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BUKU CATATAN 32

Berdoalah demi pertobatan saudara-
saudaramu. Berdoalah demi kasih 
yang lebih besar di antara kalian. 
Aku di sisimu untuk menolong, dan 
Aku akan menjadi pengantara kalian. 
Maka, jangan bimbang dan datanglah 
kepada-Ku. Aku Bundamu, yang 
selalu akan menolong kalian, dan 
Aku akan menjadi pengantara kalian. 
Maka, jangan bimbang dan datanglah 
kepada-Ku. Aku Bundamu, yang akan 
menolong kalian .

Datanglah kepada Tuhan dengan 
kasih, dan Ia akan memenuhi diri 
kalian dengan Damai-Nya. Mintalah 
dengan kasih, dan kalian akan 
menerima. Berdoalah dengan kasih 
dan kalian akan didengar . Terimalah 
damai-Ku. Ingatlah untuk menghayati 
Amanat Kami. Aku memberkati kalian 
semua dalam Nama Bapa, dan Putra 
dan Roh Kudus. Amin .
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Damai sertamu . Akulah Tuhan, 
para terkasih. Kepadamu Aku 
datang melalui hamba-Ku, dan 
lewat dia Aku akan berbicara . Ah, 
terkasih-Ku, Aku memberi damai-Ku 
kepada rumah ini. Datanglah, dan 
dengarkanlah Aku sekarang. Aku 
adalah Allahmu dan Penciptamu, yang 
menghembuskan kehidupan ke dalam 
dirimu  Aku telah menguduskan 
kalian dengan kasih. Akulah sumber 

kasih yang luhur dan Aku telah 
menciptakan kalian karena kasih 
untuk mengasihi Aku, Allahmu.

Hai jiwa-jiwa! Kalian milik-Ku. 
Engkau benih-benih-Ku. Aku ingin 
agar engkau memahami Sabda-Ku 
sepenuhnya. Percayalah akan karya 
kudus-Ku. Percayalah akan kasih-
Ku yang tidak terbatas dan akan 
Kerahiman-Ku yang berlimpah-
limpah. Percayalah kepada-Ku. 
Aku turun karena terdorong oleh 
Kerahiman-Ku untuk menghidupkan 
dan membangkitkan kalian kembali 
dari kelesuan yang kini telah menutupi 
mata kalian seperti sebuah tirai

Aku adalah Yesus, dan Yesus berarti 
Juru Selamat. Bagaimana mungkin 
Aku tahan melihat kalian tersesat 
masuk ke dalam jurang kegelapan 
dan tidak segera menyelamatkan 
kalian? Aku, yang adalah Tuhan, yang 
Kudus diantara yang kudus, dan yang 
dikelilingi oleh malaikat-malaikat 
yang tidak terbilang jumlahnya, dari 
setiap golongan,  yang bersujud di 
hadapan-Ku, menyembah Aku tanpa 
henti-hentinya. Aku meninggalkan 
Kemuliaan-Ku dan Takhta Surgawi-
Ku untuk datang kepada kalian dan 
menyelamatkan kalian dari api kekal.

Aku telah meninggalkan Surga, 
Kerajaan-Ku, untuk datang ke padang 
gurunmu dan kepada kegersangan 
bumi ini. Ya, Aku telah meninggalkan 
Takhta-Ku yang dikelilingi oleh 
para Kerub untuk datang dan 



Buku Catatan 32 

2

dilahirkan dalam kemiskinan, untuk 
membebaskan kalian. Aku, yang 
berkuasa, yang disembah Surga dari 
sepanjang kekekalan, telah menerima 
penghinaan dari manusia dan 
memberi punggung-Ku untuk di dera. 
Aku mengizinkan mereka memahkotai 
Aku dengan mahkota duri. Aku 
membiarkan mereka mencemoohkan 
Aku dengan meludahi wajah Kudus-
Ku. Aku telah mengizinkan mereka 
menyalibkan Aku. Semua ini karena 
Kasih-Ku kepadamu

Oh, anak-anak yang tersalibkan! 
Bagaimana mungkin kalian dapat 
lupa akan segala sesuatu yang 
telah Kuperbuat bagi kalian? 
Kebijaksanaan telah turun 
hanya untuk ditangkap dengan 
kekerasan dan oleh hukum. Aku 
dibenci dan ditolak oleh manusia 
demi menanggung deritamu. 
Aku telah dipaku pada kayu 
untuk membebaskan kalian. Aku 
mengizinkan mereka menusuk 
Aku dan membebaskan kalian. 
Aku menerima kematian yang 
paling menyakitkan, agar jiwamu 
dapat hidup dan dapat ikut berbagi 
Kerajaan-Ku. Aku membiarkan 
Darah-Ku mengucur deras ke dalam 
sungai-sungai, agar kalian dapat 
memperoleh Hidup yang kekal

Demi kalian Aku telah mengizinkan 
Diri-Ku diperlakukan sebagai seorang 
pendosa. Pada hari ini luka-luka-Ku 
terbuka lagi, karena kemurtadan 
generasi ini. Sejak dahulu kala Aku 
memanggil kalian kepada pertobatan, 
kembalilah kepada-ku! Aku mengasihi 
kalian dengan kasih yang kekal!

Mari dan berdamailah kembali dengan 
Aku. Aku tidak akan menghukum 
kalian. Aku akan membebaskan 
kalian. Tidak pernah lagi Aku akan 
menyebut kalian tak ber-Tuhan. 
Kalian akan disebut Milik-Ku. Kalian 
tidak tanpa Bapak. Kalian sudah 
mempunyai Bapa di Surga, sebagai 
Bapa yang amat lembut.

Yang Kuminta daripadamu hanyalah 
pengakuan. Kembalilah kepada-Ku 
dan Aku akan mempersunting kalian 
sebagai milik-Ku untuk selama-
lamanya. Aku akan memahkotai 
kalian dengan keutuhan, dengan 
kesetiaan, dengan kemurnian dan 
dengan kelemah-lembutan yang tiada 
tara.
Aku akan mengajarkan kalian untuk 
setia kepada-Ku, sambil merebut 
kasihmu yang akan Ku-tempatkan 
dalam Hati-Ku, untuk menghiasinya. 
Seperti seorang mempelai Aku akan 
menghiasi kalian dengan Kasih dan 
Damai-Ku

Para terkasih, jangan takut kepada-
Ku. Oh, datanglah! Datanglah kepada-
Ku. Jatuhkanlah dirimu ke dalam 
rangkulan Kasih-Ku. Aku tidak akan 
menegur kalian. Aku di sini untuk 
melupakan dan mengampuni  Jangan 
begitu mudah jatuh ke dalam jerat 
setan. Bukalah matamu dan lihatlah! 
Bukalah telingamu dan dengarlah 
jeritan-Ku dari atas. Bukalah hatimu 
dan pahamilah bahwa Akulah, Yesus, 
yang memanggil kalian

Aku telah menciptakan jiwamu untuk 
hidup selamanya. Maukah kalian 
merenungkan hal ini? Aku adalah 
Yang Kudus. Berbahagialah jiwa-
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Tuhan memberi tanda-tanda 
yang tidak terhitung banyaknya 
kepadamu di seluruh bumi, untuk 
memperingatkan kalian. Kalian hidup 
di masa akhir jaman. Anak-anak-Ku, 
kembalilah kepada Kami. Dengarkan 
seruan kami. Berdoalah kepada-Ku 
dan Aku akan menjadi pengantara 
bagimu. Mari dan berdoalah dengan 
kasih. Aku selalu bersamamu, 
walaupun kalian tidak melihat Aku, 
dan langkahmu dekat langkah-Ku. 
Terkasih, Kami senantiasa hadir. 
Senangkanlah hati Tuhan dengan 
mengingat selalu akan kehadiran-
Nya. Aku memberkati kalian semua, 
dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh 
Kudus. Amin.

9':#$ "/$;'+': #(' "/"3#0#(#$ 
('%*4#$ <*%#3 8'0* -#+* = 9*"2 >?@A@B6 
(/4#-# "/+/(#2

C/1'1D
Aku Ada.
Rasakanlah Kehadiran-Ku. Kasih 
mengasihi engkau. Aku selalu akan 
mempersiapkan jalanmu dalam semua 
pertemuan ini. Izinkanlah Roh-Ku 
berhembus ke dalam dirimu. Aku akan 
mengajarkan engkau agar bersedia. 
Aku akan mengajar engkau agar tetap 
kecil. Roh-Ku menaungi dirimu.

Aku menginginkan kasih, kasih yang 
menghapus ketidak-adilan, kasih 
yang dapat memperbaiki kerusakan 
yang menimpa Gereja-Ku, kasih yang 
memberi makan kepada anak-anak 
domba-Ku yang kelaparan, kasih 
untuk membalas kejahatan, kasih 
untuk memuaskan dahaga-Ku yang 
tidak terpuaskan.

jiwa yang mengenakan kekudusan, 
sebab pintu gerbang surga tidak akan 
menolak mereka. Tetapi, celakalah 
jiwa-jiwa yang tidak mencuci bersih 
diri mereka tetapi justru penuh 
dengan noda. Mereka itu tidak akan 
dapat masuk ke dalam Kerajaan-Ku

. Bertobatlah dan ikutlah jalan-Ku 
sambil mendengarkan panggilan 
Kerahiman-Ku . Renungkanlah 
amanat-Ku, amalkan amanat-Ku. 
Aku, Tuhan Yesus Kristus, mengasihi 
kalian semua. Dengan sepenuh hati-
Ku Aku mengasihi kalian  Aku 
memberkati kalian masing-masing.

⁄X‹fi› ƒ
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Pujilah Tuhan! Terberkatilah Tuhan! 
Anak-anak, dengarkanlah Sabda 
kebijaksanaan. Jangan pernah 
menolak Tuhan. Carilah kebenaran 
dan jangan melawan kebenaran

Bertanyalah kepada diri begini: 
“Mengapa Tuhan memaklumlan Diri-
Nya kepada kita?” Terkasih, Tuhan 
telah datang kepadamu karena kasih 
dan iba, sebab sekarang ini begitu 
banyak orang yang tersesat, tanpa 
menyadari apa arah tujuan mereka

 Eramu mati, dan Yesus mencari 
jiwamu untuk menghidupkannya 
lagi. Biarkanlah hatimu terbuka. 
Izinkanlah Tuhan masuk ke dalam 
hatimu. Bagaimana lagi Ia akan dapat 
menyembuhkan kalian? Aku Bunda 
Sucimu, yang menangis siang dan 
malam karena jiwa-jiwa yang tersesat

.
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hanya mencari sensasi, tidak juga 
dengan mereka yang tahu melakukan 
perbuatan baik, tetapi datanglah 
karena rasa ingin tahu. Betapa 
sedikitnya yang akan mereka pelajari! 

Anak-Ku, walaupun engkau tidak 
mampu memahami kebijaksanaan-
Ku secara penuh, Aku tetap dan 
selalu menjadi satu-satunya gurumu. 
Aku membuat engkau maju, langkah 
demi langkah. Aku sedang mendidik 
engkau di jalan-jalan kebijaksanaan. 
Aku membimbing engkau ke jalan-
jalan keutamaan. Jangan membelok 
ke kiri maupun ke kanan. Rangkullah 
erat-erat semua yang telah Ku-
berikan kepadamu. Anak-Ku, Aku 
menawarkan Damai-Ku kepadamu. 
Maukah engkau mencium Kaki 
Tuhanmu?
C#6 9':#$2
Mari, Aku Hadir .

6.3.89

Damai, Aku malaikatmu, Daniel. Aku 
bersamamu dan membimbingmu. 
Aku melakukan kehendak Tuhan. Aku 
berdoa bagimu tanpa henti-hentinya . 
Rindukanlah Tuhan. Terimalah semua 
yang sudah diberikan kepadamu. 
Waspadalah terhadap kejahatan.
I1*+7#: (/E#:#%#$ *%' 3*7# %/+-#4#% -* 
-/(#% #('6 ('"H:H$J
Ya, telah Kulakukan. Berdoalah 
dengan penuh semangat, Vassula-
Ku, sebab itulah yang disukai Tuhan. 
Jangan pernah berhenti berdoa. Mari, 
selalu dalam Damai .

8.3.89

Oh, anak-Ku! Banyak pemulihan 
yang harus dilakukan! Ya, banyak 
pemulihan yang harus dilakukan, 
tetapi jumlah kalian yang tulus hati 
dan bersedia mengadakan pemulihan 
begitu sedikit. Kini engkau tinggal 
segengggam, tinggal sejumlah sisa 
ciptaan-Ku yang tulus. Begitu banyak 
orang yang mengikuti tanda-tanda-Ku, 
hanya tertarik akan sensasinya, tidak 
lebih dari itu! Engkau malah dapat 
melihat1 jiwa-jiwa itu. Tanda-tanda-
Ku itu tidak diberikan kepadamu demi 
sensasi di bumi ini.

Dengan sungguh Aku minta kepada 
mereka semua yang memburu sensasi, 
supaya datanglah kepada-Ku tanpa 
mencari mujizat, tanda-tanda maupun 
keajaiban-keajaiban. Datanglah 
kepada-Ku dengan doa. Jadilah 
suci. Bertobatlah dan berpuasalah 
daripada mengisi jiwamu dengan illusi 
kesombongan.

Lalu, karena Aku tidak memuaskan 
rohmu, engkau berpaling 
membelakangi Aku sepenuhnya 
… Dimanakah Roh yang Ku-
anugerahkan kepadamu itu? Biarkan 
hatimu memegang teguh asas-asas-Ku. 
Tundukkanlah matamu dihadapan-
Ku. Berlututlah dalam Kehadiran-Ku 
yang Kudus dan bertobatlah atas 
kejahatanmu. Aku, Tuhan, akan 
mengangkat mereka yang rendah.

Datanglah kepada-Ku untuk 
mendengarkan Suara-Ku. Datanglah 
dan temukan kebijaksanaan dengan 
rendah hati dan tulus. Hati Kudus-
Ku tidak senang dengan mereka yang 

1 Saya mengenali mereka yang hanya memburu 
sensasi. 
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9':#$D
Aku Ada.

Aku telah membimbing engkau untuk 
membaca kitab Yunus, sebab Aku 
menghendaki agar engkau dan anak-
anak-Ku memahami bahwa Aku selalu 
dapat melunakkan hukuman yang 
sebenarnya harus Ku-timpakan atas 
generasi yang jahat ini. Aku tidak 
ingin piala keadilan-Ku ini meluap 
seperti yang terjadi saat ini. Maka 
Aku berkata kepadamu, bertobatlah, 
berpuasalah dan hiduplah suci!

9':#$D
Aku Ada.
9':#$6 #-# 3/3/+#4# H+#$5 ;#$5 
3/+4'#1#6 3/+%H3#%6 -#$ 3/+'1#:#6 
0'('4(#$D 9*-#((#: (#"* 4#-# E#7#$ 
;#$5 3/$#+D F!(' "/"4'$;#* (/1#$ 
3#:K# (/#-##$ (#"* 1/-*(*% 7/3*: 3#*( 
-#+*4#-# 3/3/+#4# %#:'$ 3/7#(#$5#$ *$* 
-#$ #-# -* E#7#$ ;#$5 3/$#+2G
Vassula-Ku, banyak orang sedang 
menempuh jalan menuju kebinasaan 
akibat kejahatan yang menumpuk 
dalam diri mereka. Batin mereka 
bagaikan malam yang pekat. 
Lalu bagaimana mungkin engkau 
mengatakan bahwa generasi ini ada 
pada jalan yang benar?
!4# ;#$5 -#4#% (#"* 4/+3'#% #5#+ 
1/%*#4 H+#$5 "/$5/%#:'* 3#:K# (#"* 
1/"'# 3/+#-# -* %/4* E'+#$5 3/$0#$#D 
)/3/+#4# H+#$5 1#"# 1/(#7* %*-#( 
"/"3#;#$5(#$$;#D

Selama Roh-Ku tertekan, dan 
selama para milik-Ku sendiri 
membungkamkan peringatan-
peringatan-Ku, menekan Roh-Ku, 
memperlakukan nubuat-nubuat 
dengan penghinaan, dan seolah-olah 
dengan senang hati mengumumkan 
bahwa semua penampakan kehadiran 

Kami itu tidak benar, maka Aku tidak 
akan tahan lagi. Keadilan-Ku akan 
berperan …

Namun pada hari ini pula Aku datang 
kepadamu sebagai sahabat yang 
Maharahim, tetapi nanti Aku akan 
turun dari atas diri kalian sebagai 
seorang Hakim yang keras. Roh-Ku 
mereka tekan. Mereka mencemoohkan 
berkat-berkat-Ku. Merekalah para 
Kain pada masa ini. Aku mengasihi 
kalian semua bagaikan orang bodoh. 
Ingatlah akan hal ini selalu. Aku akan 
meringankan Keadilan-Ku bila silih 
besar-besaran dilakukan .

⁄X‹fi› ƒ

Kasih, mengasihi engkau.

Inilah Santo Mikhael, Anak Allah. 
Tidak ada yang mustahil bagi Allah. 
Silih besar-besaran harus dilakukan. 
Bila generasimu bertobat, Yang Kudus 
dari yang kudus akan meringankan 
hukuman-Nya. Biarlah mereka 
yang bertelinga mendengar, sebab 
Kerahiman-Nya yang meliputi segala 
zaman tersedia bagi mereka yang 
takut kepada-Nya. Berjagalah, jangan 
pernah berhenti mengadakan silih. 
Mereka yang kini mencemoohkan 
engkau, nantinya akan menggertakkan 
gigi.

Aku, Santo Mikhael, berdoa tanpa 
henti-hentinya untuk generasi jahat 
ini. Berdoalah, nak, dan taatilah 
Tuhan. Pujilah Tuhan, karena Ia telah 
mencurahkan Roh-Nya atas kalian 
semua.
8#$%H L*(:#/76 %/+*"# (#1*:2
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Vassula, inilah Aku, Yesus. Jangan 
kauizinkan si penipu menipu dirimu. 
Semua yang telah Kuberikan 
kepadamu berasal dari Aku.
8/%#$ 1/-#$5 "/$55H5# #(' '$%'( +#5'A
+#5'2
Mengapa engkau mendengarkan dia? 
Aku telah melatih telingamu, bukan? 
Aku telah membuka matamu supaya 
dapat melihat Aku, maka mengapa 
engkau ragu? Banyak hamba-Ku telah 
menerima karunia sama seperti yang 
kauterima. Nah, mengapa engkau 
ragu?

Vassula, anak domba-Ku, Aku 
Gembalamu yang baik, yang 
menuntun engkau ke padang 
rumput hijau agar beristirahat. Aku 
melindungi engkau dalam rangkulan-
Ku. Aku menghidupi dirimu dengan 
keutamaan-keutamaan-Ku. Aku 
membiarkan engkau beristirahat 
dalam Hati-Ku. Mata-Ku selalu 
tertuju padamu. Lalu, mengapa 
engkau meragukan karya-Ku?
8/3#36 #(' 1/$-*+* %*-#( 3#*(2
Aku tahu, tetapi biarkanlah Aku 
menyempurnakan dirimu  
Mengertikah engkau?3 Aku adalah 
Kasih. Mari kita sekarang bersama-
sama, Aku dan engkau, tanganmu di 
dalam tangan-Ku. Aku tidak akan 
melepaskan tanganmu, supaya engkau 
ingat akan kehadiran-Ku. Mari, 
“Kita?”
C#6 9':#$2
Kalau begitu, biarlah Aku 
mendengarnya

⁄X‹fi› ƒ

3 Aku merasakan siraman kasih Allah yang mampu 
mengaungi aku, sangat menyenangkan.  

Damai bagimu Vassula
C#6 9':#$D
Tambahkan ini, bagaimana milik-Ku 
dengan tenang dapat mengucapkan 
Credo Para Rasul dan berkata, 
“Aku percaya akan Roh Kudus” 
padahal kebanyakan dari mereka 
menolak karya Roh-Ku, mengingkari-
Nya dan menekan-Nya? Sungguh 
Kukatakan kepadamu, Aku tidak 
dapat menemukan kesucian dalam diri 
mereka.

Ketika dalam kegelapan mereka 
melihat dari jauh suatu nyala api kecil, 
lalu menyambar bagaikan badai untuk 
meniup mati api itu, sehingga mereka 
tetap dapat meneruskan perkejaan 
jahat mereka dalam kegelapan, dan 
dengan demikian mereka terhindar 
dari sorotan sinar. Tidak, Vassula, 
tampaknya mereka tidak ingin hidup 
dalam terang.
!(' "/$;/"3#: M$5(#'6 9':#$6 9/+#$5A
<'6 9/+#$5 -'$*#2

Mari, engkau telah mensukacitakan 
Aku. Pada suatu hari, anak-Ku, 
engkau hanya melihat terang semata-
mata, Terang saja! Jangan pernah 
putus asa, sebab Aku bersamamu 
sampai pada akhir .

⁄X‹fi› ƒ

Terima kasih, Tuhan Yesus. 
Diberkatilah Engkau! Terpujilah 
Tuhan.

Perancis, Lourdes – 20.3.89

2 Sementara saya menulis “Terang dunia” aku ragu-
ragu. Kuhapus kata “ini” karena terpikir olehku 
bahwa  memang dunia kita berkuasa dalam kegela-
pan. Sikapku itu membuat Yesus tersenyum.   
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</"'-*#$6 -* NH'+-/12  <#"* 
"/$5'$E'$5* 5'#6 %/"4#% )'$-# <*%# 
"/$#"4#((#$ -*+* (/4#-# 8#$%# 
)/+$#-/%%/2 <#"* "/$5'$E'$5* <#4/7 
;#$5 "/$E#-* O/+/E# 4/+%#"# ;#$5 
-*3#$5'$ 1/1'-#: 4/$#"4#(#$A
4/$#"4#(#$2 P*1*%' #(' "/$/+*"# 4/1#$ 
-#7#" 3/$%'( 7H('1* -#+* )'$-# 8'0*2 
<#%#$;#6 Q.#-# !(:*+$;# R#%* <#"* 
#(#$ "/$#$52S

Perancis, Biarritz, 21.3.89

<#"* %*3# -* .'+* T73#+*%,6 %/"4#% (#"* 
"/$5*$#4 -#$ "/$5#-#(#$ 4/+%/"'#$2 
</4#-# (#"* -*4/+7*:#%(#$ :#"4*+ 1/%*#4 
3#5*#$ .'+* *%'2 .#-# 7#$%#* 4/+%#"# #-# 
1/3'#: (#4/7 ;#$5 3/7'" -*3/+(#%*2 P* 
4HEH( (#4/7 #-# 1/3'#: 4#%'$5 )'$-# 
(*%#2 !(' "/$-/$5#+ )'$-# L#+*# 
3/+(#%#6 !(' *$5*$ .'%+#A<' -* -/(#% 
!('2 8/3#3 -* 1#7#: 1#%' +'#$5#$ (/0*76 
;#$5 :#$;# 3/+*1* 3#+#$5 +H$51H(#$6 
#-# E'5# ;#$5 3/1#+6 1/3'#: 8#7*3 
3/1#1+6 '('+#$$;# 1/3/1#+ "#$'1*#J 
)#+#$5A3#+#$5 *%' -*%/"4#%(#$ -* 1*%' 
'$%'( 1/"/$%#+#6 '$%'( -*3/%'7(#$2 
!(' "/$-/(#%* C/1'1 -* 8#7*3 *%'6 -#$ 
C/1'1 "/$5'0#4(#$ 7*"# (#%# 1*$5(#%6 
Q)#K#7#: !(' (/7'#+ -#+* 1*$*S2 !(' 
"/+#1# 1/5#$ "/"3/+*%#:'(#$ #4# 
;#$5 ('-/$5#+ *%' (/4#-# 4#+# 4/"*7*(6 
%/%#4* #(:*+$;# #(#' "/7#('(#$$;#2 
L#(# (#"* "/$5#$5(#% C/1'1 -#$ 8#7*36 
(#"* 3/+%*5#6 -#$ "/$-/(#%(#$$;# 4#-# 
)'$-# 8'0*2 C/1'1 3/+(#%# 3#:K# T# 
#(#$ "/"3/$#+(#$ 4/+*1%*K# *$* -#7#" 
%'7*1#$2

C/1'1D   
Aku Ada.

Izinkanlah Aku menuliskan semuanya 
yang telah Ku-katakan di lantai atas, 
di dalam ruangan kecil itu. Aku telah 

berkata “Bawalah Aku ke luar dari 
sini”.
C#6 9':#$('2

Sekarang Aku akan membiarkan 
Bunda-Ku menegaskan kembali kata-
kata-Nya.
“Betapa gembira hati-Ku bila Putra-
Ku di dekat Aku. Vassula, pergilah 
dan temuilah Dia, Ia telah memanggil 
engkau”
9/+*"# (#1*:6 )'$-# 8'0*2

Biarritz, 22.3.89

.#-# :#+* 4/+%/"'#$6 C/1'1 
"/$;#"4#*(#$ (/4#-#(' 1'1'$#$ 
#0#+#$;#2

Mari, Aku akan menghilhami engkau 
dalam segala upayamu. Roh-Ku ada 
diatasmu. Vassula, kasihilah Aku. 
Mengajarlah dengan kasih. “Kita?”
8/7#"#A7#"#$;#6 9':#$2

23.3.89

P#7#" 4/+E#7#$#$ (/ O#+#3#$-#72

<#"* "/$*$55#7(#$ )*#++*%,2 )'$-# (#"* 
"/"3/+* (#"* 1/H+#$5 4/"#$-' ;#$5 
-#4#% 3/+3#:#1# 84#$;H76 ;#$5 1/0#+# 
1'(#+/7# *('% 3/+1#"# (#"*6 -#$ ;#$5 
"/$5/$#7 -#/+#: *%'2 8/"/$%#+# (#"* 
-#7#" 4/+E#7#$#$ "/7*$%#1* 4/5'$'$5#$6 
1/%/7#: 3/3/+#4# E#"6 #(' 3/+4*(*+ 
#4#(#: U4/"#$-'V (#"* *$* 3/$#+A
3/$#+ ;#(*$ (/"#$# *# #(#$ "/"3#K# 
(#"*2 ./+E#7#$#$ *%' 1/H7#:AH7#: 
%#$4# #(:*+2 L#%#:#+* 1'-#: %/+3/$#" 
-#$ :#+*$;# 1/"#(*$ 5/7#42 8/K#(%'A
K#(%' (#"* -*1*+#"* :'E#$ 7/3#%2 !(' 
3/+4*(*+ "/$5#4# #(' :#+'1 (/ 1#$#2 
!(' 1'$55': %*-#( %#:'2 L'$5(*$ '$%'( 
"/$;'0*(#$ O#+#3#$-#76 1/3#5#*"#$# 
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4/+$#: -*"*$%# -#+* #(' H7/: 9':#$ 
1/$-*+* 1/%#:'$ ;#$5 7#7'2 9/%#4* (#7#' 
3/5*%'6 9':#$ 4#1%* #(#$ "/$5#%#(#$$;# 
(/4#-#(' 1/0#+# E/7#16 %/$%' 9':#$ 1/$-*+* 
;#$5 #(#$ "/7#('(#$$;#2 L*1*(' *#7#: 
"/$5#1*:*AW;#6 "/$5:*3'+AW;# -#$ 
"/$5*,*$(#$ T# "/$'7*12 <#+/$# *%' #(' 
5/7*1#: -#$ "/+#1# %*-#( #"#$2

9*3#A%*3# #(' "/7*:#% 7#$5*%6 3/5*%' *$-#: 
3/+#K#$ E*$55#6 -#$ #(' "/+#1#(#$ 
(/:#-*+#$ !77#: -* 1/(/7*7*$5 (#"*2 
9*-#(J T# %*-#( #(#$ "/$*$55#7(#$ (#"* 
1/(#+#$52 X'('4 #(' "/"#1+#:(#$ -*+*(' 
(/4#-#AW;#2 8/(#7* 7#5* #(' "/+#1#(#$ 
(/#(+#3#$ ;#$5 T# #E#+(#$ (/4#-#(' -#$ 
3/+3#5* +#1# -/$5#$('2 !(' "/$;/3'%A
W;# !33#2 C#6 !33# 1/-#$5 "/"/7*:#+# 
#(' -/$5#$ 4/$': (#1*: ;#$5 #5'$52

!(:*+$;# (#"* 1#"4#* -#$ "/$/"'(#$ 
E#7#$ "/$'E' O/+/E#2 L*1# 1/-#$5 
3/+7#$51'$52 <#"* "#1'(2 P* :#-#4#$ 
#(' #-# 4#%'$5 R#%* <'-'1 C/1'16 -#$ 
-* 1/3/7#: (#$#$AW;#6 8#$%# L#+*# 
-/$5#$ %#$5#$ %/+3'(#2 !(' "/$-/$5#+ 
)'$-# L#+*# 3/+(#%#? Q9/+*"# (#1*: 
#%#1 ('$E'$5#$"' (/4#-#A<'S2 P/$5#$ 
5/"3*+# #(' "/$E#K#3? Q9/+*"# (#1*: 
)'$-#6 (#+/$# %/7#: "/"3#K# #(' 
(/"#+*6 "/$5:#-#4 )'$-#S2 8/%/7#: 
L*1#6 Q4/"#$-'S (#"* 3/+%#$;# (/4#-# 
4#1%H+ #4#(#: 3/7*#' %#:' 1'#%' %/"4#% 
-* "#$# (#"* -#4#% "/$5*$#42 .#1%H+ 
*%' 1#$5#% +#"#:6 -#$ "/$5#E#( (#"* 
"/$5*('%*$;#2 T# "/$5#$%#+ (#"* (/ 1'#%' 
%/"4#% 4/$5*$#4#$ -#$ 3/+%#$;# (/4#-# 
4/"*7*( K#$*%#Y %/"4#% 4/$5*$#4#$ *%'2 
)*#+4'$ *# 1*3'( 3/(/+E# FK#$*%# *%' 
"/7#;#$* H+#$5AH+#$5 "#(#$ "#7#"G *# 
"/$5#$%#+ (#"* (/ +'"#:$;#2  P* 1*%' #-# 
1#%'  (#"#+ -#$ 1#%' (H+*-H+2 P* (H+*-H+  

4 Baru kemudian kami tahu bahwa Wanita itu saudari 
ipar dari salah satu visioner di situ. 

*%'6 -* -*-#7#"$;# %/+-#4#%  -'# %/"4#% 
%*-'+ 4*($*(6 #(' "/$/"4#%* (#"#+ *%' 
3/+1#"# )/#%+*0/2

8/3/7'" "/$*$55#7(#$ )*#++*%,6 
#(' +#5'A+#5' #4#(#: #(' :#+'1 
"/"3#K# 4#%'$5 8#$%# L#+*# Z#%*"#6 
;#$5 1/7#7' "/$/"#$* #(' -#7#" 
1/%*#4 4/+%/"'#$('6 #%#' %*-#(2  !(' 
"/"'%'1(#$ '$%'( "/$*$55#7(#$;# 
1#"4#* (#"* (/"3#7* (/ )*#++*%, 7#5*6 
1/3#3 #(' %#('% 4#%'$5 *%' #(#$ 4/0#:2 
9/%#4* #4# ;#$5 (#"* 7*:#% 4#-# %/"3H( 
%/"4#% -* #%#1 #7#% 4/"#$#1 +'#$5#$ 
*%'D .#%'$5 )'$-# L#+*# Z#%*"#6 ;#$5 
4/+1*1 1#"#6 -* #%#1 1/3'#: +#(2 ['4#$;# 
T# %*-#( 4/+$#: "/$*$55#7(#$ #('J T# 
#-# -*1*%'6 ;#$5 -#+* Z#%*"# #-# -* 
O#+#3#$-#72 T# %#$4# +H1#+*H -* %#$5#$A
W;#2 9/%#4* #(' "/"3#K# +H1#+*H 
/(1%+# -* -#7#" %#1('6 ;#*%' [H1#+*H -#+* 
L/-E'5H+E/2 N#7' #(' "/$#+': +H1#+*H 
-#+* L/-E'5H+E/ *%' 4#-# %#$5#$ )'$-# 
L#+*# -#+* Z#%*"#6 -* O#+#3#$-#72 
8/(#+#$5 (/%*5# %/"4#% *%' "/$E#-* 1#%' 
+#$5(#*#$2

<#"* %*-#( "/"4'$;#* E#" ;#$5 
-#4#% "/"3#$5'$(#$ (#"*2 9/%#4* 
-* (#"#+ ;#$5 (#"* %/"4#%* *%' #-# 
4#%'$5 3/1#+ -#$ *$-#: 8#$%# 9/+/1*# 
-#+* N*1*/'\2 !(' "H:H$ #5#+ 8#$%# 
9/+/1*# "/"3#$5'$(#$ (#"* 4#-# E#" 
;#$5 %/4#%6 %/%#4* %*-#( %/+7#7' 4#5*2 
<#"* %*-'+2 N#7' )/#%##+*0/ #$- #(' 
-*3#$5'$(#$ 4#-# 4#5* :#+*$;# H7/: 
%*5# (/%'(#$ 4#-# 4*$%'2 !(' "/$;#7#(#$ 
7#"4' '$%'( "/7*:#% E#"6 -#$ %/+$;#%# 
4'('7 ]?^^ %/4#%2 N#7' #(' "/$E#K#3 
Q;#S2 !(' 3/+4*(*+ #-# H+#$5 -* -/4#$ 
4*$%' (#"#+ (#"* ;#$5 "/"3#$5'$(#$ 
(#"*2 !(' 3'(# 4*$%'6 %/%#4* %*-#( #-# 
1/H+#$54'$ -* 7'#+2 W#:6 8#$%# 9/+/1*# 
%*-#( 7'4# #(#$ (#"*2
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8/%/7#: 1#+#4#$ 4#5*6 #(' 3/+%/"' 
-/$5#$ 1#'-#+# -#+* 1#7#: 1#%' _*1*H$/+ 
*%'2 N#7'6 #(' "/$5'$E'$5* 1/%*#4 %/"4#% 
4/$#"4#((#$ )'$-# L#+*# -* 1*%'6 1#"3*7 
"/"3/+(#%* -#$ "/$0*'"$;#2 <#"* 
3/+-H# -#$ 3/+#-# -*1*%' 1/4#$E#$5 4#5*6 
7#7' (#"* "/$*$55#7(#$ %/"4#% *%'2

.#-# 4#5* :#+*6 9':#$ (#"* 3/+1#"# 
)'$-# 8'0* "/"3/+* !"#$#% *$*?

Garabandal, 24.3.89

Vassula, Aku memang membawa 
engkau ke mari. Aku adalah Tuhan
. Terimalah damai-Ku. Biarlah kata-
kata ini diketahui, kata-kata yang 
berasal dari Bunda-Ku dan dari Aku, 
Biarpun duri-duri yang ditancapkan 
musuh Kami pada Hati kami, akhirnya 
Hati Kami akan menang 5. Yesus 
dan Aku bersamamu, anak-Ku. Kami 
memberkati kalian semua. Mari .

26.3.89

</"3#7* (/ 8K*11

Hai Mawar-Ku, lihatlah bagaimana 
Aku menuntun engkau. Tidakkah 
kau perhatikan bagaimana Aku 
telah melicinkan jalanmu? Aku telah 
membawa engkau ke Garabandal 
untuk memenuhi keinginan-Ku. Aku 
minta kepadamu untuk menyucikan 
Garabandal. Aku telah mengangkat 
engkau ke sana dan engkau telah 
melaksanakannya .

Aku sudah mengajarkan engkau 
untuk menyerahkan dirimu secara 
menyeluruh kepada-Ku, untuk 
5 Bunda Suci kita.

memberi tempat supaya Roh-Ku 
berhembus dalam dirimu. Lihatkah 
engkau? Aku tidak pernah akan 
meninggalkan engkau. Aku bermaksud 
menggunakan engkau sampai akhir, 
hingga terlaksana misimu.

Izinkanlah Jari-Ku tinggal padamu. 
Biarkanlah keinginan Allahmu terukir 
dalam dirimu. Hai Mawar-Ku, Aku 
mengasihi engkau . Dengan datang 
kepada-Ku seperti ini, engkau telah 
menuruti perintah-Ku. Engkau 
mempersembahkan kehendakmu 
kepada-Ku. Utamakanlah Aku dengan 
tidak pernah menghitung waktu 
yang kauluangkan bersama Aku. 
Rindukanlah selalu berhubungan 
dengan Aku dengan tidak putus-
putusnya. Aku adalah Hidupmu. 
Setelah melekat pada-Ku, engkau 
beruntung. Aku akan menarik engkau 
lebih dalam ke dalam Hati Kudus-Ku 
dan akan menuntun jiwamu ke dalam 
kesempurnaan .

Karena itu, senangkanlah Hati-
Ku dengan cara ini, yaitu degnan 
menyerahkan dirimu ke dalam Tangan-
Ku. Yakinlah! Mari, sukacitakanlah 
Hati-Ku dan pujilah Aku. Bunda-Ku, 
yang juga Bundamu, melindungi 
engkau, membimbing engkau, 
menolong engkau. Putri, berkatilah Dia. 
Jangan pernah berhenti berdoa . 
!(' "/$;/"3#: M$5(#'6 !77#:A<'
Sembahlah Aku selalu .

R#+* *%'6 %*-#( 7#"#6 #(' "/+#1# 
(/:#3*1#$ %/$#5#2 !(' "/+#1# 3#:K# 
%'5#1 ;#$5 !77#: 3/+*(#$ (/4#-#(' 3/$#+A
3/$#+ "/$/(#$ -*+*('2 !4#(#: 1/"'# 
4/+$5H+3#$#$(' *$* #(#$ 3/+"#$`##%D 
!%#'(#: 1/"'# *$* #(#$ 1*#A1*# 3/7#(#D 
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!4#(#: #(' -#4#% 3/+%#:#$ %/+'1 1/H7#:A
H7#: %#$4# :/$%*$;#D !%#'(#: 4#-# 
1'#%' 1##% #(' #(#$ "/+#1#(#$ 1/"'# *$* 
3/5*%' "/$/(#$6 7#7' -#$ "/$;/+#:D  

Terimalah damai-Ku. Dengarkan 
Aku. Kebijaksanaan telah menuntun 
engkau. Jangan takut. Berbahagialah 
karena Aku telah mimilih engkau 
untuk berbagi penderitaan-Ku. Salib-
Ku, yang amat berharga, bersandar 
pada dirimu. Aku membutuhkan 
istirahat. Segala sesuatu yang 
kauberikan kepada-Ku tidak akan sia-
sia. Tidak ada yang sia-sia.

Aku sedang dimuliakan. Tetaplah 
menjadi korban-Ku , korban terkasih 
yang diperkenan oleh Bapa untuk 
berbagi bersama Aku salib damai dan 
kasih-Ku. Kesengsaraanmu sebagai 
korban tidak akan bersinar di dunia 
ini. Sadarilah bahwa engkau tidak lagi 
milik dunia ini, dan inilah sebabnya 
dunia akan mengecam engkau, sebab 
engkau tidak seperti mereka. Mereka 
lupa bagaimana tubuh mereka nanti 
akan berubah menjadi abu. Mereka 
akan mencemoohkan dirimu. Maka 
berjaga-jagalah dan jangan mengeluh 
untuk sesuatu yang tidak ada. (</32 @6 
TTG

Yang Ku-minta daripadamu adalah 
menanggung bersama, berbagi karena 
kasih, dengan kasih. Piala kasih 
pahit rasanya, sangat pahit. Tidak 
bersediakah engkau menanggungnya 
bersama Aku? Jangan menolak Aku! 
Pernahkah Aku menolak engkau 
ketika Aku mendengar keluhanmu 
dari bumi? Kutegaskan kepadamu 
tidak ada yang sia-sia .

Sejak kekal Aku sudah mengetahui 
betapa rapuhnya engkau, serapuh 
bunga mawar yang membutuhkan 
pemeliharaan khusus. Engkau yang 
Kupelihara sendiri. Aku memangkas 
dahan-dahanmu, bila Kurasa perlu. 
Mata-Ku senantiasa mengamati 
dirimu, menjaga engkau dengan 
cemburu, supaya jangan ada orang 
asing yang memetik engkau. Aku 
tidak akan membiarkan siapapun 
menyentuh engkau, supaya jangan 
sampai jari-jari mereka meremukkan 
kelopak bungamu. Aku menjaga 
engkau siang dan malam. Akulah 
penjagamu. Karena itu teguhlah. Aku 
tidak akan membiarkan siapapun 
melukaimu .

.#-# "#7#" ;#$5 1#"#6  -#7#" (/#-##$ 
1#$5#% 7/7#: 1/3#5#* #(*3#% 4/+E#7#$#$ 
;#$5 E#': F@= E#" -/$5#$ "H3*7G 4#-# 
:#+* 1/3/7'"$;#6 #(' 3/+-H# [H1#+*H2 
L#%#(' ('7#;#$5(#$ (/4#-# 4#%'$5 
Z#%*"#2 !(' 1/-#$5 "/+/$'$5(#$ 
4/+*1%*K# (/ Y6 %*3#A%*3# (/+'-'$5 
-#$ 5#'$ 8#$%# L#+*# "'7#* 3/+'3#: 
3/+(*7#'A(*7#'#$ 1/4/+%* 4/+#(2 X#:#;# 
4/+#( 3/+(*7#' *%' %/+7*:#% 3/5*%' %/+#$56 
1/:*$55# %#"4#( 1/4/+%* (/7'#+ -#+* 
4#%'$5$;#2 )'$-# L#+*# 1/H7#:AH7#: 
"/$E#-* :*-'42 T$* 3/+7#$51'$5 1/7#"# 
('+#$5 7/3*: a -/%*(2 8'$55': 0#$%*(6 
1/3#3 4/+*1%*K# *$* "/$;/"#$5#%* #(' 
'$%'( 3/+-H#  -/$5#$ 7/3*: 3#*( -#$ 
"/"3'#% -*+*(' 3/5*%' 3#:#5*#J

R#+* 3/+*('%$;#6 (/%*(# #(' 1/-#$5 
3/+-H#  [H1#+*H 7#5*6 1#"3*7 
"/"#$-#$5* .#%'$5 8#$%# L#+*# -#+* 
Z#%*"#6 #(' "/"#$-#$5 L#%#AW;#2 
9*3#A%*3# #(' 1#-#+*  3#:K# 0#0#% ;#$5 
#-# 4#-#  1#7#: 1#%' "#%#AW;#6 ;#$5 
"/$55#$55' #('6 1'-#: %*-#( #-# 7#5*2 
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Aku meluruskan jalanmu. Aku 
menyingkirkan semua batu-batu 
dan cadas-cadas agar engkau tidak 
tersandung.

Kehadiran-Ku yang Kudus menghalau 
musuh-Ku dan juga musuhmu, saat 
onak duri tumbuh. Semuanya akan 
cepat ditebas dan dibakar oleh para 
malaikat-Ku yang mengelilingimu. 
Aku, Penebusmu, tidak akan 
mengizinkan satupun dari duri-duri 
itu menggores engkau anak-Ku. 
Mahluk tersayang, berpeganglah 
pada-Ku. Aku Yang Maha Kuasa. Aku 
Yang Maha Tinggi. Yang Ku-pinta 
adalah Kasih , Kasih, Kasih.

Maka, datanglah dan berbagilah 
bersama-Ku. Biarkanlah Aku menjadi 
sukacitamu. Ah, Vassula, kasihilah 
Aku dan hiburlah Aku dengan hati 
kekanak-kanakanmu. Mari dan 
istirahatlah kepada-Ku, sandaran 
Kaki-Ku. Jadilah Surga-Ku.
Izinkanlah Aku menuntun engkau 
melalui lembah kematian ini. Tidak 
lama lagi Aku akan mengambil engkau 
dari kegersangan ini ke dalam rumah-
Ku, yang juga rumahmu, anak-Ku. 
Jadilah satu dengan Aku. Oh, anak-Ku 
tersayang, maukah engkau menghibur 
Aku, Juru Selamatmu?
P*3/+(#%*7#: 9':#$ (*%#6 ;#$5 %/7#: 
"/7#('(#$ (/#E#*3#$ (#1*: 3#5*('2 
9':#$6 3/%#4# #5'$5 (/3#*(#$AL' 
;#$5 <#'A1*#4(#$ 3#5* "/+/(# ;#$5 
%#('% #(#$ M$5(#'6 ;#$5 <#'7*"4#:(#$ 
(/4#-# "/+/(# ;#$5 3/+7*$-'$5 -#7#" 
P*+*AL'6 ;#$5 -#4#% -*1#(1*(#$ H7/: 
1/5/$#4 '"#% "#$'1*#J )/+1'(#0*%#7#: 
-#7#" 9':#$ -#$ b'+' 8/7#"#%2 
)/+1H+#(7#:6 (#7*#$ ;#$5 3/+3'-* 7':'+2 
)/+1/+'7#: (#+/$# 1'(#0*%#6 (#7*#$ ;#$5 

</-'#A-'#$;# 1/"4'+$# 1/(#+#$52 
X#0#%$;#  (/0*72 .#1%* (#+/$#  :*7#$5$;# 
0#% 4#-# 1#7#: 1#%' (/7H4#( "#%#$;#2 
P#$ #(' 1/+*$5 3/+4*(*+ 3#:K# #(' :#+'1 
"/$5/0#% 5#+*1 4'%*: *%' "/$E#-* 0H(7#%6 
-#$ "/$5/0#% 3'7' "#%#$;# ;#$5 :*7#$5 
#(*3#% 5#+*1 4'%*: *%'2 8/(#+#$5 0#0#%  *%' 
%*-#( #-# 7#5*6 -#$ (/-'# "#%#$;# 1'-#: 
1/"4'+$#2    

27.3.89

C/1'1D
Aku Ada, terkasih.

Kerajaan-Ku akan datang. Izinkanlah 
Aku menggunakan engkau demi 
Kemuliaan-Ku. Aku tidak akan 
mengabaikan dirimu, walaupun 
rohmu kadang-kadang tampaknya 
begitu jauh dari Aku, Allahmu. 
Andalkanlah Aku. Bersandarlah 
pada-Ku, anak-Ku sayang. Izinkanlah 
Roh-Ku menghembus secara penuh 
ke dalam dirimu dan dengan leluasa. 
Imbalilah Aku sekarang, anak-Ku, 
dengan menjadi taat, dan dengan 
mengutamakan kepentingan-Ku saja. 
Aku selalu di hadapanmu. Karena itu 
jangan takut menyeberangi lembah 
ini, yang tanpa tempat perlindungan, 
tanpa rerumputan, gersang dan 
kering.

Aku tahu bahwa kesuraman ini 
amat menakutkan jiwamu, tetapi 
Aku sudah dikenal sebagai Dia yang 
selalu mengatur agar semua orang 
yang Kutuntun melintasi gurun-
gurun, tidak pernah kehausan. Aku 
ada di hadapanmu untuk menjadi 
tempat perlindunganmu terhadap 
angin kering dengan Kasih-Ku. Aku 
menghidupi engkau dengan sabda-
Ku. Sementara engkau berjalan, 
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3/+:#%* E'E'+J2  

Aku akan membuka kedok semua 
musuh-Ku, dan dengan hembusan 
Napas-Ku Aku akan menyapu semua 
orang yang menghalangi jalan-Ku. 
Aku akan memperlihatkan wajah 
kudus-Ku sekali lagi, dan Aku akan 
menutup padang gurun ini dengan 
kemurnian, kesucian dan keutuhan
. Kasih dan damai akan menyertaimu 
dan tinggal di antaramu, pahamkah 
engkau? Bukankah telah Kukatakan 
kepadamu bahwa Aku akan tinggal 
di antara kalian? Dan bahwa engkau 
akan menjadi milik-Ku?

Anak-Ku, ingatkanlah mereka, betapa 
Roh-Ku tidak berkenan kepada orang-
orang yang memegahkan diri, dan 
bahwa Kebijaksanaan diberi kepada 
orang yang rendah hati dan sederhana

. Mari!

29.3.89

!"#$#% ;#$5 -*3/+* '$%'( 1'#%' 
4/+%/"'#$ -* XH'+%/77/ FbIG6 3#5*#$ 
'%#+# 8K*112

Damai sertamu . Akulah Tuhan.
Rasakanlah Kehadiran-Ku. 
Tangkaplah ciri-ciri Kehadiran-Ku. 
Pada hari ini Aku datang kepada 
kalian, bersabda melalui hamba-Ku. 
Aku senantiasa besertamu, setiap 
saat hidupmu  Hati Kudus-Ku 
bersukacita merasakan kasihmu 
kepada-Ku.

Anak-anak domba-Ku, betapa Aku 
selalu ingin mengumpulkan kalian 
semua dalam Rangkulan-Ku, dan 

menyembunyikan kalian dari si 
jahat. Aku mengasihi engkau . Aku 
mengasihi kalian dengan kasih yang 
kekal, kasih cemburu yang hanya 
dapat kalian pahami setelah kalian di 
surga nanti.

Namun, kendati Kasih-Ku tak 
terpahami, hampir semua anak-ku 
memalingkan diri mereka daripada-
Ku … Mereka lupa akan sengsara-Ku. 
Dan sedikit demi sedikit Nama-Ku 
sekarang menjadi tidak berarti bagi 
mereka. Berilah mereka berhala, 
maka merekalah pertama yang akan 
memujanya. Tetapi berilah mereka 
sesuatu yang Kudus dan mereka akan 
mencemoohkan-Nya .

Aku, Yang Kudusmu, menderita dan 
tubuh-Ku dirusak oleh ketidaktaatan, 
ketidak-murnian dan kebejatan 
dunia gelap ini!  Ah, ciptaan! Jeritan 
penderitaan-Ku mengguncang 
seluruh surga, membuat gemetar 
para malaikat-Ku hingga merebah. 
Belumkah engkau mendengar Aku, 
hai para putri dan putra-Ku? Jeritan-
Ku dari atas malah menyenangkan 
roh-roh jahat karena ketulianmu. 
Air mata darah membasah mata-Ku 
siang dan malam, jam demi jam. Tak 
henti-hentinya Aku menunggu kalian. 
Apakah kalian telah menolak Roh-Ku 
untuk selama-lamanya?

Suara-Ku menggema di padang 
gurun yang menghancurkan ini, 
tanpa sisa rerumputan sedikitpun 
untuk tempat beristirahat, tak ada 
satu mata airpun yang mengalir 
dan menyegarkan diri kalian. Aku 
turun dari Takhta-Ku yang di atas ke 
padang rumput-Ku yang lama, tetapi 
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untuk mendapatkannya terlantar 
dan gersang. Bunga-bunga-Ku yang 
Ku-tanam dengan penuh kasih, dan 
dengan tangan-Ku sendiri, sedang 
musnah satu demi satu. Petak-
petak bunga-Ku ditelantarkan 
dan kering. Sumur-sumur-Ku kini 
kering, berdebu, mirip sebuah lubang 
gelap, sarang ular-ular beludak
. Pergi kemanakah para pekerja-
Ku? Mengapa mereka mengabaikan 
Taman-Ku? Pada saat kedatangan-
Ku kembali nanti, masihkah akan 
Kudapati sekuntum bunga saja? 
Roh-Ku dihancurkan abikat tidak 
adanya kasih, tidak adanya iman dan 
langkanya damai.

Anak-anak Hati Kudus-Ku, 
dengarlah jeritan-Ku di padang 
gurun ini. Kenalilah suara-Ku, 
setidaknya kenalilah tanda akhir 
zaman ini! Datanglah sekarang yang 
belum berdamai kembali dengan 
Aku. Datanglah sekarang dan 
berdamailah kembali. Kejahatanmu 
telah menembus seluruh kekekalan, 
menjauhkan kalian dari Aku. Jangan 
melakukan kejahatan dan kejahatan 
tidak akan menimpa diri kalian.

Bersikaplah baik satu sama lain, 
kasihilah timbal balik. Ampunilah 
musuhmu. Aku mengulangi Sabda-
Ku yang sudah kalian kenal. Namun, 
beberapa orang di antara kalian yang 
mempraktekkannya? Berdoalah dari 
hatimu. Aku membutuhkan Kasih. 
Mari dan hiasilah Aku dengan doa-doa 
yang datang dari hatimu. Mari dan 
seraplah dari Hati-Ku yang adalah 
lembah kasih dan isilah hatimu dengan 
Kasih-Ku itu. Sungguh Aku berkata 
kepadamu, waktu berlalu begitu 

cepat. Jiwa-jiwa tersayang, kembalilah 
kepada-Ku.

Damai! Damai! Damai! Serukanlah 
dengan lantang kepada bangsa-bangsa 
supaya berdamai, berdamai demi 
persatuan! Berdamai demi mengasihi! 
Berdamai demi memuliakan Aku! 
Saatnya akan tiba bahwa setiap 
penglihatan yang dilihat oleh para 
visioner-Ku akan terjadi, sebab apa 
saja yang Kunyatakan selalu Kugenapi. 
Berdoalah untuk Patriark6. Berdoalah 
untuk semua imam-Ku7 . Berdoalah 
agar kawanan-Ku menjadi satu, sama 
seperti Aku dan Bapa adalah Satu 
dan Sama. Berdoalah agar anak-anak 
domba-Ku kembali menjadi hanya satu 
kawanan di bawah pimpinan Petrus, 
sampai Aku datang kembali.

Oh, seandainya saja kalian mau 
mendengarkan dan taat! Maukah kalian 
sekarang berdoa Bapa Kami? Aku 
mendengarkan (…) Dan Aku berjanji 
kepadamu bahwa Kerajaan-Ku akan 
datang dan Kehendak-Ku akan terjadi 
di bumi seperti di dalam Surga . Anak-
anak-Ku, hasilkanlah buah dalam 
Damai. Aku, Tuhan, mengasihi dan 
memberkati kalian semua .

./1#$ -#+* )'$-# 8'0* (*%# '$%'( 
4/+%/"'#$ ;#$5 1#"# *%'2

Terkasih, hiburlah Yesus, hiburlah 
Yesus. Hiduplah dalam damai 
6  Patriark: Pimpinan Gereja Ortodoks [catatan 
redaksi]  
7 Waktu Yesus mengucapkan: “imam-imam”,  Hati 
Kudus Yesus mengembang dengan kasih istimewa 
bagi mereka, tetapi sekaligus suatu kesakitan 
menusuk Hati Kudus-Nya yang amat Perasa, menem-
bus hatiku pula ketika aku merasakan kepedihan-Nya. 
Mataku penuh dengan air mata.  



Buku Catatan 32 

14

satu sama lain . Setialah kepada 
Allah dan pasrahkanlah dirimu 
sepenuhnya kepada-Nya. Kalian hanya 
menyerahkan dirimu kepada Kasih, 
sehingga Ia dapat menghidupi kalian 
dengan Kasih dan Damai-Nya. Tuhan 
dan Aku memberkati kalian semua. 
Aku mengasihi kalian. Tuhan dan Aku 
memberkati semua benda religius yang 
ada di dalam ruangan ini, Putri-Ku, 
terimalah Damai-Ku. Serahkanlah 
saja dirimu ke dalam Rangkulan 
Kasih, maka Kasih akan membimbing 
kalian selalu. Aku mengasihi kalian, 
terimalah berkat-berkat-Ku .

1.4.89

C/1'1D6
Aku Ada. Biarlah Kasih menuntun 
engkau. Jangan dengarkan para 
cerdik pandai. Mereka seperti 
para ahli kitab di zaman-Ku dulu. 
Beritakanlah dengan kasih demi 
Kasih. Biarkanlah mereka merasakan 
Kasih-Ku yang tanpa batas .
!(' +*$-' (/4#-#AL'6 9':#$2
Hai Kecil,  Hati-Ku bersukacita 
merasakan engkau dan mendengar 
engkau berkata, “Aku rindu kepada-
Mu, Tuhan” Inilah buah devosi. 
Jadilah pantulan-Ku, duplikat-Ku. 
Rindukanlah Bapa. Aku merindukan 
Bapa ketika Aku di bumi. Aku 
berdoa tanpa henti-hentinya.  Aku 
merindukan supaya Aku berhubungan 
dengan Bapa-Ku, dalam persatuan 
Kasih .

Hai Murid, Aku Gurumu yang 
telah membesarkan engkau 
dengan Kebijaksanaan. Karena itu 
penuhilah Aku dengan sukacita dan 

ikatkanlah dirimu secara tepat pada-
Ku. Tempatkan Aku sebagai yang 
pertama dan rindukanlah Aku selalu.  
Bersukacitalah bila bertemu Aku 
dengan cara yang telah Kuberikan 
kepadamu. Tetaplah dekat dengan 
Aku. Yang Kuminta darimu hanyalah 
kasih .
9':#$6 #(' *3# (/4#-# E*K#AE*K# ;#$5 
"#1'( $/+#(# *%'2 )'(#$(#: "/+/(# *%' 
E'5# 1/4/+%* (#"* *$*6 1#7#: 1/H+#$5 -#+* 
(#"* -* 3'"* *$*2 8/(*+#$;# #-# 1'#%' 
0#+# '$%'( "/$5/7'#+(#$ "/+/(# -#+* 
$/+#(# -#$ "/$5'3#: "/+/(#2
Aku telah memberikan mereka 
kebebasan untuk memilih kebaikan 
dari kejahatan, tetapi mereka lebih 
suka kejahatan kendati himbauan-Ku 
dan seruan Kasih-Ku.
9/%#4*6 9':#$6 "/$5#4# %*-#( #-# 
(/1/"4#%#$ 7#5*cD
Nak, engkau tidak mengerti penolakan 
total mereka terhadap Aku. Aku 
telah mengasihi mereka sampai 
penghabisan. Terbujuk oleh setan, 
mereka lebih suka mengikuti dia. 
Bahkan setelah meninggalnya mereka 
Aku telah tampil di hadapan dengan 
mereka, namun masih juga mereka 
lebih suka mengikuti setan tanpa 
ragu-ragu sedikitpun. Ini sepenuhnya 
pilihan mereka. Mereka memilih 
neraka untuk selamanya.
d:6 9':#$6 1/"H5# #(' 1/7#7' "/7#('(#$ 
</:/$-#(AL'2
Vassula,  jangan pernah lepas 
dari Tangan-Ku . “Kita” untuk 
selama-lamanya. Setiap tetes kasih 
dimanfaatkan. Aku memerlukan 
kasih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa 
yang tengah menempuh jalan menuju 
kebinasaan . Mari.
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2.4.89

9':#$D
Aku Ada.
Lihatlah kepada-Ku dengan iman 
seorang kanak-kanak dan perindahlah 
Gereja-Ku.
9':#$6 "/$5#4# 3/5*%' 1'7*% 3#5* 
1/3#5*#$ H+#$5 "/$/+*"# $#3*A$#3* -* 
/+# *$* -#$ "/$/+*"# 8#30# ;#$5 <#' 
1#"4#*(#$ *%'D
Sungguh Aku berkata kepadamu 
bahwa domba-Ku mengenali Suara-
Ku.
9/%#4*6 9':#$6 "/1(* #-# H+#$5 ;#$5 
-#4#% "/"3'(%*(#$ (/4#-# 4#+# 1(/4%*1* 
3#:K# %/+E#-*7#: 4/+%H3#%#$A4/+%H3#%#$ 
-#$ 4/$;/"3':#$A4/$;/"3':#$ 4#+# 
4/$-H1# 3/+#%6 $#"'$ 3*#+4'$ *%' #-#6 
"/+/(# %/%#4 1#E# %*-#( -#4#% -*;#(*$(#$2  

Vassula-Ku, bahkan seandainya 
ada orang yang bangkit dari matipun 
di depan mata mereka, mereka 
tatap tidak akan diyakinkan. Bagi 
orang-orang itu nubuat Yesaya tetap 
berlaku8, engkau akan mendengar 
dan mendengar lagi, namun tidak 
mengerti, melihat dan melihat lagi, 
tetapi tidak menangkap, sebab hati 
bangsa ini telah tumbuh menjadi 
keras. Telinga mereka lemah 
pendengaran dan mereka telah 
menutup mata mereka, sebab mereka 
takut bila mereka harus melihat 
dengan mata mereka dan memahami 
dengan hati mereka, sehingga menjadi 
bertobat dan disembuhkan oleh-Ku .

Banyak orang lupa bahwa para Nabi-
Ku juga bagian dari Tubuh-Ku. Aku 
sungguh telah membagikan kepadamu 
masing-masing suatu rahmat sehingga 
engkau semua membentuk persatuan. 
8 Yes. 6:9-10

Anak tersayang, Aku telah membentuk 
beberapa orang sebagai imam-imam, 
guru-guru dan beberapa orang sebagai 
nabi-nabi pada masa pemberontakan. 
Nah, mengapa begitu banyak di antara 
kalian yang masih juga terheran-heran 
dan menolak nabi-nabi-Ku?

Bagaimana mungkin Tubuh-Ku 
berperan bila satu bagian terpotong? 
Aku lelah. Tubuh-Ku terus menerus 
dicabik dan dirobek. Bunga, terimalah 
para penganiayamu dengan kasih. 
Jangan menghakimi mereka. Para 
Nabi-Ku selalu akan dikejar-kejar, 
dihakimi, didera, ditekan, diburu-buru 
dari kota ke kota, di pandang dengan 
hina dan disalibkan. Maka dengan 
demikian engkau akan tertimpa 
tumpahan darah setiap orang suci 
di bumi.  Kitab Suci tidak pernah 
bohong. Akulah Sang Sabda .

Mari, anak-Ku, Aku telah membentuk 
didrimu sebagai silih jiwa-jiwa di Api 
Penyucian. Berdoalah, hai bunga, 
engkau tidak tahu apa dampak doa-
doamu terhadap jiwa-jiwa di Api 
Penyucian. Padamkanlah api yang 
membakar mereka dengan doa-doa . 
Buatlah silih demi mereka . Mari.

5.4.89

C/1'1('D
Aku Ada.
Ah, betapa senang Hati-Ku di saat-
saat seperti ini, saat engkau datang 
kepada-Ku, mempersembahkan 
kehendakmu kepada-Ku! Tinggallah 
bersama Aku dan Aku akan menulis 
kepada anak-anak-Ku
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FC/1'1 #(#$ "/$'7*1 !"#$#% 3#5* 
4/+%/"'#$ 4#-# %#$55#7 =@2Y2]eGe

Damai sertamu . Akulah Tuhan.
Akulah Sang Sabda dan Aku 
ada diantara kalian. Rasakanlah 
kehadiran-Ku, anak-anak-Ku yang 
kecil . Hati Kudus-Ku senang melihat 
kalian semua berkumpul menjadi 
satu10. Aku bermaksud memajukan 
kalian dalam jalan kesucian. Mereka 
yang belum masuk mengikuti jalan-
Ku, tidak akan Ku-tinggalkan. Aku 
akan menjemput kalian masing-
masing dan menunjukkan kepadamu 
jalan Kebenaran-Ku dan Kesucian. 
Aku akan mengangkat kalian dan 
menggendong kalian. Bagaikan 
seorang ayah yang lemah lembut, 
Aku membesarkan kalian dan 
mengajarkan perintah-perintah-Ku 
kepadamu. Aku akan memperkaya 
diri kalian dengan Roh Kasih-Ku.

Aku, Sang Maha Kasih, akan 
mengajarkan kalian untuk mengasihi 
Aku sepenuhnya dan juga mengasihi 
satu sama lain, seperti Aku 
mengasihi kalian. Inilah langkahmu 
yang pertama menuju Aku. Aku 
memandang kalian semua sebagai 
anak-anak-Ku yang kecil, yang hampir 
tidak tahu bagaimana harus berjalan 
sendiri .

Aku akan menawarkan kedua 
belah tangan-Ku dan kalian akan 
meletakkan kedua tanganmu yang 
kecil ke dalam tangan-Ku, dan 

9 Yesus minta kepadaku untuk membacakan kepada 
mereka dari Kitab Suci, Surat kepada Jemaat Efesus 
44:17  dan 5:1-20)  
10 Yang dimaksud Yesus di sini adalah semua orang 
Kristen: Roma Katolik, Protestan dan Ortodoks.  

bersama-sama, ya bersama-sama, 
kalian dan Aku akan membuat 
beberapa langkah ke depan … 
Tahukah kalian betapa Aku senang 
melakukan ini?11 Aku akan membuat 
kalian maju dan Aku akan menghiasi 
jiwamu, menuntunnya menuju 
kesempurnaan, jika kalian bersedia 
membuka dirimu seluruhnya kepada-
Ku. Izinkanlah Aku mengajarkan 
ketetapan-Ku kepadamu dan Aku 
akan menerangkan kepadamu 
bagaimana memelihara perintah-
perintah-Ku .

Aku akan membuka gerbang 
keutamaan bagi semua yang ingin 
belajar. Ya, Aku sendiri, dengan 
tangan-Ku sendiri akan meletakkan 
ke dalam mulutmu buah-buah-Ku, 
melekatlah kepada-Ku, dan Aku akan 
menyelamatkan kalian dari masa sulit 
ini, saat melepasnya murka banyak 
orang akan terjerat dalam kekacauan, 
tidak tahu lagi membedakan mana 
tangan kira dan mana tangan kanan 
mereka .

Sekarang ini, lebih dari kapan saja si 
jahat dan roh-roh jahat menelajahi 
muka bumi, dan menipu kalian semua 
dengan memasang jerat-jerat agar 
kalian jatuh. Itulah sebabnya Aku 
minta agar kalian berdoa tanpa henti-
hentinya.  Jangan sampai musuh-Ku 
mendapati kalian tertidur. Berjaga-
jagalah pada hari-hari ini.

Jangan sampai pula ia mendapatkan 
suatu sudut kosong dalam dirimu. 
Isilah dirimu dengan Sabda-Ku, 
dengan Kasih-Ku, dengan Damai-Ku, 
dengan keutamaan-keutamaan-Ku. 
11 Yesus tampak begitu bahagia!
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Ku, betapa hati-Ku pedih melihat 
beberapa di antara kalian yang tetap 
menolak Aku … Lihatlah! Apakah 
Aku pernah dikenal sebagai yang tidak 
setia? Aku adalah Yang Maha Setia, 
yang tidak pernah menolak kalian 
atau meninggalkan kalian pada masa 
kesusahan .

Aku tidak pernah menelantarkan 
kalian, tidap pernah! Aku akan 
mengejar kalian bagaikan pemuda 
memburu gadisnya, sebab Akulah 
Allahmu yang setia, yang memandang 
kalian dari atas degnan kasih besar

. Datanglah kepada-Ku dan 
persembahkanlah deritamu dengan 
kasih. Aku dan kalian, kalian dan Aku 
akan berbagi derita itu. Para putri 
dan putra-Ku, bagaimana jika kalian 
dan Aku berdoa bersama-sama, “Bapa 
Kami?”
Sebelum mengucapkannya, 
konsentrasikanlah dirimu dan 
berdoalah dengan perlahan-lahan 
dari hatimu. Biarkan doa ini sampai 
ke hadirat Bapa. Renungkanlah apa 
yang kalian ucapkan. Berdoalah, 
Aku mendengarkan (…) …….. dan 
Kerajaan-Ku akan datang, dan 
Kehendak-Ku akan terjadi di bumi 
seperti di dalam Surga ,

Aku akan menggantikan kegelapan 
sekarang ini dengan terang. Aku akan 
menggantikan kejahatan dengan kasih, 
dan kelesuan ini dengan terang yang 
cerah untuk menuntun langkahmu. 
Aku tidak akan mengecewakan 
kalian. Aku akan menyembuhkan 
kepedihanmu dan membersihkan 
noda-nodamu dengan kelemah-
lembutan-Ku. Karena itu, datanglah 

Datanglah sering dan terimalah Aku 
dalam Hosti Putih yang kecil itu, dalam 
kemurnian  Dengan demikian kalian 
tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. 
Berdoalah dengan tidak henti-hentinya. 
Aku tahu kebutuhanmu, lebih dari 
kalian sendiri bahkan sebelum kalian 
momohonnya dari Aku. Aku mengenal 
hatimu.

Pada setiap kesempatan, hadapilah 
Aku dan berdoalah. Berdoalah 
dan lipatgandakanlah doa itu demi 
menutupi kekurangan doa di bumi ini . 
Biarlah doa-doamu menjadi senjatamu, 
perisai terhadap semua kejahatan yang 
berkeliaran di sekelilingmu. Lucutilah 
senjata roh jahat dengan kasih. 
Jadikanlah kasih sebagai senjatamu. 
Biarlah damai tertulis pada dahimu, 
agar semua orang dapat melihatnya. 
Kalian harus membuat setiap bagian 
tubuhmu menjadi senjata perlawanan 
di sisi-Ku, maka dosa tidak akan 
menguasai hidupmu lagi12.

Jadikanlah Sabda-Ku sebagai 
Pelitamu. Sebarluaskan amanat 
Kasih-Ku dan Damai di setiap ujung 
dunia ini, supaya menyentuh setiap 
hati dan mempertobatkan mereka. 
Semoga mereka yang belum mengenal 
Aku, datang dan melihat betapa 
membaranya kasih Hati Kudus-Ku. 
Mari dan rasakanlah Hati Kudus-Ku 
yang menyala berkobar oleh Kasih, 
dan sesudah kalian melakukan hal itu, 
meskipun hatimu membatu dan kering 
karena tidak ada kasih, Aku akan 
memikat hatimu menjadi obot yang 
menyala.

Terkasih dan yang diberkati Jiwa-
12 Rm 6:13-14
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kepada-Ku dan kasihilah Aku. Biarlah 
kasihmu memadamkan nyala api 
penghakiman-Ku. Biarlah doa-doamu 
yang timbul dari hatimu naik ke surga 
bagaikan dupa yang memuliakan Aku 
dan memuji Aku.

(Bersambung ke BC 33)


