di antara kalian yang mende-
rita karena melihat sesamamu ber-
jalan dalam kegelapan ii dan berada 
dalam keadaan tidur lelap secara 
terus menerus! Tetapi Aku berkata 
kepadamu, bahwa Aku, Tuhan, sedang 
berdiri di depan pintu mereka. Aku 
selalu berada disitu, mengetuk, dan 
Aku tidak pernah akan meninggalkan 
mereka, tidak pernah! Aku mengasihi 
kalian semua dengan kasih yang kekal, 
kasih yang begitu disalah pahami.

Datanglah kepada-Ku dengan se-
gala masalahmu. Persembahkanlah 
semuanya itu kepada-Ku dan beristi-
rahatlah. 
Mari, dan bersandarlah pada-Ku. 
Akulah penghiburmu dan Aku akan 
menghibur dirimu dengan memberi 
damai-Ku kepadamu. Datanglah 
kepada Juru Selamatmu yang lembut, 
dan Aku akan menyembuhkan luka-
lukamu. Jangan pernah jemu me-
manggil Aku dan berdoa kepada-Ku. 
Aku selalu bersamamu. Aku mengasihi 
kalian dan memberkati kalian ma-
sing-masing. Aku memberkati seluruh 

keluarga kalian  

Kemudian, Bunda Suci kita (berkata):
 Anak-anak, dekatilah Yesus. Ia me-

manggil kalian semua dari Salib-Nya. 
Senangkanlah Hati Yesus dengan sa-
ling mengasihi sebagaimana Ia meng-
asihi engkau, sebab seluruh Hukum 
tercakup dalam perintah tunggal ini:
“Kasihilah sesamamu bagaikan dirimu 
sendiri”.  Temukanlah Damai dan 
Kasih dalam Hati-Nya. Ambillah Dda-
mai dan Kasih-Nya, dan sebarkanlah 
di antara kalian. Isilah dunia dengan 
Kasih Ilahi-Nya. Penuhilah jiwamu 
dengan sukacita ini  yang ditawarkan 
kepadamu oleh Putra-Ku  

Kalian yang kecil, berdoalah, berdo-
alah dan bercakap-cakaplah dengan 
Allah. Usahakanlah adanya hubung-
an tetap dengan Bapamu di Surga   
Berdoalah dengan penuh semangat. 
Biarlah doamu sampai kepada-Nya. 
Berdoalah dengan Kasih. Biarkan 
Bapa merasakan doamu. Oh, anak-
anak, betapa Aku mengasihi kalian! 
Aku selalu bersamamu. Kini Aku di 
sini, bersama kalian, dan Aku akan 
bersama kalian saat kalian meninggal-
kan tempat ini, dan selalu menyertai 
kalian saat kalian masuk ke dalam 
rumah kalian   Kami selalu hadir dan 
untuk selamanya. Aku memberkati 
kalian semua dalam Nama Bapa dan 
Putra dan Roh Kudus     “Kita”    

Tuhan minta agar aku membacakan Ga-
latia [ dan \ dalam pertemuan-Nya, dan 
aku akan melakukannya.

Amanat untuk kelompok itu, 10.1.89

Tuhan?
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 Aku Ada. 
Yang Kuminta dari kalian adalah 
supaya kalian berdoa dalam kekudus-
an. Berdoalah tanpa henti-hentinya. 
Berdoalah dari hatimu. Hendaknya 
kalian bersikap baik satu sama lain. 
Jadilah pantulan-Ku, gambaran Ilahi-
Ku. Jadilah bagaikan cermin yang 
memantulkan Kekudusan dan Kemur-
nian-Ku. Biarlah dunia melihat kalian 
adalah milik-Ku, bahwa kalian adalah 
anak-anak kasih, sebab di mana ada 
Roh Tuhan, disitu ada Kekudusan 
dan Kasih, disitulah ada Terang, ada 
kecermelangan. Maka kasihilah satu 
sama lain, kasihilah musuh-musuhmu! 
Jadilah sempurna! Seperti Bapamu di 
Surga adalah Sempurna! Diberkati-
lah kalian semua. Diberkatilah kalian 
yang baru saja datang.

Sungguh Aku berkata kepadamu: 
Akulah Pintu menuju Hidup Kekal. 
Barangsipa percaya kepada-Ku, 
biarpun mati, ia akan hidup. Akulah 
Kebangkitan  Terimalah Damai-Ku, 
Aku menawarkan Damai-Ku kepad-
amu. Ambillah, dan sebarluaskanlah 
ke dunia. Jadilah penerus-Ku. Biarlah 
setiap jiwa mengenal Aku dalam diri 
kalian   

Tepat sesaat sebelum Tuhan menghen-
daki aku menyatakan Amanat-Nya di 
depan umum, seseorang datang dan 
memberi aku sebuah patung indah Bunda 
dari ]atima (J0 cm tingginya). Aku tahu 
bahwa Bunda tiba di sini pada saat tepat 
supaya beliau menemani aku selama 
semua pertemuan ini.

Pada salah satu pertemuan yang di 
selenggarakan diluar Taussane, mereka 
minta agar aku jangan membawa Bunda 

dari ]atima, sebab mereka telah mem-
persiapkan segala sesuatu. Pada malam 
yang sama itu, aku melihat dalam mimpi 
Bunda dari ]arima dalam bentuk patung, 
berhadapan dengan aku. Aku mohon ke-
pada-Nya agar aku diberi tanda apakah 
pahamku benar bahwa Beliau datang 
untuk menemani aku dalam pertemuan-
pertemuan ini, dan segera sesudah 
aku berkata demikian Bunda membuka 
lengan-Nya dan merangkul aku erat-erat 
dan tetap demikian. Aku terbangun dan 
pada pagi yang sama itu pula Bunda kita 
dari ]atima menulis: “Aku minta, jangan 
meninggalkan Aku. Bawalah Aku serta!”

Vassula, terimalah Damai-Ku. Ba-
calah tanda-tanda yang diberi Tuha 
kepadamu. Cermatilah semua itu, dan 
ikutilah tanda-tanda itu.
Sudilah menolong aku memperhatikan 
semuanya ini.

 Aku tengah menolong engkau  
Terima kasih, Bunda Suci!

Kemarin aku mendengar reaksi seorang 
imam, yang mendengar tentang aku. 
Oa berkata: “Jauhi dia! Oa penipu!” 
Bagaimanapun, ungkapannya me-
nyenangkan aku, sebab aku dituduh 
sebagai penipu. Seperti halnya Yesus 
juga dituduh oleh kaum ]arisi seb-
agai nabi palsu. Dan ini mengingatkan 
aku akan pesan yang Engkau berikan 
kepadaku (dalam buku ini tgl. J.1^.__). 
Yesus begitu seringnya berkata kepadaku 
bahwa aku akan dipersalahkan, dianiaya 
dan diinterogasi. Oni justru membuktikan 
kebenaran sabda-Nya. Aku bahagia, 
sebab aku dipersalahkan dan dianiaya 
demi Dia. 

 Anak-Ku, berdoalah bagi mereka 
yang menuduh engkau dan mengha-
kimi engkau. Berdoalah bagi mereka 
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agar hati mereka terbuka.  Berdoalah 
bagi jiwa-jiwa yang tidak menge-
nali tanda-tanda Kerahiman Allah  
Tinggallah di dekat Aku  “Kita?”
Ya, “kita”

13.1.89

Yesus?Seorang imam telah berkata 
bahwa Karya-Mu, yang Kauberikan 
kepadaku termasuk (bidang) spiritisme, 
sebab berbentuk tulisan. Aku mohon, 
tolonglah aku. 
Vassula, Aku akan menolong engkau 

 Dimuliakanlah Allah karena Ia 
membebaskan engkau dari yang jahat. 
Biarlah mereka semua yang ragu-ragu 
dan menuduh engkau berbuat segala 
macam kejahatan, ingat akan Sabda-
Ku dalam Kitab Suci: Pohon yang 
baik akan menghasilkan buah yang 
baik.
Damailah, Vassula-Ku. Bersukacitalah 
jika orang-orang menindas engkau 
dan meng-aniaya engkau, sebab besar-
lah ganjaranmu di Surga.

Terkasih, kepada mereka yang me-
nyatakan bahwa Karya ini tidak 
berasal dari Aku, Tuhan, tetapi terjadi 
akibat spiritsme atau okultisme, Aku 
mengajukan pertanyaan ini:
Dapatkah Setan terbagi-bagi dalam 
dirinya melawan dirinya sendiri? Jika 
ia terbelah terhadap dirinya sendi-
ri, bagaimana kerajaannya mampu 
bertahan? Rahmat-Ku ada padamu, 
anak-Ku, tetapi mereka tidak mengerti 

 

Tuhan, mereka yang menuduh aku, dan 
menghakimi aku sebelum membaca atau 
bertemu dengan aku, tidak mau percaya 
bahwa banyak orang bertobat berkat 

Amanat-Mu. Mereka tidak percaya 
kepadaku!
Karena mereka memiliki telinga tetapi 
tidak mau mendengarkan. Vassula, 
Aku selalu mengutus para nabi sejak 
awal masa, tetapi banyak dari mereka 
dibantai dan dianiaya. Manusia belum 
berubah.

Aku, Tuhan, berkata begini: Jika sese-
orang mengakui Aku secara terbuka 
di hadapan manusia, Aku, ya, Aku 
sendiri, anak mengakui dia di hadapan 
para malaikat Allah. Tetapi apabila 
seseorang menyangkal Aku di hadapan 
manusia, Aku juga akan menyangkal 
dia di hadapan para malaikat-Ku  
Barangsiapa yang tidak bersama Aku, 
ia melawan Aku, dan dia yang tidak 
bersatu dengan Aku, ia mencerai-be-
raikan. Aku memaklumkan kepada 
semua generasi bahwa Karya-karya-
Ku tidak pernah akan berakhir. Roh-
Ku sungguh-sungguh ada di tengah-
tengah kalian  

Aku mengasihi kalian semua dengan 
kasih kekal, dan demi kasih inilah Hati 
Kudus-Ku tidak ingin melihat kalian 
jatuh  Kenalilah Karya-Ku! Cermat-
lah dalam membeda-bedakan Roh!
Kitab Suci berkata: Dia yang ber-
nubuat akan berbicara kepada umat 
manusia demi kemajuan mereka, demi 
mendorong mereka dan demi penghi-
buran mereka11  
Hati Kudus-Ku, yang begitu tidak 
dipahami, adalah lembah kasih dan 
Kerahiman. Eramu ini telah mati, 
tetapi Aku, Yang adalah Kebangkit-
an, akan menghidupkannya kembali. 
Berdoalah bagi para imam itu  yang 
mempunyai telinga tetapi tidak mau 

11  1 Kor. 14:3-4



Buku Catatan 30

13

mendengar. Kasih-Ku kepada mere-
ka Agung, tetapi begitu banyak pula 
derita dan kepedihan yang mereka 
balaskan kepada-Ku = Berbagilah 
Salib-Ku, anak-Ku, perjuangan belum 
selesai. Aku, Tuhan selalu bersamamu 
sampai akhir  “Kita”
Ya Tuhan.
“Kita?”
Ya, Tuhanku, untuk selama-lamanya.
Amin.

Pada tanggal 1\ Januari aku diundang 
menghadiri Sidang Gereja-Gereja Sedu-
nia untuk bertemu dengan Damaskinos 
Metropolitan. Beliau hendak mendeng-
ar dan mempelajari Amanat ini. Yesus 
mengutus aku hadir tepat pada Perayaan 
Pekan Oikumene. Oni suatu tanda. Hari 
Perayaan harus diadakan pada tanggal 
1_ Januari, yag juga merupakan Hari 
Raya Takhta Santo Petrus, sekaligus hari 
ulang tahunku.

Aku masih ingat pada tanggal ^0 Mei 
1`_J, ketika tidak ada satu imam pun 
yang mendukung aku, dan mereka 
yang mengetahui dan mendukung aku 
hanyalah beberapa teman, setelah Yesus 
mendikte kepadaku tentang Gereja dan 
kesatuannya kelak, aku menjadi putus 
asa, sambil bertanya bagaimana Amanat 
ini akan sampai ke telinga orang yang te-
pat, sebab aku orang luar,  yang hidup di 
Asia (Pada saat itu aku harus mengakui 
juga bahwa aku tidak punya bayangan 
apapun tentang Sidang Gereja-gereja 
Sedunia). Dengan lugas Yesus berkata: 
“Oni akan terjadi”. Tihat buku catatan 
1^ tgl. ^0.0[._J. Aku mengerti bahwa 
“Oni akan terjadi” sungguh terwujud 
tepat pada tanggal 1\ Januari. Apakah 
mereka menolak Amanat ini atau tidak, 
itu perkara lain.

17.1.89

Aku merasa turun semangat, karena itu 
aku berdoa kepada Yesus untuk men-
gangkat aku dan mengingatkan aku akan 
meditasi yang Oa ajarkan kepadaku, 
untuk dapat menegaskan Kehadiran-Nya, 
serta mendengar Suara-Nya.

Yesus?
 Aku Ada. 

Bunga, Aku akan mengingatkan 
engkau kembali bagaimana bermedi-
tasi dan bagaimana mendengar Aku. 
Aku, Yang adalah Sang Sabda, akan 
mengilhami engkau dan mengajar 
engkau dengan kebijaksanaan  Bu-
kalah, ya, bukalah diri lebar-lebar dan 
izinkanlah Roh-Ku memenuhi dirimu. 
Ya, renungkanlah dengan cara apa 
lagi engkau dapat sampai kepada-Ku 
kalau bukan dengan cara ini?

Angkatlah jiwamu kepada-Ku dalam 
keheningan, dengan iman. Persembah-
kanlah kepada-Ku, Bapamu, kehen-
dakmu, dan Aku yang mengetahui 
kebutuhan-kebutuhan-mu akan mem-
bimbing engkau dan memberi engkau 
makan. Karena itu, bekerjalah, hai 
kecil, bekerjalah dengan lebih keras.
Tuhan, aku tengah berusaha.

Senangkanlah Hati-Ku dengan ber-
cakap-cakap dengan Aku. Berdoalah 
kepada-Ku. Berdoa, berdoalah! Yang 
Kuminta hanyalah doa-doa.
Apakah menulis bersama Engkau juga 
merupakan suatu bentuk doa, Tuhan?

 Ya, karena engkau sedang ber-
cakap-cakap dengan Aku, Allahmu 
Yang Mahakuasa. Aku senang bila 
Aku bersamamu, sebab adakah yang 
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lebih agung daripada terus menerus 
berhubungan dengan Aku, Allahmu? 
Kini Aku bersatu dengan engkau. Aku 
dan engkau, engkau dan Aku, bersama 
dalam persatuan Kasih.

Ah, Vassula, damai, anak-Ku.
Bagaimana mungkin engkau dapat 
membayangkan, bahwa engkau 
mampu menulis seluruh Amanat ini 
dengan kemampuanmu sendiri? Aku 
memang menyembunyikan Wajah-Ku 
untuk beberapa waktu, supaya engkau 
merasakan dan mengerti, betapa eng-
kau tidak mampu menulis satu kata 
Pengetahuan pun tanpa Aku.
Akulah Sang Wahyu yang berbicara, 
yang menawarkan,  yang mengajar, 
yang menyingkapkan, yang mem-
bangkitkan dan yang memberi makan 
orang-orang yang tidak ber-Allah.

Vassula-Ku, bahagiakan engkau ber-
sama Aku? Bahagiakah engkau me-
nyadari milik siapa engkau ini?  Aku 
Allah, Allah yang hidup, penciptamu. 
Akulah Kasih. Aku Bapamu yang kini 
berbicara kepadamu. Aku Trinitas 
Yang Maha Kudus   Baktikanlah 
dirimu kepada-Ku. Meskipun engkau 
sama sekali ‘bukan apa-apa’.

Aku telah mengikuti engkau, bagaikan 
seorang kekasih yang mengikuti gadis-
nya. Aku telah meyakinkan engkau 
untuk mengasihi Aku, dan berbagi 
Karya-Ku. Kekuranganmu tidak men-
jadi soal bagiku. Aku mencukupi Diri-
Ku sendiri, tetapi Aku bersukacita 
mendapatkan engkau dalam Terang-
Ku. Aku bersukacita mendapatkan 
engkau dalam Istana-Ku. Aku bersu-
kacita memberi engkau makan dan 
menumbuhkan dirimu. Anak-Ku, 

mengertikah engkau? Jangan mem-
buat Aku sedih  12   

Para ayah selalu dekat dengan anak-
anaknya. Akrablah selalu dengan 
Aku, namun jangan pernah lupa akan 
Kekudusan-Ku. Aku mengasihi eng-
kau dan Aku ingin engkau mengasihi 
Aku dalam kekudusan.  
Hormatilah hukum-hukum-Ku. Deng-
an menghormatinya, engkau menghor-
mati Aku. Citailah hukum-Ku, sebab 
dengan mencintainya, engkau meng-
asihi Aku  

Turutilah hukum-Ku. Dengan menu-
rutinya engkau mengikuti Aku. 
Hukum-Ku akan membimbing engkau 
kepada-Ku dalam rumah-Ku, yang 
juga rumahmu     Percayalah ke-
pada-Ku, sebab kuasa-Ku Agung. 
“Kita”
Rntuk selama-lamanya, Tuhan
Pujilah Aku.

Tuhan, carikanlah bagiku suatu bab 
puji-pujian dalam Kitab Suci, yang dapat 
kupakai untuk dibacakan kepada-Mu.

  Baiklah, Aku akan mencarikan.
Bukalah Kitab Suci.
Aku membuka Kitab Suci. Kudapatkan 
kitab Daniel 3:[^-`0. Talu aku membaca 
ayat-ayatnya di hadapan Tuhan. Hal ini 
menyenangkan hati Yesus. Amanat untuk 
kelompok doa. Ditulis untuk tanggal 1J 
]ebruari.

 Damai sertamu  Sabda-Ku adalah 
terang. Sabda-Ku adalah Persatuan 
dan Harapan  Datanglah kepada-Ku 
dan bacalah Sabda-Ku lebih sering. 
12 Karena terasa demikian dekat dan akrab, untuk 
sesaat aku mendadak ragu-ragu apakah ini benar 
Allah yang sedang berbicaraS Ternyata keraguan ini 
melukai-Nya.
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Para terkasih, inilah Aku, Yesus, Sang 
Kerahiman, Yesus Juru Selamatmu, 
yang turun melalui sarana lemah ini, 
untuk mengukir padanya Sabda-Ku. 
Dari Kasih-Ku yang tanpa batas dan 
Kerahiman-Ku yang berlimpah-lim-
pah, Aku turun ke dalam kegelapan 
ini. Aku turun ke padang gurun dan ke 
dalam kegersangan ini untuk men-
curahkan Roh-Ku ke atas kalian  

Ciptaan! Aku turun untuk mengairi 
tanah yang tandus ini dan membuat 
sungai-sungai dari bumi yang haus 
ini. Aku turun untuk mencurahkan ke 
atas kalian berkat-berkat-Ku bagikan 
embun di pagi hari. Aku datang untuk 
menghalau semua kejahatan dan men-
cabut akar kejahatan dan mengganti-
kannya dengan damai dan kasih  

Pada hari ini, bibir-Ku kering pecah 
karena haus akan kasih. Aku membu-
tuhkan kasih daripadamu. Aku haus 
akan kasih, Aku haus akan kasih = 
Betapa Hati Kudus-Ku merindukan 
agar kalian belajar mengasihi Aku! Be-
tapa Aku rindu agar pada suatu hari 
kalian mencapai puncak kasih dan 
mendengar kalian berseru: “Abba!”  
Lalu = pada saat itulah, luka-luka-Ku 
akan mulai pulih = Betapa Aku rindu 
supaya imam-imam-Ku menyerap 
dari kasih-Ku yang tidak terbatas itu, 
agar hati mereka dipenuhi! Kasih-
Ku kepada mereka sangat besar. Ya, 
demikian besarnya sehingga mereka 
baru mampu memahami kepenuhan-
Nya bila mereka ada di Surga  

Kebaktian harus menjadi Panji me-
reka, kesetiaan harus menjadi Obor 
mereka, kemurnian harus menjadi 
Pakaian pesta mereka, dan Kasih ha-

rus menjadi Lencana mereka!
Dengan demikian domba-domba-Ku 
dapat mengenali Aku di dalam diri 
mereka dan jelas melihat gambaran 
jernih Diri-Ku  Aku ingin supaya 
gembala-gembala-Ku murni, supaya 
dalam kemurnian mereka buah-buah 
mereka akan utuh. Sukacitakanlah 
Hati Kudus-Ku dan taatilah sepenuh-
nya perintah-perintah-Ku. Mengasihi 
berarti menuruti perintah-perintah-
Ku. Kasihilah satu sama lain  

Oh, anak-anak Terang-Ku, hiduplah 
sesuai Sabda-Ku. Terimalah Damai-
Ku, dan biarkan Damai-Ku itu tinggal 
dalam dirimu. Terimalah Kasih-Ku, 
dan biarkan Ia memenuhi dirimu. Aku 
akan memperbaharui kalian selu-
ruhnya jika kalian membuka hatimu 
kepada-Ku dan Aku akan menjadi 
kalian suatu bangsa baru, bangsa 
yang murni. Hiduplah sesuai dengan 
Amanat-Ku.

Rungkanlah Amanat-Ku itu.
Datanglah kepada-Ku dengan kasih. 
Ikutilah jejak-Ku, yang akan mem-
bawa dirimu kepada-Ku, ke dalam 
rumah-Ku, yang juga rumahmu. 
Jangan malu-malu. Kendati ketidak-
sempurnaanmu, Aku akan membuka 
lengan-Ku bagimu. Kendati kasihmu 
hambar, jatuhkanlah dirimu ke dalam 
rangkulan-Ku, dan Aku, Guru Kasih, 
akan mengajar kalian mengasihi Aku 
dan saling mengasihi.

Datanglah kepada-Ku, termasuk me-
reka yang tidak mengasihi Aku. Aku 
sudah mengampuni kalian. Datanglah, 
dan Aku akan menyembuhkan kalian 

 diberkatilah jiwa-jiwa-Ku yang 
kecil, sebab bagi mereka Aku memiliki 
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Kasih khusus. Tinggallah kecil dan 
sederhana. Jangan coba menjadi ‘se-
suatu’. Tinggallah kecil, supaya kalian 
dapat merangkak ke kedalaman Hati 
Kudus-Ku. Jadilah seperti anak-anak 
kecil dengan Iman bagaikan anak-
anak, sebab inilah yang menyenang-
kan hati Bapa-Ku. Jangan pernah 
berhenti berdoa.

Senangkanlah Hati-Ku dan berdoalah 
demi persatuan, Persatuan tubuh-
Ku. Aku menghendaki supaya kalian 
berdoa untuk Paus dan Patriark13.  
Aku ingin kalian berdoa untuk semua 
imam. Berdoalah supaya domba-
domba yang tidak di bawah bimb-
ingan Petrus kembali kepada Petrus 
dan berdamai kembali. Berdoalah 
agar ada satu Kawanan di bawah satu 
Gembala. Berdoalah demi Kedamaian, 
Persatuan dan untuk kasih yang lebih 
besar di antara kalian. Berdoalah agar 
kalian dapat memuji Aku di sekeliling 
satu tabernakel.

Bersatulah, hai para terkasih, dan 
jadilah Ssatu, sama seperti Bapa dan 
Aku adalah Satu dan Sama  Aku 
memberkati kalian  

22.1.89

Tuhan?
Aku bersama engkau, nak. Ikutilah 
pola yang telah Kutetapkan bagimu. 
Berdoalah supaya Roh Pembedaan 
dan Kebenaran selalu ada bersamamu.
Teguhlah, juga bila mereka menga-
niaya engkau. Carilah Aku dan Bunda 
Sucimu. Vassula, melekatlah pada 
segala sesuatu yang telah Kuberikan 

13  Pimpinan Vereja =rtodoks Wcatatan redaksiX 

kepadamu. Engkau bukan nabi per-
tama yang dikutuk umat-Ku dan yang 
diperlakukan secara tidak adil. Tidak, 
engkau bukan yang pertama. Sahabat-
sahabat-Ku menyebabkan luka-luka 
terdalam pada Diri-Ku.

Mereka tidak kunjung memahami. 
Mereka tidak menyadari perbuatan 
mereka. Hati mereka resah, resah 
akibat kenyataan bahwa Aku telah me-
milih engkau, anak-Ku. Resah karena 
Aku dapat mengunjungi kemalangan 
dan mengasihinya pula. Mereka belum 
memahami Hati-Ku, yang adalah 
Lembah Kerahiman.

YBersambung ke BC 31Z


