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B+K+ CATATAN 31

Banyak di antara mereka suka 
membalas dendam. Bila mereka 
mengucapkan doa harian mereka 
kepada Bapa, apakah mereka datang 
kepada-Nya dengan nurani jernih, 
dan mohon supaya Bapa mengampuni 
mereka seperti mereka mengampuni 
orang lain?

Bagaimana mungkin mereka bisa 
mohon pengampunan, sedangkan 
mereka sendiri tidak mengampuni 
dirimu hingga hari ini? Tanpa ragu-
ragu mereka menghakimi engkau. 
Mereka menyerukan damai, tetapi 
tidak ada damai. Tidak ada satupun 
dari mereka yang menyesali kejahatan 
mereka. Dimanakah semangat damai 
kalian? Dimanakah kerinduan 
kalian untuk bersatu? Bila sekarang 
kalian terpecah belah, ini disebabkan 
oleh kejahatanmu, oleh roh 
ketidakmauanmu untuk mengampuni 

dimanakah kasih? Masih adakah 
sisa kasih yang tinggal dalam dirimu, 
hai ciptaan? Sudah tidak adakah 
kebijaksanaan yang tersisa dalam 
dirimu?

Aku, Tuhan, telah berkata bahwa Aku 
memberi kepada yang paling kecil di 
antara kalian, dan orang-orang yang 
berbicara dalam bahasa-bahasa aneh, 
serta melalui bibir orang-orang asing. 
Aku akan berbicara kepada bangsa-
bangsa, namun masih saja mereka 
tidak mau mendengarkan Aku 

Vassula-Ku, jangan khawatir, 

penganiayaan akan selalu ada. 
Engkau, yang terkasih, peganglah 
erat-erat apa yang telah Kuberikan 
kepadamu. Engkau kini putri-Ku, 
sebab engkau digerakkan oleh Roh 
Kudus-Ku. Sebab itu, melekatlah 
padaku. Teguhkanlah hatimu, Aku 
tidak pernah akan mengabaikan 
dirimu  

⁄X‹fi› ƒ
Kemuliaan kepada Allah karena 
Kerahiman dan Kasih-Nya yang telah 
ditunjukkan-Nya kepadaku!

Yakinlah bahwa engkau berada dalam 
rangkulan “Abba”-mu  “Kita?”
Ya, untuk selama-lamanya.

27.1.89

Aku, Tuhan, mengasihi engkau.  
Akulah yang Utama dalam hidupmu, 
dan biarlah ini senantiasa demikian, 
sebab Aku Ada  Tinggallah dalam 
terang-Ku. Puasakanlah Aku dengan 
menghantarkan jiwa-jiwa kepada-Ku 

 Belailah Aku dengan kata-katamu 
yang mirip kata anak. Jangan pernah 
berhenti berdoa. Sadarlah selalu akan 
Kehadiran-Ku. Perlakukanlah Aku 
kini sebagai Raja.

Persembahkanlah kepada-Ku 
rangkaian kalungan bunga kasih. 
Persembahkanlah kepada-Ku doa-
doa bagaikan dupa yang menggapai 
Surga. Persembahkanlah kepada-
Ku jiwa-jiwa agar diselamatkan. 
Persembahkanlah mereka kepada-Ku, 
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agar Aku membenamkan mereka 
ke dalam Tungku Perapian Hati 
Kudus-Ku. Aku ingin mengubah 
mereka masing-masing menjadi 
obor hidup dari tungku perapian 
kasih. Hormatilah Aku sekarang dan 
wartakanlah Injil dengan Kasih demi 
Kasih  Mari, pujilah Aku.
Terpujilah Tuhan, sebab =a telah 
berkenan memandang kemalangan dan 
berkenan mengangkat aku. Terpujilah 
Tuhan yang telah membangkitkan aku 
dari kematian. Kemuliaan kepada Allah 
yang berkenan turun dan menebus kita 
dari yang jahat. Diberkatilah Tuhan atas 
belas kasih-Nya terhadap anak-anak-
Nya. Amin.
Makan dari Aku. Mari, “Kita?”
Ya, Tuhanku.

29.1.89

Tadi malam aku mengalami suatu 
mimpi yang simbolis. Aku memasuki ke 
sebuah gereja yang penuh umat. Sedang 
berlangsung Misa. Ada kerumunan dan 
ada juga orang-orang yang berdiri. 
Bdara di situ dipenuhi dupa. =mam 
membawa sebuah kotak dan kami tahu 
kotak itu berisi seekor Merpati yang 
Hidup. =a mau membebaskannya, 
supaya Merpati itu dapat terbang bebas 
mengitari kami dan membuat hati kami 
bersukacita. Merpati itu dilepaskan, dan 
terbang sekeliling kami. Kami semua 
mengulurkan tangan kami dengan 
harapan agar Merpati itu hinggap pada 
kami. Karena kami tahu bahwa bila 
Merpati itu hinggap, maka itulah suatu 
rahmat.

Merpati yang berwarna biru langit itu, 
datang menuju kepadaku. Aku merasa 
bahwa aku sayang pada-Nya dan aku 

tahu juga bahwa Merpati itu pun sayang 
kepadaku. Merpati itu hinggap di puncak 
jariku, aku mengalami sukacita yang 
mengagumkan di sekelilingku. Beberapa 
orang terheran-heran, sementara yang 
lain berharap agar Merpati itu hinggap 
juga pada mereka. Tetapi Merpati itu 
terbang kembali, berkeliling tanpa 
berhenti, lalu sekali lagi hinggap di 
pucuk jariku. Dengan hati-hati kudekap 
merpati itu dengan kedua tanganku, 
dan kutempelkan dengan mesra di pipi 
kiriku dekat telingaku sambil terdengar 
olehku denyutan jantung-Nya yang cepat. 
Jantung Merpati itu berdenyut.

Kemudian kudapati diriku sedang 
berada sendirian di jalan, di satu jalan 
setapak. Sambil berjalan di sisi jalan 
itu ada banyak binatang kecil entah 
apa, sedang saling terkam tanpa belas 
kasihan. Di tengah perjalanan ini, 
seekor tikus datang ke arahku dengan 
maksud menakut-nakuti aku, dengan 
menggoldol mangsanya yang masih 
ada di moncongnya. Aku tidak takut, 
dan untuk menunjukkan pada tikus itu 
bahwa aku adalah “Tuan” kepercepat 
langkahku. Tikus itu menyadarinya dan 
menepi, lalu berpapasan dengan seekor 
tupai dari arah belakang dan serta merta 
tupai diterkamnya.

Kemudian, kira-kira J meter di depanku, 
sambil memblokir jalanku, dan dari 
ujung terentang ke ujung tepi yang lain, 
ada seekor ular. Aku bersyukur kepada 
Allah karena aku diizinkan melihat 
ular itu, sebab ular itu transparan 
seperti kertas seloLan, sehingga orang-
orang tidak melihatnya dan mereka 
pasti menginjak ular itu, sehingga ia 
menggigit mereka. Aku tidak takut, sejak 
aku memutuskan diri untuk berjalan 
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akan membangkitkan dirimu kepada-
Ku, supaya mereka jangan sampai 
menginjak dirimu. Akulah ini yang 
akan mencurahkan embun kebenaran-
Ku atas dirimu, dan tidak seorangpun 
akan Ku-izinkan meremukkan dirimu, 
hai bunga!  Aku-lah yang menjaga 
dirimu, dan dalam rangkulan Abba-
mulah engkau disembunyikan. Jangan 
takut, Aku dekat. Kasih mengasihi 
kalian 

30.1.89

Tuhan? Oh, Yahwe, betapa aku 
mengasihi Engkau!!

Aku Ada.
Bunga, Aku mengasihi engkau  Roh-
Ku ada di atasmu.
Rasakanlah kehadiran-Ku. Tanpa 
Aku, engkau pasti masih berbaring 
mati di antara orang-orang mati! 
Aku Tuhan Kerahiman, telah 
membangkitkan dirimu sehingga 
lewat Amanat-Ku, Aku akan 
membangkitkan bangsa yang tidak 
mengenal Allah ini.  

Hari-hari berjalan dengan cepat, 
dan waktu berlalu dengan kecepatan 
yang dahsyat pula, sedangkan 
ciptaan-Ku tuli. Karena tenggelam 
dalam kegelapan, mereka tidak mau 
mendengarkan, mauppun percaya 
akan tanda-tanda Kerahiman-Ku! 
Dalam kasih-Ku dan iba, Aku telah 
menebus engkau dan mengangkat 
dirimu kepada-Ku, membuai dirimu 
ke dalam Hati Kudus-Ku. Aku telah 
turun dari Surta, dari Takhta Kudus-
Ku.

melangkahi, menghindarinya. Tiba-tiba 
dari samping kananku datang seekor 
ular lain, tetapi yang satu ini berbeda, 
sebab ular ini ular penyerang. Blar ini 
juga transparan, hanya ada lukisan kecil 
di bagian punggungnya. Tipisnya seperti 
jariku, tetapi panjangnya tiga meter 
P Kusadari saat itu aku terperangkap, 
tetapi segera tubuhku terangkat dari 
tahan, oleh Bapa Surgawiku. Aku 
terangkat kira-kira tiga meter di atas 
tanah. Meskipun demikian, aku tetap 
takut, jangan-jangan ular panjang itu 
menjulurkan tubuhnya, berdiri dan 
mencapai aku. Qalu bapa Surgawiku 
mengangkat aku melayang ke depan 
melintasi semua ular-ular itu, dan 
menempatkan diriku di atas tanah dekat 
seorang teman.

Kita berdua berdiri di ujung akhir jalan 
itu. Di situ terdapat sebuah tembok, 
sebuah tembok jalan buntu. Aku menoleh 
ke kanan sebab aku mendengar sesuatu. 
Aku melihat ular pertama sedang 
mencari-cari sesuatu. Aku berkata 
kepada temanku yang tidak melihat 
adanya ular itu, “Jangan bergerak, 
tinggallah diam,” tanpa memberitahu 
kepadanya tentang adanya ular itu 
karena aku khawatir temanku itu akan 
bergerak karena takut. Aku melihat 
ular kedua datang menghampiri yang 
pertama. Maka ular pertama, yang 
begitu lapar, menyerang ular kecil itu 
dengan sangat buas, melalapnya habis 
dengan suara yang memuakkan. Aku 
merasa lega dan damai karena kuketahui 
bahwa ular itu kini hanya ingin tidur, 
dengan demikian ia akan membiarkan 
kami sendiri dalam damai.

 Aku akan memberi engkau makan 
di hadapan para penganiayamu. Aku 
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dan karena engkau tahu, bahwa hal 
itu bukan lagi barang baru bagi-Ku, 
engkau datang kemari berpura-
pura dengan berpakaian lengkap 
sebagai Imam Agung. Engkau telah 
mengenakan pakaian-Ku, dalam emas 
dan perak, untuk menyembunyi-
kan jubah gelapmu yang diberikan 
kepadamu oleh si Binatang Hitam 
itu . Engkau tidak memiliki terang 
dalam dirimu, dan menyembunyikan 
mukamu yang mengerikan itu, 
engkau telah menggunakan topeng 
di mukamu yang mengerikan itu, 
supaya penampilanmu benar-benar 
mampu menipu orang, bahkan menipu 
Hamba Pilihan-Ku. Kedokmu itu tidak 
dapat menipu orang, bahkan menipu 
Hamba Pilihan-Ku. Kedokmu itu 
tidak dapat menipu Aku, sebab Mata-
Ku tahu, bahwa di balik kedok anak 
domba itu, engkau menyembunyikan 
suatu kehancuran yang dahsyat. 
Engkau telah mempersenjatai dirimu 
selengkapnya dengan kejahatan!

Dan kini engkau tengah berencana 
menguasai dunia, memadamkan sama 
sekali terang yang sudah meredup itu 
dalam diri mereka. Rencanamu adalah 
untuk memperbesar situasi tidak 
ada hukum dan mencabut segalanya 
yang Kudus, menyingkirkan orang-
orang yang berkuasa dan memonopoli 
tempat Kudus-Ku. Mereka itu, anak-
Ku, adalah para ular yang pernah 
Kutunjukkan kepadamu dalam suatu 
penglihatan, ular-ular yang merayap 
di atas Sakramen Kudus-Ku dan 
diatas Tabernakel-Ku. 

Ia telah menipu banyak orang dan 
umat akan dibutakan. Dibutakan oleh 
jubah palsunya. Jiwa-jiwa malang 

Ku-bungkukkan Diri-Ku untuk dapat 
menggapai generasi yang kurang 
berterima-kasih ini. Tanganmu 
masih berlumuran darah segar anak-
anak-Ku. Darah, sebab engkau telah 
menolak amanat-Ku yang Kuberi di 
Watima. Waktu itu kalian menolak 
untuk percaya, menolak anjuran-
Nya yang mendesak, dan kini kalian 
mengulangi lagi kesalahan-kesalahan 
itu. Darah baru akan tertumpah 
karena keras kepalamu. Oh, anak-Ku, 
begitu banyak milik-Ku dibutakan 
oleh asap Setan! Milik-Ku sendiri 
memberontak tanpa mengenal takut, 
dan tanpa keraguan sedikitpun. 
Ketulusan hati tidak ada pada 
diri mereka. Aku tidak mendapati 
kekudusan pula dalam diri mereka 

Aku mencari kasih, tetapi ia tidak 
Ku-dapati dalam diri mereka. 
Tidak ada keadilan yang tampak, 
dan Kebijaksanaan telah diganti 
dengan kebodohan. Keutamaan 
telah ditinggalkan mereka, sebab 
lidah mereka bercabang, dan hanya 
mengucapkan pengkhianatan. Para 
pemberontak ini telah membiarkan 
kesombongan menjadi mahkota 
mereka, dan ketidaktaatan menjadi 
milik mereka, menjadi tongkat 
kebesaran mereka. Aku tidak 
menemukan damai dalam diri mereka, 
sama sekali tidak!  Jalan pikiran 
mereka bukan jalan pikiran-Ku. 
Mereka tengah menuju kekacauan dan 
kehancuran kota-Ku  

Oh, Kain! Kain? Dimanakah Roh 
yang Ku-anugerahkan kepadamu? 
Kain? Apakah engkau sedang menuju 
kehancuranmu lagi? Aku mengetahui 
kekerasan hatimu sejak engkau lahir, 
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itu akan diyakinkan bahwa apa yang 
mereka lihat di hadapan mata mereka 
itu, dan di dalam era mereka sendiri, 
adalah benar-benar Sang Imam Agung 
sendiri! Dengan penyamaran yang 
tampak mulia itu, ia akan membawa 
kemurtadan besar ke dalam Gereja-
Ku. Ia akan membawa kehancuran, 
dan segala sesuatu akan dikelabui 
dengan mujizat-mujizat, dengan 
berbagai lambang dan tanda-tanda 
di langit. Kurban Kekal-Ku akan 
dicampakkan olehnya dan diinjak-
injak, juga dihapuskannya.

Tetapi semua itu dilakukan secara 
samar-samar, dalam kedengkian. 
Kota suci-Ku akan berada di bawah 
kuasa Kain karena mereka menolak 
peringatan-Ku. Aku telah datang 
kepada mereka secara tidak terduga, 
dengan telanjang kaki, tetapi mereka 
telah mencemoohkan Aku.

Kekuasaan Kain akan berlangsung 
dalam waktu yang singkat, berkah 
usaha jiwa-jiwa terkasih-Ku yang 
memulihkan kembali, yang berdoa dan 
mengorbankan diri mereka. Semua itu 
telah Ku-perhitungkan dan korbanmu 
tidak sia-sia  Kejahatan dan 
pelanggaran hukum dapat ditiadakan 
berkat doa-doamu.
Tuhan, apa yang terjadi dengan orang-
orang kudus-Mu?
Dengan sangat pedih harus Kukatakan 
bahwa banyak yang akan tertipu 
oleh penampilannya, oleh topeng 
anak dombanya. Ia akan membuat 
banyak orang tertarik pada dirinya, 
tetapi Aku telah mengizinkan dirimu 
untuk melihat kenyataan apa yang 
ada dibalik yang tampak itu, yaitu 
yang menjadi milik ular-ular biludak, 

pembawa maut [

Vassula, dengan gemuruh yang 
dahsyat dan dengan Api-Ku, Aku 
akan menumbangkan pemberontak 
ini beserta para pengikutnya. Aku 
akan menginjak-injak sarang perlin-
dungannya, sebab didirikan atas dasar 
kepalsuan dan akan Ku-hancurkan 
menjadi timbunan debu, sebab 
mereka mendirikannya atas dasar 
kebohongan.

Kemudian Aku akan  memanggil para 
Habel-Ku, dan dengan penuh Kasih 
akan Kurangkul mereka. Aku akan 
melindungi mereka dalam Hati Kudus-
Ku. Mereka akan mirip merpati-
merpati karena kemurnian, dan Hati 
Kudus-Ku akan menjadi sangkar 
mereka. Lihatlah sekelilingmu, 
tidakkah engkau melihat? Tidakkah 
engkau memperhatikan betapa 
banyaknya saudara-saudara-Ku yang 
sedang berkomplot melawan Aku? 
Aku tengah dikhianati, anak-Ku, 
justru oleh milik-Ku sendiri.

Tuhan, mengapa mereka melakukan 
ini pada-Mu? Mungkin mereka tidak 
menyadarinya?
Anak-Ku, mereka dibutakan oleh 
kesombongan dan ketidak-taatan.
Apakah mereka benar-benar mengira 
bahwa mereka melakukan yang benar?
Bagaimana dapat mereka yakin bahwa 
perbuatan mereka benar, padahal 
mereka melanggar hukum-Ku!
Mereka tidak taat, dan ketidak-taatan 
itu tidak berasal dari Aku! Mereka 
mengikuti hukum musuh-Ku. Mereka 
meletakkan kaki mereka tepat pada 
jejaknya dan mereka dibimbing oleh 
mereka sendiri menuju kehancuran 



Buku Catatan 31 

6

Jelaslah bahwa engkau tidak dapat 
melakukan hal-hal itu yang Kutuntut 
dari padamu. Seperti hal ini, yaitu 
walaupun Aku menulis “engkau”, 
ini tidak berarti benar-benar dirimu 
sendiri! Betapa seringnya Aku 
telah menulis: “Hidupkan kembali 
Gereja-Ku, Vassula.” Aku yang akan 
menghidupkan kembali Gereja-Ku 
dengan Kuasa-Ku.

Bunga, Akulah yang akan memberkati 
anak-anak-Ku di Garabandal

Bunga-Ku, Aku bermaksud 
mempersatukan Gereja-Ku. Bukankah 
Aku juga menulis “Persatukanlah 
Gereja-Ku, Vassula?” Maka benarkah 
engkau mengira, bahwa engkaulah 
yang akan mempersatukan Gereja-
Ku? Sekali lagi, Sabda-Ku simbolis  
sekarang engkau tahu. Nah, jangan 
menipu dirimu lagi. Akulah yang 
melakukan seluruh Karya itu, hai para 
malaikat-Ku. Aku telah mengaruniai 
dirimu dengan bermacam macam 
rahmat. Gunakan itu. Jangan sampai 
menjadi kekacauan! Damailah selalu. 
Berilah makan anak-anak domba-
Ku degnan Amanat Ilahi-Ku dan 
bergantunglah pada bimbingan-Ku. 
Aku mengasihi kalian semua   

9.2.89

Tuhan membangunkan aku di 
tengah malam dan minta kepadaku 
menuliskan suatu amanat:

 Aku telah memanggil engkau 
Vassula. Dengarkan Aku: Teguhlah! 
Teguhlah laksana batu karang 

 Jangan seperti pasir apung  

dan kejatuhan mereka sendiri! Bagai 
angin timur Aku akan mencerai-
beraikan para pemberontak ini. 
Tunggu saja dan saksikanlah  

Mohonlah belas kasihan untuk mereka 
ini. Kasihilah Aku dan redakanlah 
keadilan-Ku. Muliakanlah Aku dengan 
membawa jiwa-jiwa kepada-Ku demi 
keselamatan mereka. Pandangan-Ku 
tertuju secara istimewa kepada anak-
anak muda di era gelap ini. Mari kita 
berdoa kepada Bapa  
“Oh bapa, kasihanilah anak-anak-Mu, 
terutama para anak muda. 
Ambillah jiwa-jiwa itu dan 
tempatkanlah mereka dibawah sayap-
Mu.
Selamatkanlah mereka dari si jahat.
Sembuhkanlah mereka dari kelesuan 
yang mengelilingi mereka.
Penuhilah mereka dengan Roh Kudus 
Kebenaran dan bawalah mereka ke 
dalam Terang-Mu untuk selama-
lamanya.  Amin”.

Mari beristirahatlah anak-Ku. Aku 
tidak pernah akan menelantarkan 
engkau. Mereka1 tidak akan berhasil 
mengambil terang yang telah Ku-
berikan kepadamu. Jangan takut, 
Aku bersamamu. Mari, “Kita?” 
Kehadiran-Ku?
Ya, Tuhan. Aku mengasihi Engkau hingga 
mati?

5.2.89

Vassula, terimalah Damai-Ku.
Izinkanlah Aku menjelaskan Amanat-
Ku  Jangan engkau mengartikan 
bagian apapun secara hara! ah. 
1 Para penganiayaku.
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Aku telah memilih engkau kendati 
kelemahanmu, namun, Aku tahu 
engkau tidak akan menyia-nyiakan 
Sabda-Ku seperti pasir apung. Sabda-
Ku akan ditempatkan dalam dirimu, 
terukir dalam dirimu dan akan 
tinggal disitu, agar semua orang dapat 
membacanya!

Vassula, pikirkanlah hal ini: apakah 
seorang petani akan memilih 
mengolah dan menggarap tanah subur 
untuk menaburkan benihnya, ataukah 
ia akan pergi dan melemparkan 
benihnya ke dalam rawa dan pasir 
apung?  Vassula-Ku, apa yang harus 
kautakuti? Berdoalah untuk dapat 
membeda-bedakan roh dengan tegas. 
Tinggallah dulu [ Izinkan jari-Ku 
mengukir keinginan-keinginan-
Ku dalam dirimu. Izinkanlah Aku 
menggunakan engkau sebagai papan 
tulis-Ku. Terimalah semua yang Ku-
berikan kepadamu. Makanlah dari 
Aku. Damai bersertamu  

⁄X‹fi› ƒ

 Vassula, Aku akan menulis sekarang 
acara-Ku untuk pertemuan tanggal 
tujuh belas. Lalu Aku juga akan 
menuliskan Amanat-Ku bagi mereka 

 Anak-Ku, hendaknya engkau 
menguduskan balai pertemuan itu 
dengan dupa dan air suci. Hendaknya 
engkau mengucapkan doa pengusiran 
setan kepada Santo Mikhael.

(Saat ini Allah membuat Aku mengerti 
bahwa sisa acara itu harus tinggal dalam 
buku catatan pribadiku)

Bagus, Vassula, Engkau telah paham. 
Mari, inilah Amanat-Ku:

Sabda-Ku adalah Terang.  Sabda-Ku 
adalah Damai dan Kasih.  Sabda-
Ku adalah Persatuan dan Harapan.  
Datanglah kepada-Ku, dan bacalah 
Sabda-Ku lebih sering 

Para terkasih, inilah Aku, Yesus Yang 
Maharahim, Yesus, Juru Selamatmu, 
yang turun melalui sarana lemah ini, 
untuk mengukir Sabda-Ku dalam 
dirinya  Aku turun dalam kegelapan 
ini karena Kasih-Ku dan Kerahiman-
Ku yang tanpa batas. Aku turun 
ke padang gurun ini dan ke tanah 
gersang ini, untuk mencurahkan Roh-
Ku atas kalian.

Ciptaan! Aku datang untuk mengairi 
tanah ini yang begitu kering dan 
untuk mencuatkan sungai-sungai 
dari tanah haus ini. Aku turun untuk 
mencurahkan berkat-berkat-Ku 
ke atas kalian laksana embun pagi. 
Aku datang untuk menghalau semua 
kejahatan dan mencabut segala 
kejahatan, menggantikannya kembali 
dengan Damai dan Kasih 

Kini, bibir-Ku terpecah-pecah 
karena haus akan kasih. Aku 
membutuhkan kasih dari mereka. 
Aku haus akan kasih [ Betapa Hati 
Kudus-Ku merindukan agar kalian 
belajar mengasihi Aku! Betapa Aku 
merindukan agar kalian sampai ke 
puncak kasih dan mendengar kalian 
menyerukan seruan Kasih: “Abba”.
Pada saat itu, hanya pada saat itu, 
luka-luka-Ku akan mulai sembuh 
[ Betapa Aku rindu supaya imam-
imam-Ku menimba dari Kasih-Ku 
yang tanpa batas itu dan mengisi 
hati mereka sepenuhnya! Kasih-Ku 
bagi mereka sungguh besar, begitu 
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besarnya sehingga mereka baru akan 
mengerti kepenuhan-Nya setelah 
mereka ada di surga.

Devosi haruslah menjadi Panji 
mereka. Kesetiaan harus menjadi 
Obor mereka, Kemurnian Pakaian 
Agung mereka dan Kasih harus 
menjadi Lencana mereka, supaya 
dengan demikian anak-anak domba-
Ku dapat mengenali Aku dalam diri 
mereka dan melihat dengan jelas 
Citra-Ku  Aku menginginkan agar 
para gembala-Ku murni, supaya 
dalam kemurnian mereka itu, buah 
mereka menjadi utuh. Sukacitakanlah 
Hati Kudus-Ku dan taatilah 
sepenuhnya perintah-perintah-Ku  
Mengasihi berarti mengikuti Perintah-
perintah-Ku: Kasihilah satu dengan 
yang lain. 

Oh, anak-anak terang-Ku, 
dengarkanlah Sabda-Ku dan 
hayatilah [ hayatilah Sabda-Ku 
[ Jika kalian mendengarkan Aku, 
Aku akan menawarkan Damai 
kepadamu sebagai Panjimu, dan 
Kasih akan menjadi Mahkotamu. Aku 
akan memperbaharui dirimu, bila 
kalian membuka dirimu sepenuhnya 
kepada-Ku. Andalkanlah Aku, Aku 
akan memperbaharui kalian dan 
menjadikan kalian suatu bangsa yang 
baru, suatu bangsa yang murni 

Hayatilah Amanat-Ku. Renungkanlah 
Amanat-Ku  Datanglah kepada-Ku 
dengan kasih. Ikutilah jejak langkah-
Ku, yang akan menuntun kalian 
kepada-Ku, ke dalam rumah-Ku yang 
juga menjadi rumah kediamanmu  
Jangan ragu, sebab walaupun engkau 

tidak sempurna. Akan akan membuka 
tangan-Ku bagimu. Biarpun kasih 
hanya suam-suam kuku, jatuhkanlah 
dirimu ke dalam rangkulan-Ku dan 
Aku, yang adalah Sang Guru Kasih, 
akan mengajarkan kalian mengasihi 
Aku dan menunjukkan kepadamu 
bagaimana saling mengasihi.

Datanglah kepada-Ku, juga mreka 
yang tidak mengasihi Aku. Aku 
telah mengampuni kalian. Mari, dan 
Aku akan menyembuhkan kalian 

 Diberkatilah kalian semua yang 
percaya walaupun tidak melihat 

 Diberkatilah para jiwa kecil, 
sebab pada mereka inilah Aku telah 
menaruh Kasih yang menyenangkan 
Hati-Ku. Tinggallah kecil dan 
sederhana. Jangan mencoba menjadi 
ini atau itu. Tetaplah kecil, supaya 
kalian dapat merayap masuk ke 
kedalaman lubuk Hati Kudus-Ku. 
Jadilah seperti anak-anak, dengan 
iman seperti seorang anak, sebab 
inilah sikap  yang berkenan pada 
Bapa-Ku  Jangan pernah berhenti 
berdoa.  Senangkanlah hati-Ku dan 
berdoalah dengan hatimu

Aku ingin agar kalian berdoa demi 
Kesatuan Tubuh-Ku  Aku ingin 
agar kalian berdoa untuk Sri Paus 
dan untuk Patirark2  Aku ingin agar 
kalian berdoa untuk semua imam 
, berdoa untuk domba-domba yang 
tidak di bawah pimpinan Petrus, agar 
mereka kembali kepada Petrus dan 
berdamai kembali  Berdoalah, agar 
ada satu kawanan dan satu Gembala 
saja  Berdoalah demi Perdamaian, 
2 Patriark: Pimpinan @ereja Brtodoks FCatatan 
RedaksiH



Buku Catatan 31

9

Persatuan dan agar ada kasih yang 
lebih besar di antara kalian 

Berdoalah agar kalian dapat memuji 
Aku di sekeliling satu Tabernakel  
Bersatulah, terkasih-Ku, dan jadilah 
satu, seperti Bapa-Ku dan Aku adalah 
Satu, seperti Bapa-Ku dan Aku adalah 
Satu dan Sama  Aku memberkati 
kalian semua dari dalam lubuk Hati-
Ku  Vassula-Ku, maukan engkau 
menuliskan Amanat-Ku ini?
Ya, Bunda Suci.

Damai sertamu. Para terkasih-Ku, 
hari ini Aku ingin minta kepada kalian 
semua agar kalian memperbanyak 
doa-doa demi persatuan, yaitu 
Persatuan yang amat dirindukan oleh 
Putra-Ku  Berdoalah untuk imam-
imam yang tercerai-berai, agar mereka 
kembali ke kawanan itu, satu-satunya 
kawanan Petrus 

Berdoalah agar mereka bersatu 
dengan tulus hati. Berdoalah demi 
Perdamaian dan untuk anak-anak 
yang belum berdamai kembali dengan 
Allah. Berdoalah untuk kerajaan-
kerajaan palsu, kerajaan-kerajaan 
yang hanyut terombang ambing, agar 
menyadari betapa kelirunya mereka 

Mari, dan pujilah Allah yang hidup, 
yang menyatakan Diri-Nya di berbagai 
tempat yang berbeda pada masa 
ini  Pujilah Dia karena Kasih dan 
Kerahiman-Nya yang tak terbatas.

Rahmat-Nya terus menerus tercurah 
ke atas seluruh umat manusia. 
Semoga mereka yang menerima Dia 
memberikati Nama-Nya yang kudus. 

Berkatilah Dia, sebab yang kudus. 
Berkatilah Dia, sebab Dia Bapa yang 
penuh kasih. Mereka semua  yang 
bertelinga biarlah mendengar seruan 
nyaring ini dari suraga:
“Hendaknya kalian kudus, sebab Aku 

Kudus!”

Bunga-Ku, Hayatilah Amanat Kami 
 Kalian telah menerima seluruh 

Kerahiman-Nya. Berusahalah 
mengerti kehendak Allah. Jadilah 
anak-anak Terang-Nya  Aku 
memberkati kalian dalam Nama Bapa 
dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

15.2.89

Vassula-Ku, jangan pernah berkecil 
hati, sebab Aku ada di hadapanmu, 
dan dengan siapakah engkau dapat 
membandingkan Aku? Akulah Awal 
dan Akhir, Yang Kekal, sebab Aku 
Ada, Aku telah Ada, dan akan Ada 
untuk selama-lamanya  Sabda-Ku 
akan dikenal di seluruh tempat ini. 
Mereka yang menendang Sabda-
Ku akan mendapati diri mereka 
menendang tongkat penghalau  Di 
setiap sudut dunia ini akan muncul 
lebih banyak penganiaya. Mereka 
bagaikan batu-batu granit besar akan 
membentuk sebuah pagar untuk 
memblokir Jalan-ku menuju seluruh 
umat manusia.

Sejak semula, Aku mengetahui bahwa 
mereka tidak berperasaan, karena 
mereka telah dipenuhi dengan bual 
dan pengkhianatan, suatu gurun yang 
menyedihkan. Tangan-tangan mereka 
akan terangkat namun dengan sia-
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sia. Dengan cucup satu hembusan 
Napas-Ku, Aku akan mengalahkan 
mereka, menyapu bersih mereka. 
Aku adalah Tuhan, Sang Kudusmu, 
dan Aku dikenal sebagai Dia yang 
telah menggulingkan raja-raja dan 
kerajaan-kerajaan, sehingga Sabda-
Ku dikenal.

Dengan Kuasa-Ku, Aku telah 
menumbangkan takhta-takhta dan 
mempermalukan mereka yang 
menyebut diri “Yang Berwenang”, 
dan demikian pun akan terjadi 
kali ini. Aku akan melucuti mereka 
sehingga mereka telanjang dan dapat 
dilihat oleh semua orang. Aku telah 
menunda murka-Ku cukup lama. 
Kini Aku Tuhan, dengan sungguh-
sungguh meminta mereka agar mereka 
turun dari takhta-takhta mereka 
dan bertobat! Roh-Ku akan tetap 
dicurahkan ke atas umat manusia, dan 
tidak seorangpun, betapapun kuatnya 
ia berusaha menekan-Nya, tidak 
akan berhasil menghancurkan-Nya. 
Celakalah mereka yang menginjak 
Roh-Ku!

Orang-orang yang tidak setia dan 
kaum muna! k akan terhempas oleh 
Napas-Ku  Seandainya saja mereka 
tahu, bagaimana Aku mencegah agar 
Keadilan-Ku jangan samapi menimpa 
mereka, maka mereka tidak pernah 
akan berhenti berdoa dan bertobat. 
Seandainya saja mereka tahu apa 
yang Ku-tawarkan dan siapa  yang 
sedang berkata kepada mereka semua: 
“Bersatulah!” Bersatulah! Jadilah 
satu sekarang, seperti Bapa dan Aku 
adalah Satu dan Sama!”.

Tetapi mereka tidak mau mendengar-

kan, sebab mereka tidak memahami. 
Aku telah memperingatkan mereka, 
tetapi mereka tidak mendengarkan 
dan tidak pula percaya.
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu 
bahwa waktunya telah tiba, bahkan 
sebentar lagi. Saat pertanggung-
jawaban sekarang telah tiba. Tidak 
seorangpun kini dapat berkata bahwa 
Aku belum memperingatkan dirimu 
akan saat itu. Bahkan orang yang telah 
mati pun tergugah mendengar jeritan-
Ku [ bahkan mereka3[

Aku, Tuhan, membangkitkan orang-
orang mati dari antara kalian. Ya! Aku 
akan membangkitkan masing-masing 
mayat ini,  sebab jeritan-Ku terdengar 
oleh mereka. Aku akan membuat 
mayat-mayat ini menjadi tiang-
tiang cahaya yang hidup. Beberapa 
dari mereka akan Ku-tempatkan 
menjadi tiang-tiang kokok Gereja-
Ku, dan pada mereka masing-masing 
akan Ku-taruh dalam tangan kanan 
mereka Gulungan Kitab-Ku, dan pada 
tangan kiri mereka Pelita-Ku sebagai 
penuntun mereka 

Aku akan memberi mereka lidah 
seorang rasul dan Aku akan 
menjadikan mereka pejabat Gereja 
di hadapan kalian  Aku akan 
mengatur agar seluruh bangsa melihat 
keutuhan mereka dan mereka akan 
memaklumkan Kebenaran sampai 
ke ujung bumi. Dan Aku berjanji 
kepadamu, bahwa seperti bumi telah 
membuat tumbuhnya segala sesuatu 
yang segar, seperti sebuah taman 
yang membuat benih-benih tumbuh 
bersemi, demikian pula Aku, Tuhan, 
akan menghidupkan kembali mayat-
3  Suara Allah amat sedih.
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Jangan pernah jemu menulis, jadilah 
bijaksana seperti sekarang. Datanglah 
dan mintalah selalu nasihat dahulu 
kepada-Ku.
Tuhan, kadang-kadang, tanpa ada orang 
yang mohon amanat pribadi. Engkau 
malah memberi amanat seperti itu.
Aku akan memilih dan memutuskan. 
Aku akan menuntun engkau sambil 
membisikkan ke telingamu semua 
yang ingin Ku-katakan  Mari, 
“Kita?”

17.2.89

Hari ini pertemuan kelompok doa kita, 
membaca Kitab Suci dan Amanat.
Yesus?

  Aku ada.  Terkasih, ikutilah acara-
Ku. Aku bersamamu sepanjang waktu. 
Mari, kita akan bekerja bersama. 
“Kita”.

⁄X‹fi› ƒ

(Amanat untuk pertemuan)

20.2.89

Aku Tuhan, Allahmu. Akulah Yang 
Mahakuasa dan di atas segala sesuatu. 
Akulah Dia yang menciptakan engkau, 
Aku Allah yang tidak tertandingkan. 
Akulah yang Kudus dari segala yang 
Kudus  Banyak malaikat yang tidak 
terhitung jumlahnya, dari setiap 
golongan, jatuh tersungkur di hadapan 
Hadirat-Ku, menyembah Aku tanpa 
henti-hentinya. Dengan siapakah 
kalian dapat membandingkan Aku? 
Seluruh surga memuji kemegahan-Ku 
sepanjang hari. Aku bertakhta di atas 

mayat itu, dan dari Mulut-Ku sendiri 
Aku akan menganugerahkan kepada 
mereka Nama Baru-Ku  Mari,  
tinggallah bersama-Ku, nak, tinggallah 
dalam rangkulan Bapamu  “Kita?”
Selama-lamanya, Tuhan.
Tuliskanlah tanda Nama-Ku.

⁄X‹fi› ƒ

15.2.89

Tuhan, sekarang ada banyak orang 
yang ingin menerima Dari-Mu Amanat 
pribadi. Beberapa pertanyaan-
pertanyaan mereka bersiLat sangat 
duniawi. Beberapa di antara mereka 
menganggap semacam “penyalur 
inLormasi” ke Surga.
Vassula, Aku telah memberi jawaban-
Ku kepada kebanyakan dari mereka. 
Jawaban-Ku dapat ditemukan dalam 
Kitab Suci dan juga dalam Amanat-
Ku ini.
Biarpun demikian, Tuhan, 
perkenankanlah aku menyebutkan nama-
nama mreka kepada-Mu.
Boleh, silakan 
(Aku menyebutkannya)

Yang dipersunting, Aku tidak akan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang tidak layak akan Kekudusan-
Ku  Aku akan memanggil mereka 
yang rendah hati. Aku akan 
membangkitkan orang mati. Aku akan 
memberi semangat kepada mereka 
yang lemah. Aku akan meyakinkan 
para pendosa. Aku akan memanggil 
mereka yang tidak ber-Allah berulang 
kali sampai tidak terhitung.

Ini semua, mulai saat ini, ya, semua ini 
akan menjadi amanat-amanat pribadi, 
seperti apa yang engkau istilahkan. 
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para Kerub. Aku mengenakan pakaian 
keagungan dan kekuasaan. Akulah 
Sang Sabda, Sang Terang Sejati 

Namun, kendati seluruh 
Kemahakuasaan-Ku, kendati seluruh 
Keagungan-Ku, Aku, karena iba-Ku 
yang besar, turun dan membungkuk 
untuk mencapai engkau. Aku datang 
kepadamu, suatu bangsa yang amat 
diperkenan, kepada kalian, para 
terkasih, Aku datang. Di hadapanmu 
Aku berdiri, berkaki telanjang 
dan seperti pengemis. Tangan-
Ku terentang ke arah kalian. Aku 
memegang dirimu, Aku mohon dari 
kalian Kasih, Damai dan Persatuan 

Maukan kalian mendengar jeritan-
Ku? Aku terluka sampai wajah-Ku 
tidak dapat dikenal. Luka-luka-
Ku terus menerus diperparah oleh 
sumpah palsu, kejahatan dan daya 
tarik besar dosa. Sampai kapankah 
ciptaan-Ku terus menerus hidup tak 
ber-Allah dan jahat seperti ini?

Aku bertanya kepada mereka yang 
menantang perintah-Ku: Apa yang 
akan kalian perbuat pada hari 
Penghakiman? Kepada siapa kalian 
akan lari minta tolong? Dimana 
kalian akan meninggalkan harga 
kekayaanmu?4 Karena Kerahiman-
Ku yang tak terhingga, dan iba hati-
Ku  yang besar, Aku telah memenuhi 
angkasa dengan tanda-tanda. Tanpa 
henti-hentinya, Aku mencurahkan 
Roh-Ku ke atas umat manusia. Aku 
sedang mengaruniakan penglihatan-
penglihatan kepada kaum mudamu, 
Aku sedang mencurahkan kepadamu 
tanda-tanda dan rahmat-rahmat. 
4 Yesaya 10:3

Lihatkah kalian?

Aku telah membuka perbekalan 
surgawi-Ku bagi generasi yang lapar 
ini. Kalian akan makan sepuas hatimu. 
Kalian akan makan hingga kenyang, 
Kitab Suci sedang digenapi. Aku 
tengah memberikan kepadamu tanda-
tanda akhir zaman, namun masih 
begitu banyak milik-Ku menolak 
untuk mengenal tanda-tanda ini. 
Bagaimana mungkin kalian tidak 
dapat mengenali zaman ini? Tetapi 
sekarang, walaupun hampir semua 
anak-ku berbalik daripada Aku, 
biarpun mereka telah meninggalkan 
Aku, namun Aku, dengan kasih-Ku 
yang kekal, dengan tidak jemu-
jemu mengajak mereka. Aku tidak 
pernah akan berhenti memanggil 
mereka masing-masing berulang 
kali. Kembalilah kepada-Ku dengan 
sepenuh hatimu. Berpuasalah dan 
bertobatlah, bukalah hatimu kepada-
Ku, dan Aku akan menyembuhkan 
kalian.

Berpalinglah kepada-Ku, Bapamu, 
dan dengan kelemah-lembutan 
seorang bapa yang merawat anak-
anaknya, Akupun akan menyambut 
mereka yang bertobat dan kembali 
kepada-Ku, sebab Aku sangat lembut 
terhadap yang lemah dan sangat 
berbelas kasihan terhadap mereka 
yang malang. Aku penuh iba dan kaya 
akan kemurahan hati   

Oh, para jiwa terkasih, dengarkanlah 
seruan-Ku dari atas: “Penuhilah 
hati kalian dari kasih Ilahi-Ku”. 
Penuhilah hati kalian dan belajarlah 
saling mengampuni. Jangan 
saling menghakimi! Dengan saling 
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mengampuni kalian akan mulai masuk 
ke dalam Jalan Kesatuan. Dengan 
tidak menghakimi sesamamu, kalian 
akan disebut “Milik-Ku Sejati” 
Biarlah Aku, Allahmu bersukacita 
dalam dirimu, anak-anak domba-Ku 

Aku menawarkan kepadamu damai-
Ku. Terimalah damai-Ku dan 
berbagilah damai itu dengan orang 
lain. Terimalah kasih-ku dan biarlah 
kasih itu mengalungi diri kalian 
bagaikan rangkaian bunga 

Anak-anak Hati-ku. Betapa Aku segan 
mengatakan ini, namun Aku harus 
menyatakan kebenaran kepadamu. 
Kendati permohonan-permohonan 
dan peringatan-peringatan-Ku, masih 
banyak juga yang terus berdosa. 
Mereka sedang menuju kehancuran 
jiwa mereka. Kalian hidup di 
era pemberontak, dan ini sudah 
dikatakan, bahwa dalam hari-harimu 
itu, orang-orang akan menghina 
agama, dan akan menertawakan janji 
ini. Orang-orang yang keras hatinya 
akan menolak untuk mendengar.

Kalian hidup pada hari-hari terakhir 
sebelum tibanya hari Pemurnianb 
berjaga-jagalah siang dan malam. 
Jangan pernah berhenti berdoa. 
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu 
bahwa hari-hari Pemurnian itu sudah 
di ambang pintu. Aku mengasihi 
kalian semua dengan kasih dan karena 
kasih yang tanpa batas itu, Aku turun 
di berbagai tempat di bumi untuk 
memperingatkan kalian.
Jangan salah paham terhadap-Ku 
dengan menganggap peringatan ini 
sebagai ancaman. Aku adalah Kudus 

dan Aku ingin supaya kalian yang 
dibentuk sesuai Citra-ku, hidup suci.

Sejak awal zaman, Aku telah 
membangkitkan orang-orang kudus 
dan nabi-nabi untuk mengingatkan 
kalian bahwa Aku Kudus. Aku telah 
mempersiapkan kalian semua untuk 
menghadapi hari itu. Hari pemurnian-
Ku saat Api Roh-Ku akan melanda 
kalian dan membersihkan semua 
kejahatan secara tuntas.  Ini akan 
membersihkan semua yang tidak suci. 
Persiapkanlah diri kalian menghadapi 
hari itu, dan dengarkanlah seruan-Ku. 
Dengarkan himbauan-Ku.

Biarlah orang yang bijak-panjai 
memahami Sabda ini: Kembalilah 
kepada-Ku, kembalilah! Aku 
perlindunganmu. Kenalilah tanda-
tanda akhir zaman ini! Jangan 
menutup telingamu. Jangan pejamkan 
matamu. Kenalilah saat-saat ini 
[ Ingatlah bahwa Aku, Tuhan, 
adalah perlindunganmu  Jiwa-
jiwa terkasih, teguhlah kalian. Aku 
memberkati kalian masing-masing. 
Aku memberkati orang-orang yang 
kalian kasihi  

⁄X‹fi› ƒ

26.2.89

Tuhan
Aku Ada.
Terimalah Damai-Ku. Aku telah 
mengajar engkau selama lebih dari 
tiga tahun, bukan?
Ya, Tuhan.

Maka yakinlah, Aku tidak akan 
meninggalkan dirimu sekarang. 
Ikatan-ikatan-Ku adalah ikatan 
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kekal. Engkau terikat pada-Ku. Aku 
dan engkau, engkau dan Aku, untuk 
selamanya dalam persatuan kasih. 
Oh ya!5  Rindukanlah Aku. Engkau 
dalam naungan Rahmat-Ku. Rindulah 
kepada-Ku, Allahmu. Rindukan Aku, 
Bapamu. Biarkan Aku merasa bahwa 
engkau bukan milik dunia.

Senangkan hati-Ku, bunga, dan 
berpalinglah kepada-Ku sambil 
mencari terang. Hauslah akan 
diri-Ku, sama seperti bunga yang 
membutuhkan seorang pemelihara 
yang menjaga keindahannya. Terang-
Ku, butuhkanlah Mata Air-Ku, 
Tumbuhlah, terkasih tumbuhlah 
dalam imanmu 

Mari, akau akan membisikkan ke 
telingamu, bagian Kitab Suci yang 
akan kau bacakan dalam pertemuan 
berikutnya. Bersandarlah pada-Ku, 
dan Aku akan menopang dirimu. 
Ingatlah, engkau “bukan apa-apa”. 
Biarkan Aku menjadi Segala Sesuatu 
dalam ke”tiada apa-apa”anmu. 
Aku selalu akan memeriksa minyak 
lampumu. Aku tidak pernah akan 
membiarkannya kosong. Aku akan 
menjaga agar lampumu tetap menyala. 
Aku tidak pernah akan meninggalkan 
engkau dalam kegelapan. Bimbingan-
Ku akan terlaksana dalam Damai. 
Karena itu, Aku ingin agar engkau 
tidak pernah melepaskan Aku dari 
pandanganmu 

Tuhan?
Aku Ada.
5 Aku tiba-tiba bernostalgia akan Bapa-Ku di 
Surga. Suatu kerinduan untuk dapat berada ber-
sama-Nya secara lebih akrab. Aku merasa seperti 
anak yatim piatu, seorang janda. Kerinduan akan 
Allah sungguh menyakitkan. 

Bolehkan aku bertanya sesuatu?
Silakan, bertanyalah 
Tuhan, Engkau telah membangkitkan aku 
dari kematian, bukan?

 Aku telah membangkitkan dirimu 

Tuhan dan Juru Selamat.
Engkau memberi aku makan dengan 
berkelimpahan.
Engkau menjaga aku siang dan malam, 
supaya  tidak ada kejahatan yang dapat 
menimpa aku.
Engkau mengangkat diriku kepada-Mu, 
ketika aku hampir terinjak-injak oleh 
para penganiayaku.
Engkaulah Pemelihara-Ku, Pembimbing-
Ku, Guru, Mempelai, Pendamping 
Kudus.
Engkau Allah yang sangat Qembut.

Perkenankan aku bertanya kepada-mu 
Tuhan, begini:
Engkau telah mencurahkan Roh-Mu atas 
diri-Ku.
Tidakkah Engkau akan mencurahkan 
Roh-Mu ke atas saudara-saudaraku 
juga?
Engkau telah mencari aku di antara 
orang mati, dan telah menghidupkan aku.
Tidakkah Engkau akan membangkitkan 
pula sisa mereka yang mati itu?
Vassula-Ku, Aku akan membangkit-
kan mereka yang mati. Aku sudah 
berada di antara mayat-mayat 
itu, sebab mereka akan melihat di 
sekeliling mereka sesuatu yang belum 
pernah dikatakan, dan mereka akan 
menyaksikan sesuatu yang belum 
pernah terdengar. Mereka yang belum 
pernah mendengar cerita tentang 
keindahan-Ku, akan melihat Aku, 
Sang Terang, dan mereka yang belum 
pernah mendengar tentang Kasih-Ku, 
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akan mengerti dan akan bertobat. 
Mereka akan menjadi para pembawa 
Sabda-Ku yang haus untuk membawa 
kaum mudamu kepada-Ku.

Ya, justru orang-orang asinglah yang 
akan membangun kembali Gereja-
Ku. Mereka akan membangun 
kembali reruntuhan kuno itu. Mereka 
akan menegakkan apa yang kini 
tergeletak dengan sia-sia. Mereka akan 
memulihkan semua yang berserakan 
dalam reruntuhan, tidakkah kalian 
melihatnya?
Jumlah mereka hanya sedikit sekali 
dibanding dengan parahnya kehancuran 
Gereja-Mu, Tuhan.
Aku akan melipatgandakan mereka. 
Tunggulah dan saksikanlah saja 
nanti. Kasih akan kembali sebagai 
kasih. Aku bersamamu selalu. Mari, 
sekarang, beristirahatlah dalam Diri-
Ku. “Kita?”
Selama-lamanya!

27.2.98

Damai sertamu.
(Santo Mikhael)

Terpujilah Tuhan.
(Santa Maria)

Oh, dengarkan Aku, Akulah Tuhan. 
Datanglah kepada-Ku sekarang 
juga dengan mempersembahkan 
jiwa-jiwa ini kepada-Ku6, Aku 
tidak pernah menolak doa apa 
pun, bahkan jika ini datang secara 
suam-suam kuku dari “kemiskinan” 
6  Aku datang kepada Tuhan dan mem-
persembahkan jiwa-jiwa mereka yang minta aku 
mendoakan mereka. Entah bagaimana, aku merasa 
gersang.

itu sendiri. Aku mendengarnya. 
Aku tahu kelemahanmu, tetapi 
Kekuatan-Ku akan menopang dirimu. 
Berdoalah, agar imanmu tumbuh. 
Aku mengirimkan semua jiwa-jiwa 
itu kepadamu. Berdoalah agar engkau 
dapat membedakan dengan tegas 
Kehendak-Ku.

Berdoalah tanpa henti-hentinya. 
Mintalah, maka hal itu akan diberikan 
kepadamu. Mintalah, jangan pernah 
berhenti. Aku mendengarkan, 
bahkan keluh kesah yang kauberikan 
kepada-Ku akan kuperhatikan 
asalkan semua itu keluar dari hati. 
Karena itu, percayalah akan apa yang 
kauminta dan Aku akan memberinya 
kepadamu seratus kali ganda. Engkau 
mohon pengampunan? Aku akan 
mengampuni engkau. Engkau mohon 
pertolongan? Ayah manakah yang 
tidak akan meluluskan permintaan 
anaknya?
Kadang-kadang ada ayah-ayah yang 
tidak menolong anak-anak mereka 
Tuhan?
Ayah yang semacam itu tidak berasal 
dari Aku. Jika mereka milik-Ku, 
mereka akan mengasihi Aku, dan 
dengan demikian mereka mengasihi 
anak-anak mereka dan akan menolong 
mereka. Aku ada disini untuk 
menolong kalian demi perkembangan 
spiritual kalian. Aku tidak pernah 
akan menolak memberi kalian 
Makanan-Ku  Mari, kebijaksanaan 
akan menuntun engkau 

28.2.89

(Aku benar-benar merasa gersang, 
tanpa gairah dan dingin hati sungguh 
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menggelisahkan)

Vassula-Ku, bagaimana mungkin 
engkau dapat meragukan kasih-
Ku? Biarlah jari-Ku ada padamu. 
Kebijaksanaan akan menuntun 
dirimu. Ingatlah siapa yang sedang 
membimbing engkau. Pikirlah! 
Biarkanlah Aku menggunakan sari 
kasihmu untuk menghangatkan orang 
lain yang dingin dan tidak mengasihi 
Aku. Aku sudah mengajarkan karya 
surgawi semacam ini kepadamu 
bukan?
Ya, Engkau telah mengajarkannya. 
Tuhan, tetapi ini tetap mencemaskan 
kalau sungguh terjadi.
Aku ada di dekatmu sepanjang waktu. 
Engkau tidak perlu takut, hai putri  
Mari, “Kita?”
Ya, Tuhan.
Lalu mengapa Aku tidak mendengar 
engkau mengucapkannya? Ayolah, 
Aku akan mengingatkan engkau akan 
kehadiran-Ku  

Pesan Santo Mikhael  untuk 
pertemuan
Tgl 1.3.89

Vassula, Kemuliaan bagi Allah!
Terpujilah Tuhan! Kerahiman Tuhan 
tanpa batas, rahmat Tuhan ada 
padamu  Bangunlah! Kembalilah 
kepada Tuhan, hai kalian semua  
yang telah meninggalkan kebenaran. 
Kembalilah dan bertobatlah! 
Berdoalah demi pertobatan 
saudaramu. Perhatikan peringatan-
peringatan Tuhan 

Damai, damai, berdamailah dengan 
Allah! Aku, Santo Mikhael ada di 

dekat kalian, untuk melindungi kalian 
 Berdoalah tanpa henti-hentinya. 

Doa-doamu sangat dibutuhkan, lebih 
dari yang sudah-sudah pada masa 
Prapaskah ini. Aku memberkati kalian 
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh 
Kudus. Amin.

3.3.89

Amanat Bunda Maria untuk pertemuan:

Damai sertamu. Para terkasih-Ku, 
hari ini Aku minta kepada kalian 
untuk bertekun dalam kasih. Aku 
ingin memberi semangat kepada 
kalian semua  Muliakanlah Allah 
dengan tetap setia kepada-Nya. 
Persembahkanlah dirimu seutuhnya 
kepada Allah. Biarlah nyala api yang 
berkedip sekarang ini hidup kembali 
dan menjadi sebuah obor yang hidup 
yang yang dapat dilihat oleh setiap 
mata.

Teguhkanlah dalam imanmu, dan 
bukalah hatimu sepenuhnya bagi 
Tuhan, dan terimalah Dia dengan 
sukacita  Pujilah Tuhan, sebab Ia 
mengirimkan kepadamu amanat belas 
kasih-Nya. Jangan mengharapkan 
wahyu baru apa pun, panggilan-Nya 
hanyalah suatu peringatan akan 
kebenaran ilahi, suatu peringatan 
bagaimana cara hidup dalam kesucian, 
suatu peringatan bahwa Allah adalah 
kasih. Allah mengingat-kan kalian 
kembali akan kebenaran-kebenaran 
fundamental 

Karena itu, penuhilah akal budimu 
dengan segala sesuatu yang benar 
dan murni. Jangan tinggalkan suatu 
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tempat kosong dalam diri kalian 
supaya si penggoda tidak datang dan 
memperdayakan kalian  Karena itu, 
penuhilah diri kalian dengan kasih 
ilahi Allah, sebab kalian diciptakan 
untuk mengasihi  Berdoalah demi 
damai. Berdoalah demi pertobatan 
saudara-saudaramu.

UBersambung ke BC 32V


