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BUKU CATATAN 36

Dan lebih dari yang sudah-sudah, 
si jahat sedang bertarung melawan 
rencana penyelamatan Allah Lihat, Ia 
menipu dan mengelabui orang-orang 
pilihan. Tetapi, siapapun yang berseru 
dalam Nama Tuhan, akan didengar 
dan diselamatkan dari kejatuhan. 
Tetapi mereka yang mendengarkan 
suara si jahat, akan gagal mengenali 
Suara Kasih. Ingatlah selalu, bahwa 
langkah kaki mereka yang membawa 
kabar baik adalah suara yang 
menggembirakan .

Berdoalah, anak-anak terkasih, 
dengan hatimu, dan sambutlah Roh 
yang kini sedang dicurahkan atas 
banyak bangsa . Rasakanlah, betapa 
hari-hari kembalinya kasih sudah 
dekat dan Rahmat itu dicurahkan 
dengan berlimpah atas banyak orang 
di antara kalian .

Aku akan mengakhiri Amanat-Ku 
ini dengan mengingatkan kalian 
bahwa kalian diciptakan karena kasih 
dan demi Kasih, untuk mengasihi 
Penciptamu, dan bahwa segala 
sesuatu yang diadakan, diciptakannya 
bagi Dia. Maka pujilah Dia, dan 
berilah kemuliaan kepada Dia Yang 
menciptakan kalian .

Senangkanlah Hati-Ku, Bundamu 
dan renungkanlah Amanat Kami 
serta jalankanlah Amanat Kami. 
Aku memberkati kalian semua. Aku 
memberkati keluargamu .
Aku, Bunda Sucimu, mengasihi kalian 
semua .

5.9.89

Tuhanku, aku telah menghabiskan 
waktu berjam-jam lamanya sambil 
merenungkan percakapanku sia-sia 
semalam. Aku terlalu gusar untuk 
mendekati Engkau kemudian. Sekalipun 
aku tidak berani menghadap Engkau 
karena malu. Apa yang telah kukatakan 
dalam Nama-Mu? Sama sekali tidak 
ada. Aku telah mengecewakan Diri-Mu. 
Aku tidak menghormati ataupun memuji 
Engkau. Namun, aku bersukacita hanya 
dalam Diri-Mu, Tuhanku, aku rindu 
penuh kasih akan Diri-Mu, Tuhan. Allah 
jagalah agar hatiku tetap murni dan jauh 
dari cobaan.

Vassula-Ku, rasakanlah Kasih-Ku 
bagimu. Kerahiman-Ku agung dan 
kelembutan hati-Ku mengatasi murka-
Ku. Jalan-Ku Kudus, putri, maka 
… jadilah kudus, sebab Aku Kudus. 
Semoga percakapanmu menjadi 
serupa dengan musik di telinga-Ku. 
Kebijaksanaan, anak-Ku, adalah 
Gurumu dan Pendidiku. Hindarilah 
omong kosong Hindarilah percakapan-
percakapan yang tidak berguna.

Berbuahlah! Bicaralah atas dasar 
ajaran-Ku. Aku Penasihatmu, dan 
nasihat selalu akan datang dari 
Aku. Aku ingin agar murid-murid-
Ku sempurna! Maka, jadilah 
sempurna! Tolaklah segala sesuatu 
yang menurunkan engkau seperti 
gosip, obrolan kosong. Aku mengasihi 
engkau dan menghendaki engkau 
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sempurna. Rasakanlah Kehadiran-Ku, 
dan muliakanlah Aku dengan menjadi 
pantulan-Ku. Berbicaralah bagi-Ku. 
Seorang murid yang ada di tangan-Ku 
harus tetap murni dan mendengarkan 
suara Tuan-Nya. Rahmat-Ku ada 
padamu. Aku ingin supaya engkau 
senantiasa menjaga dan menuruti 
ketetapan-Ku. Pahamilah bagaimana 
Aku telah menempatkan dirimu dalam 
Hati Kudus-Ku sejak semula .

Roh-Ku ada di atasmu. Aku 
memberkati engkau, terkasih. 
Teguhkanlah hatimu. Semuanya 
ini tidaklah sia-sia. Yang perlu 
kaulakukan hanyalah mengasihi 
Aku. Bersembah sujudlah kepada-Ku 
dan izinkanlah Aku menggunakan 
tanganmu. Aku ingin engkau menjadi 
gema-Ku .
Apa yang Kaumaksud, Tuhan?
Maksud-Ku agar engkau membacakan 
Amanat-Ku dalam pertemuan-
pertemuan doa. Aku merasa 
dimuliakan. Seringlah bermeditasi, 
dan terimalah semuanya yang Ku-
berikan kepadamu. Bunga, Aku 
datang kepadamu dengan Salib-Ku. 
Aku perlu istirahat sejenak. Maukah 
engkau memikul salib-Ku demi Aku?
Tuhanku, dengan senang hati.

Ingatlah apa yang sedang Kuberikan 
kepadamu. Salib-Ku bernilai tinggi. 
Angkatlah Salib-Ku. Nanti Aku 
akan kembali untuk mengambilnya 
lagi dari pundakmu. Anak-Ku, Aku 
menikmati jiwa-jiwa yang siap sedia 
melayani Aku. Jangan pernah menolak 
permintaan apapun dari-Ku. Selalu 
siap dan bersedialah bagi-Ku,  
Allahmu.

⁄X‹fi› ƒ

6.9.89

Tuhan?
Aku Ada.
Aku berdiri di depanmu. Pahamilah 
Rahmat ini Vassula-Ku?
Bagaimana juga Tuhan, aku tidak 
sepenuhnya menyadarinya. Aku tidak 
mampu menyadarinya, tetapi aku 
percaya.
Percaya, ya, percayalah seperti 
seorang anak, sebab inilah yang 
menyenangkan Aku dan Bapa. Apakah 
engkau ingin menulis? Ya?
Aku sadar bahwa aku telap lupa menulis.
Tentang Salib-Ku?
Ya, Tuhan.
Kalau begitu, tulislah sekarang.
Terima kasih, Allahku.

Kemudian, sesudah Yesus 
meninggalkan Salibnya padaku 
dengan cara mistik, aku rasa seperti 
menerima suatu hujan kesedihan 
sampai larut malam.  Rasanya 
seakan-akan seisi dunia berikut dosa-
dosanya menyelimuti aku dengan 
segala macam dosa-dosa. Tiba-tiba, 
di tengah siksaan, aku ingat akan 
Yesus di Getsemani. Aku menangis 
karena sangat sedih, namun di 
pihak lain aku bersukacita karena 
dapat meringankan beban Yesus, 
walaupun hanya untuk waktu yang 
singkat. Kemudian Yesus datang dan 
mengambil Salib-Nya.

Aku berbagi Salib itu denganmu, 
terkasih .
Tuhan, aku mendengarkan.
Dengarkanlah dan dengar! Pernahkan 
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Tetapi hari-hari cepat berlalu, dan 
tidak lama lagi semua kejahatan ini 
akan berkahir, tersapu habis dan 
dibersihkan oleh Api Kasih-K. Maka 
tabahlah, hai kecil. Penderitaan akan 
selalu ada, tetapi kekuatan-Ku akan 
selalu menopang dirimu. Tidak lama 
lagi engkau akan melihat Surga Baru-
Ku dan akan hidup di bumi yang 
baru. Sebab Janji-Ku akan digenapi 
dan pembaruan Gereja-Ku sedang 
dikerjakan. Engkau sudah hidup di 
tahah awal sakit melahirkan. Maka 
tabahkan hatimu, hai para terkasih-
Ku. Kalian yang mengenakan Nama-
Ku adalah keturunan-Ku, jangan 
putus asa. Sabda-Ku sedang digenapi

.

Aku telah berkata bahwa Aku akan 
bersama kalian dan tinggal di antara 
kalian. Kalian akan makan langsung 
dari Aku, dan Aku akan menawarkan 
air dari Sumber Kehidupan secara 
cuma-cuma kepada siapapun yang 
dahaga . Api-Ku sudah turun atas 
kalian dari Surga, dan membakar 
kalian dengan Kasih-Ku yang Agung.

Aku akan menyebarkan api yang 
menghabiskan ini dari bangsa 
ke bangsa, sambil mengubah 
kejahatanmu menjadi kasih, berubah 
memikat hatimu yang membatu 
dengan membuatnya berkobar, 
dan kelesuanmu berubah menjadi 
semangat akan Aku, Allahmu. Saat Api 
Suci-Ku itu akan menyebar di antara 
kalian bagaikan nyala api perapian, 
dan kalian akan dipenuhi oleh Api 
Kasih-Ku, Api Roh Kudus-Ku, yang 
serupa dengan Pentakosta terakhir.

engkau mendengar seorang yang 
mencoba hidup berbakti kepada-Ku 
dan tidak pernah diserang ataupun 
dianiaya?
Belum pernah, Tuhan. Beberapa di 
antara mereka bahkan mati sebagai 
martir.
Ya, maka, engkau lihat sendiri, hai 
kecil, kini kita mendapat peneguhan 
tentang apa yang telah dinubuatkan

. Sampai sekarang apapun yang 
keluar dari mulut-Ku dan mengangkat 
suaranya untuk menyampaikan 
Amanat-Ku, pastilah akan dianiaya 
oleh para Kain.

Aku memanggil mereka, tetapi 
mereka menolak untuk mendengar. 
Aku memberi isyarat, namun tidak 
seorangpun memperhatikannya. 
Mereka menolak semua peringatan-
Ku. Menerka menertawakan janji 
itu. Bukankah sudah Kukatakan 
bahwa pada zamanmu Aku 
akan mencurahkan Roh-Ku atas 
umat manusia? Dan Aku akan 
menempatkan hukum-hukum-Ku 
langsung ke dalam hati kalian dan 
menuliskannya dalam pikiranmu?  
Tidak ada nubuat yang berasal dari 
pikiran manusia, bagaimana hal 
itu mungkin? Sabda-Ku diberi oleh 
Roh Kudus-Ku, sehingga membuat 
manusia berbicara dari Aku .

Aku, Tuhan, telah menjanjikan 
kepadamu Surga Baru dan Bumi 
baru dan, Vassula-Ku, Aku sedang 
mempersiapkannya dengan giat! 
Tetapi manusia zamanmu itu hidupnya 
hanya berpusat pada diri sendiri, 
tidak beragama, tidak berperasaan, 
lebih suka menyenangkan diri sendiri 
daripada menyenangkan Allah.
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Kasih-Mu melalui jiwa-jiwa yang 
membuka diri bagi-Mu dan yang rela. 
(Tiba-tiba aku merasa sakit pada kedua 
telapak tanganku).
Bunga, kesakitanmu itu tidak dapat 
dilihat dengan mata. Dengarkanlah! 
Karya-karya Ilahi-Ku akan 
menyelubungi bumi ini. Akan Kujaga 
agar karya-karya itu menyelubungi 
bumi ini dan tidak seorangp-un 
akan mampu mencampuri rencana-
Ku.  Bunga, yakinkan hatimu, sebab 
inilah Kehendak-Ku. Izinkanlah Aku 
menggunakan engkau sesuka hati-Ku. 
Aku mengasihi engkau dan karena 
besarnya Kasih-Ku kepadamu, Aku 
mengizinkan engkau minum dari 
piala-Ku yang pahit.

Semakin besar kasih yang ada pada-
Ku kepadamu, semakin Aku akan 
mengizinkan engkau minum. Sebagai 
mempelaimu, Aku juga menawarkan 
permata-permata-Ku yang paling 
berharga kepadamu. Bukankah Aku 
sudah mempercayakan kepadamu 
Salib-Ku, paku-paku-Ku dan Mahkota 
duri-Ku? Lihatkah engkau, betapa 
Aku mengasihi engkau? Jalan-Ku 
bukanlah jalanmu. Aku tengah 
memurnikan jiwamu, membawanya 
ke dalam kesempurnaan dan ke jalan 
pemurniaan.

Mempelai-Ku, biarkanlah Aku 
mendandani engkau dengan permata-
Ku. Biarkanlah Aku memperlihatkan 
kepadamu sengsara-Ku. Penyangkalan 
diri akan membawa engkau kepada 
kesempurnaan. Maka, biarkan Aku 
bebas melakukan apa yang terbaik 
bagi jiwamu, dan ingatlah, meskipun 
engkau tidak memahami sepenuhnya 
akan Sabda-Ku dan jalan-Ku, ingatlah 

Aku akan memperbaharui kalian, 
memperluas kerajaan kebenaran-
ku, persatuan, keadilan, damai dan 
kasih. Maka, sukacitalah! Angkatlah 
pujian dengan segenap hatimu, hai 
terkasih-Ku. Aku akan datang dan 
menyingkirkan semua pembual 
congkak, yang menjadi salah satu 
penyebab perpecahanmu dan 
kejatuhanmu. Mereka yang meredam 
Roh-Ku akan dimusnahkan oleh 
Napas-Ku. Kalian akan dimurnikan 
oleh Api Kasih-Ku . Putri, kasihilah 
Aku. Sembah sujudlah kepada-
Ku. Senangkanlah hati-Ku. Kasih 
mengasihi engkau. Aku memberkati 
engkau, anak-Ku .
“Kita”, Tuhan?
“Kita”, anak-Ku. Mari.

⁄X‹fi› ƒ

13.9.89

Para penganiayaku bergerombol 
mengelilingi aku, Tuhanku. Mereka 
bertekad untuk menghancurkan aku. 
Dengarkanlah doaku. Lindungilah aku 
dari ancaman orang congkak dan dari 
lidah yang menipu itu. Pelindungku, 
izinkanlah aku berlindung dalam Hati 
Kudus-Mu.
Anak-Ku, serahkan segala sesuatu ke 
dalam tangan-Ku. Para penuduhmu 
sebenarnya adalah penuduh-Ku. Para 
pengutukmu adalah para pengutuk-
Ku. Para penganiayamu adalah 
penganiaya-Ku. Anak-anak-Ku 
musnah karena ingin berpengetahuan. 
Namun setelah pengetahuan itu secara 
cuma-cuma dikaruniakan atas mereka, 
mereka menolaknya.
Tetapi, Tuhan, Engkau dapat 
menyebarluaskan Amanat Damai dan 
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bahwa Yesus berarti Juru Selamat .

⁄X‹fi› ƒ

Tuhan, mereka yang menolak semua 
wahyu pribadi  berargumentasi bahwa 
satu-satunya wahyu sejati ialah Kitab 
Suci. Hal ini sudah kami ketahui, tetapi 
apa kata-Mu tentang hal ini, Tuhanku?
Kitab Suci memang benar Kebenaran 
Wahyu Sejati. Tetapi Aku tidaklah 
berhenti Ada. Camkanlah, Aku adalah 
Sang Sabda, dan Aku aktif dalam Roh. 
Roh Nasihat-Ku itu bersama kalian 
semua, yaitu Roh Kebenaran, yang 
cenderung dilupakan atau diabaikan 
oleh begitu banyak orang. Sebab 
semuanya yang dinyatakan oleh Roh 
itu kepadamu berasal dari Aku. Dialah 
Pengingat Sabda-Ku, Pengilham akal 
budimu.  Itulah sebabnya, anak-Ku, 
Aku terus menerus mengingatkan 
kembali kepada kalian Kebenaran 
yang sama.

Pahamilah alasan-alasan, mengapa 
selalu menggugah diri kalian dengan 
Sang Pengingat . Terimalah Roh 
Kudus-Ku sebagai Kebenaran. Aku 
datang untuk mengingatkanmu 
akan Sabda-Ku. Aku datang untuk 
memanggil kalian semua agar bertobat 
sebelum Hari-Ku datang.  Nak, 
beritakanlah Injil dengan kasih dan 
demi kasih. Aku ada disampingmu. 
Jangan pernah takut. Gereja akan 
hidup kembali, sebab Kasih adalah 
Akar pohon kehidupan dan berada 
diantara kalian. 

Aku akan memberi makan kepada 
generasi yang sedang sekarat ini 
dengan buah pohon-Ku, dengan 
menyuapkankannya langsung ke 

mulut mereka . Izinkanlah Aku 
menggunakan dirimu sebagai papan 
tulisku . Makanlah dari Aku. Mari, 
“Kita?” Ya, Aku ada bersama dengan 
Bunda-Mu. Aku mengasihi engkau. 
Aghapame1 .

Berdoalah, Vassula, senangkanlah 
hati-Ku dan sering datanglah kepada-
Ku di sela-sela pekerjaanmu sehari-
hari.
(Aku sering meninggalkan apa saja 
yang sedang kukerjakan di rumah untuk 
berada bersama Tuhan, biarpun selama 
2 menit saja. Kerinduan untuk Allah 
demikian…)
Senangkahlah hati-Ku dan 
tunjukkanlah kepada-Ku bahwa 
engkau terikat pada-Ku . Ingatlah 
akan tebusan yang telah Kubayar 
ganti dirimu. Karena itu, datanglah 
kepada-Ku kapan saja, dan bicaralah 
kepada-Ku. Tetaplah Kecil. Pahamilah 
betapa Aku, karena Kasih-Ku, ingin 
memanggil setiap jiwa datang kepada-
Ku.

Aku ingin engkau mengerti, bahwa 
hati para cerdik pandaimu itu 
ada di dalam rumah duka. Dalam 
kehebatannya yang serba semu, 
mereka cenderung lupa akan Kuasa-
Ku dan Keilahian-Ku. Ketamakan 
mereka membutakan diri mereka, 
sambil membuka ruang bagi setan 
untuk berbicara dengan mereka, sebab 
mereka telah menutup hati mereka 
terhadap Kasih.

Akal budi dan hati mereka lebih 
dekat pada dunia rasional daripada 
Dunia Spiritual-Ku. Wabah 
ini telah menyusup ke dalam 
1  “Kasihilah Aku” dalam bahasa Yunani.
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suara kami dan ratapan dan tangisan 
anak-anak-Mu. Dengarkan Habel-Mu!
Anak-Ku, berdoalah, jangan pernah 
berhenti berdoa. Putri, Aku berjanji 
kepadamu, bahwa Aku akan masuk 
kedalam Bait Suci-Ku secara tidak 
terduga-duga, dan dengan seruan 
nyaring Aku akan berkata kepada 
Yerusalem: “Bangunlah! Jadilah 
bangunan baru”, dan kepada Bait 
itu : “Biarlah fondasinya dipasang “ 
dan Dia akan menjadi Kota-Ku yang 
Baru, yang hidup bersama Roh-Ku, 
dan Kasih akan hidup diantara kalian 
semua, para terkasih-Ku yang tersisa

Dan Aku akan memenuhi-Nya dengan 
Pohon Kehidupan-Ku, dan kalian, 
para terkasih-Ku, akan makan 
sampai kenyang. Aku Terang Dunia 
dan Dia yang bersinar atasmu. 
Waspadalah, dan jangan tidur, sebab 
hari-hari sudah dapat dihitung

 Terimalah Damai-Ku, hai anak-
Ku. Aku, Yesus, mengasihi engkau. 
Biarkanlah Aku memberi engkau 
makan, juga untuk generasi yang 
kelaparan ini. Beristirahatlah kini 
dalam Hati Kudus-Ku. Aku tidak akan 
mengecewakan engkau. Kasih ada 
didekatmu.

⁄X‹fi› ƒ
14.9.89

Pesta Salib Suci

Vassula, berdoalah lebih banyak. 
Jangan pernah meragukan Kasih-
Ku. Hormatilah Hukum-hukum-Ku 
selalu. Berilah tempat bagi Bunda-Ku. 
Sambutlah Dia dalam pelukanmu. 
Aku akan menanti engkau di Rumah 
Bunda-Ku, di dalam Ruang Beliau 
yang mengandung Aku .

Gereja-Ku. Banyak diantara para 
gembala-Ku mirip kokok ayam 
dalam perumpamaan yang telah 
Kusampaikan kepadamu . Merekalah 
penyebab adanya begitu banyak 
pertentangan dalam Gereja-Ku.

Pidato dan khotbah mereka sudah 
kehilangan spiritualitas. Kesetiaan 
akan Sabda-Ku dan ketetapan-Ku. 
Mereka membantah misteri-misteri-
Ku dalam Kehadiran-Ku. Mereka 
memamerkan belas kasihan. Ingatkah 
engkau akan perbuatan yang 
dilakukan oleh kaum Kain leluhur 
mereka? Mereka telah  mengambil 
alih bahasanya, sambil menawarkan 
kejahatan daripada keutamaan, hidup 
tanpa moral daripada kemurnian.

Mereka menyerah tanpa syarat 
terhadap perbudakan dosa. Kaum 
Kain ini hidup demi dosa, tetapi 
mati demi Roh Kebenaran-Ku. 
Apabila Hari-Ku datang, mereka 
akan harus menjawab Aku dan 
mempertanggungjawabkannya 
dihadapan-Ku, sebab mereka tidak 
menjaga Tradisi Gembala mereka

. Saat ini mulut mereka sedang 
mengutuk diri mereka dan bibir 
mereka sendiri akan menjadi saksi 
yang melawan mereka  Inilah buah 
dari kemurtadan mereka. 
Tetapi Tuhan, dengarkanlah jeritan 
Habel. Janganlah membiarkan kami 
tergeletak sendiri tanpa seorangpun yang 
mengangkat kami! Rumah-Mu hancur. 
Rumah-Mu adalah tempat naungan 
kami dan ke manakah kami akan pergi? 
Kami tidak punya tempat lain untuk 
mengungsi. Ribuan orang akan mati 
karena kekurangan roti. Kami hidup 
diantara reruntuhan. Dengarkanlah 
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Berkaryalah bagi-Ku dengan usaha 
yang tidak mengenal lelah, dan sebesar 
kemampuan roh. Berkaryalah dengan 
Kasih demi Kasih. Sembah sujudlah 
kepada-Ku, Allahmu, dan izinkanlah 
Aku mendidik engkau, meskipun 
ini harus melewati penderitaan. 
Aku menawarkan Sengsara-Ku 
kepadamu. Bibirmu kini hanya 
boleh mengucapkan kesucian dan 
kebenaran, dan demi diri-Ku, hai 
terkasih, hiasilah Aku dengan kata-
kata yang keluar dari hatimu. Hiasilah 
Salib-Ku dengan rangkaian bunga 
kasih. Hiasilah Salib-Ku dengan setiap 
tetes kasih yang ada dalam dirimu
Berupayalah dan senangkanlah hati-
Ku sekarang. Aku telah memberikan 
kepadamu begitu banyak! Jadikanlah 
Aku yang utama

Mari, Aku akan menerangi dirimu 
dalam perkara-perkara yang 
meresahkan jiwamu itu. Bukankah 
Aku Pemimpin Rohanimu? Maka, 
percayalah kepada-Ku, bahkan dalam 
kelemahanmu yang amat sangat Aku 
tetap mampu menyelesaikan wahyu 
ini  Pahamilah, anak-Ku, bahwa 
dengan memilih engkau justru dalam 
kemiskinan dan kelemahanmu, Nama-
Ku yang Kudus terlebih-lebih akan 
dimuliakan  Aku memberkati engkau. 
Mari, kasihilah Aku

14.9.89

Hari ini segala sesuatu menjadi seperti 
neraka. Aku terus menerus diserang 
setan. Aku mengalami pencobaan lagi. 
Jiwaku tersiksa. Kemudian, pada malam 
hari:

Yesus?
Aku Ada.
Hai Malaikat-Ku, jangan takut.
Tunggu saja dan lihatlah bagaimana 
Aku berkarya. Aku Yesus, mengasihi 
engkau.

⁄X‹fi› ƒ

Aku menyembah Engkau, yang Terkudus 
di antara yang Kudus.

Tidak lama kemudian:
Aku datang kembali kepada Yesus demi 
peneguhan dan penghiburan. Aku merasa 
diserang dengan tidak karuan. Betapa 
aku takut bahwa aku sesat!

Tuhanku, jagalah aku terhadap si jahat 
dan serangan-serangannya terhadap 
aku. Lindungilah aku dari jerat-jerat 
setan, sebelum semangatku hilang!  
Datanglah! Jadilah Juru Selamatku lagi. 
Baharuilah sukacitaku lagi. Jagalah 
rohku agar teguh dan rela, lalu aku akan 
mengajarkan para pelanggarnya jalan 
kepada-Mu maka para pendosa akan 
kembali kepadamu. (Mzm. 51:12-13)
Bunga, terimalah Damai-Ku

 Berdoalah, Vassula-Ku supaya 
roh-roh jahat itu tidak mendapati 
engkau tertidur. Berdoalah tanpa 
henti-hentinya2 .. Betapa Aku 
kasihan kepadamu .. Mengasihi-Ku 
berarti memberi Aku segalanya. Aku 
menghendaki segalanya yang kau 
miliki.
Yesus, ambillah semuanya yang 
Kauhendaki.
Bersediakah engkau berkorban lebih 
2 Aku mengira Yesus menghendaki aku berjaga 
sepanjang malam sambil berdoa. Aku tahu bahwa 
aku tidak sanggup karena sudah kehabisan tenaga. 
Saat itulah Yesus berkata: “Betapa Aku kasihan 
kepadamu”. Suara-Nya sangat lemah lembut. 
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demi Aku?
Aku bersedia, meskipun daging ini begitu 
lemah. Aku telah memohon kepada-Mu, 
ya Tuhanku, silakan menyeret aku bila 
harus itu yang harus Kaulakukan. Silakan, 
Tuhan, lakukanlah. 

Ah, Vassula, Aku ingin engkau 
melakukan segala sesuatu dengan 
kerelaan. Aku mengasihi engkau.
Tuhan, aku rela.
Jika demikian, izinkanlah Aku … 
Berhentilah melawan Aku. Serahkanlah 
dirimu kepada-Ku dan jangan takut. 
Damai, anak-Ku. Roh jahat benci 
kepadamu dan dengan tak jemu-
jemunya menyerang engkau. Jangan 
pernah melepaskan tanganmu dari 
tangan-Ku. Peganglah Aku

15.9.89

Kemudian aku ke tempat tidur untuk 
istirahat. Saat itu pukul sebelas lebih. Aku 
berdoa, dan sebelum kata mengerikan, 
“tidur”, itu melanda aku, aku berhasil 
mengucapkan beberapa kata “KYRIE 
ELEISSON, CHRISTE ELEISSON. 
Tiba-tiba terdengar suara yang keras di 
batinku, yang membuat aku terkejut dan 
terlompat,” AKU AKAN MENOLONG 
ENGKAU! Pada malam itu suara batin 
itu terdengar beberapa kali selama doaku 
yang tak henti-hentinya. Kadang-kadang 
aku mengulangi beberapa kata doa yang 
dipanjatkan oleh Suara itu, walaupun aku 
tidak mengerti ucapan-ucapan itu.

(Pagi berikutnya):

Vassula, Aku ingin lebih banyak lagi 
darimu  Bersediakah engkau memberi 
Aku lebih banyak?

Yesus, ambillah segala sesuatu yang 
Kauhendaki dariku.
Bahkan hidupmu?
Hidupku adalah milik-Mu.
Bunga, Aku akan membuat engkau 
menderita Kasih. Ingatlah, kesucian 
berasal dari penderitaan. Biarkanlah 
Aku membacakan sebagian Kitab Suci 
bagimu  (Ibr. 3:1-6).

Tetaplah setia. Ingat, Aku adalah Yang 
Mahasetia. Maka andalkanlah Aku. 
Jangan melawan Aku. Serahkanlah 
dirimu seutuhnya kepada-Ku. Aku 
tahu apa  yang paling baik bagi 
jiwamu. Aku adalah Kasih

⁄X‹fi› ƒ

20.9.89

Tuhanku dan Juru Selamatku?
Aku Ada
Damai-Ku Kuberi kepadamu. 
Vassula-Ku, dengarkan Aku dan 
tulislah. Aku bahagia engkau dekat 
dengan Aku.
Aku, Tuhan memberkati engkau.
Siapkah engkau?

Yesus siap mendiktekan kepadaku amanat 
untuk sebuah kelompok doa.

Para terkasih, lihatlah Aku, Allahmu, 
sebagai Pendamping Kudus Yang 
Paling Berbelas Kasih, Yang duduk 
bertakhta dalam kemuliaan di Surga. 
Namun, pada saat yang sama, dalam 
Keilahian-Ku, Aku menundukkan diri-
Ku, turun ke dunia untuk mencapai 
kalian di bumi, untuk mengizinkan 
kalian merasakan Aku, mendengar 
Aku, memahami Aku dan dengan 
demikian mulai mengenal Aku, 



Buku Catatan 36

9

Tuhanmu. Ya, Aku menundukkan Diri-
Ku dari Takhta-Ku secara menyeluruh 
kepadamu untuk mengangkat jiwamu 
kepada-Ku dan menghidupkan dirimu 
dalam Terang-Ku .

Lihatlah Aku, para terkasih. Sebagi 
mempelaimu, yang akan memberikan 
kepadamu dengan limpahnya apa 
yang tidak ada padamu, Aku akan 
menyingkirkan selubung dukamu 
dan kain kafan yang membungkus 
bangsa-bangsamu. Aku akan mengusap 
air matamu dari pipimu, sambil 
menghibur kalian. Aku mengasihi 
kalian semua dengan kasih kekal dan 
karena belas kasihan-Ku yang agung, 
Aku akan memulihkan engkau.

Aku, mempelaimu, akan berbagi 
denganmu segala sesuatu yang Ku-
miliki bila kalian menghendaki. 
Aku memiliki permata yang paling 
berharga, yaitu Salib-Ku, Paku-
paku-Ku dan Mahkota duri-Ku, 
untuk menghias dirimu. Aku siap 
berbagi denganmu. Bersediakah 
kalian mengalaminya dan siap berbagi 
dengan-Ku … Salib Damai, Kasih dan 
Keadilan-Ku? 

Pandanglah Aku sebagai Penebusmu  
Aku menyelamatkan semua yang 
berpegang erat pada-Ku. Aku 
menjawab setiap orang yang 
menyerukan Aku. Dengan penuh belas 
kasihan Aku memandang kalian, sebab 
Aku tahu betapa rapuhnya kalian dan 
betapa mudahnya kalian tergoda oleh si 
penggoda itu.

Kalian semua sudah Ku-tebus karena 
Kasih-Ku yang tak terbatas, kasih yang 
begitu di salah-pahami. Aku adalah 

Kasih, dan siapapun yang hidup dalam 
Aku, ia akan hidup dalam kebenaran. 
Aku adalah Akar Pohon Kehidupan 
dan Sumber Kehidupan. Aku 
memiliki keduanya, yaitu Buah Pohon 
Kehidupan dan Air Kehidupan yang 
berasal dari Sumur Kekal-Ku .

Maka, datanglah kepada-Ku. Datanglah 
dan penuhi diri kalian. Datanglah 
dan makan. Datanglah dan minumlah 
dari Air Kehidupan-Ku, hai kalian 
yang dahaga. Aku tidak pernah akan 
menolak kalian. Aku, Allah, akan 
menyapih kalian untuk menyantap 
Makanan Sejati.

Makanan yang akan bertahan dalam 
diri kalian, sehingga jiwamu yang 
tertimpa kemiskinan itu mampu 
hidup. Tanah-tanahmu telah berubah 
menjadi gurun, dan angin panas telah 
mengeringkan tenggorokanmu. Tetapi 
Aku, Juru Selamatmu, melihat dari atas 
semua kejahatan ini. Karena itu jangan 
berkata: “Tuhan telah melupakan kita”.

Aku adalah yang Mahasetia, dan Kasih 
Kegembiraan-Ku bagimu tengah 
menyelamat-kan dirimu. Aku tidak 
pernah memalingkan Wajah Kudus-
Ku daripadamu (One agio omga elneah 
rima, rima, pudri pgara nedro ha unu, 
Amen rima)3

Tulislah. Aku akan menyebarluaskan 
Damai dan Kasih di tanah orang-
orang mati kalian, Aku bermaksud 
menyebarluaskan Damai-Ku dan 
Kasih-Ku dimana-mana dan di semua 
bangsa yang tidak memiliki Kasih .

3 Tiba-tiba aku mempunyai bahasa yang tak kukenal, 
dan kiranya tidak dikenal oleh umat manusia. 
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Aku bermaksud akan menumbangkan 
semua ketidakadilan, dan era yang 
mati ini, akan dibangkitkan dan akan 
mengikuti Aku masuk kedalam Bumi 
Baru yang sedang Kupersiapkan. Dan 
di bawah Surga yang baru mereka 
akan memuliakan Aku sepanjang hari 
dan sepanjang malam. Belum mengerti 
jugakah kalian betapa Roh Rahmat-
Ku yang Kudus akan mempersiapkan 
kalian Kebun Anggur demi Kebun 
Anggur? Sambil menyebarkan-Nya 
dengan lembut dan dengan Kasih yang 
besar ini kepada setiap bangsa?

Masih tidak mengertikah engkau 
betapa Bunda Sucimu dan Aku 
mengedangkan lengan Kami untuk 
menyelimuti dirimu dengan berkat-
berkat Kami dan menyiapkan bagimu 
Kebun-kebun Anggur yang akan Kami 
lipatgandakan. Kebun-kebun Anggur 
yang akan menghasilkan buah yang 
cukup untuk memberi makan banyak 
orang. Roh Rahmat-Ku bagaikan 
Pokok Anggur yang menghasilkan 
tunas-tunas indah. Bunga-bunga-Ku 
menghasilkan buah Kasih dan Damai.

Mendekatlah pada-Ku, hai kalian yang 
merindukan Aku, dan kenyangkanlah 
dirimu dengan buah-buah-Ku, sebab 
kenangan akan Daku lebih manis 
daripada madu, mewarisi Aku lebih 
manis dari sarang lebah. Mereka yang 
makan daripada-Ku, akan semakin 
lapar. Mereka yang minum daripada-
Ku akan semakin haus  Barangsiapa 
yang mendengarkan Aku tidak pernah 
akan merasa malu. Barangsiapa yang 
melakukan sesuai dengan Ketetapan-
Ku tidak akan pernah berdosa4 .

4  Penghotbah 24:17-22

Bukankah sudah Kukatakan bahwa 
pada hari-hari mendatang Aku akan 
menumbuh-kan tunas-tunas yang 
akan bersemi dan berbunga, dan 
akan memenuhi seluruh dunia dengan 
buah? Buah ini akan meningkat 
karena Terang-Ku, dan Surga akan 
mencurahkan embunnya ke atasmu 
untuk menyegarkan tenggorokanmu 
yang kering .

Aku sedang melimpahkan semua 
berkat ini ke atas umat-Ku . 
Rasakanlah dirimu dikasihi oleh Aku, 
hai kalian yang kecil. Kasih mengasihi 
kalian dan memberkati kalian 
satu persatu dengan meninggalkan 
Hembusan Kasih-Ku pada dahimu 
masing-masing.

⁄X‹fi› ƒ
Jadilah satu .

20.9.89

5Tuhanku, Engkau Akar Pohon 
Kehidupan dan kasih itu sendiri, dan 
dari buah-Mu Kau-berikan kepada kami 
kehidupan yang kekal. Diberkatilah 
Engkau!
Daun-daunmu yang tidak pernah layu 
atau kering, terbuat dari Emas putih 
murni, dan dari Dedauanan-Mu itulah 
timbul Cahaya Hidup.
Aku menyembah, aku berharap, aku 
percaya dan aku mengasihi Engkau.
Sudikah mengampuni mereka yang 
tidak menyembah, tidak berharap, tidak 
percaya ataupun mengasihi Engkau.
Pandanglah kami, hai Imanuel
Aku memberkati Engkau. 
Aku memberkati Engkau, Penasihat-
Ku di malam hari, yang memenuhi aku 

5 Penglihatan batin mengenai Pohon Kehidupan



Buku Catatan 36

11

demi batu untuk mendapatkan remah-
remah, atau barangkali sebutir biji 
yang dapat mereka tanam, tetapi 
bukan remah-remah ataupun sebutir 
biji yang mereka dapatkan, melainkan 
kalajengking yang siap menyengat 
mereka dengan racun.

Anak-anak domba-Ku mengembara 
tidak menentu dari kota ke kota hanya 
untuk mendapatkan sisa-sia dari yang 
pernah menjadi Kota Agung itu. Ya, 
Aku berbicara tentang Yerusalem. 
Tetapi hanya beberapa orang saja 
yang siap mendengar Suara-Ku. Aku 
memanggil masing-masing domba-Ku 
dengan nama mereka, tetapi sangat 
sedikit yang mendengar Suara-Ku 
… Aku tercekik, Aku sesak napas 
menyaksikan mereka berisikan kata-
kata mati.

Dengarkan Aku! Putri-Ku, Aku telah 
memanggil engkau untuk melayani 
perkara kebenaran. Aku telah 
menangani engkau dengan tangan-
Ku sendiri dan membentuk dirimu 
untuk menjadi saksi-Ku. Aku telah 
menunjukkan kepadamu Kebenaran, 
dan Aku telah membuka selubung 
matamu agar engkau melihat siapa 
yang telah Kupilih untuk duduk di 
Takhta Petrus, dan kepadanya pernah 
Kukatakan: “Engkaulah Petrus, dan 
di atas batu karang ini akan Ku-
dirikan Gereja-Ku, dan pintu gerbang 
maut tidak pernah akan mampu 
mengalahkannya. Aku akan memberi 
engkau kunci kerajaan surga. Apapun 
yang kau ikat di bumi akan terikat di 
surga. Apapun yang kau lepaskan di 
bumi akan terlepas pula di surga6.”

6  Mat. 16:18-19

dengan doa-doa yang tidak kunjung 
berhenti, mendoakan aku.
Aku tahu bahwa Engkau tidak akan 
meninggalkan jiwaku, sebab Engkau 
menyatukan Jalan Kehidupan-Mu kepada 
kami, tangan kami dalam Tangan-Mu.
Selamatkanlah kami dalam Kasih-Mu. 
Engkaulah sumber pengharapan kami 
untuk menyaksikan Surga Baru dan Bumi 
Baru, ya Tuhan.  

Akulah Akar Pohon Kehidupan, dan 
dari Aku timbullah Kehidupan Kekal 

Bunga, bacalah Kitab Suci
(Maksud Yesus agar aku membuka Kitab 
Suci secara spontan, dan nanti akan 
kutemukan apa yang diinginkan Yesus 
agar kubaca. Aku membuka Yesaya 40:9)
Baca dan tulislah. Pergilah ke gunung 
yang tinggi, pembawa sukacita 
bagi Sion. Berserulah dengan suara 
nyaring, hai pembawa sukacita bagi 
Yerusalem. Berserulah tanpa takut. 
Katakan kepada kota-kota Yudea, 
“Disinilah Allahmu”. Yerusalem 
Barumu hampir tiba. Aku Allah, 
sedang turun ke dalam zaman ini, 
sambil tersandung pada mayat-mayat.

Semua yang Kucemaskan, benar-benar 
terjadi. Aku turun dan menemukan 
keadaan tanpa iman, tanpa 
pengharapan, tanpa kasih. Dan anak-
anak domba-Ku yang Kutinggalkan 
untuk makan di Padang Rumput-
Ku yang hijau, Kudapati menderita 
kelaparan dan mengenaskan untuk 
dipandang.

Dengan hidup di antara reruntuhan ini 
mereka mencari tempat perlindungan 
dan sedikit makanan, tetapi tidak 
mendapatkan apa-apa. Dengan 
harapan mereka mengangkat batu 
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Aku telah memberi orang ini 
wewenang itu, dan hari ini engkau 
mencoba menggulingkan dia, dan 
mencuri tongkat kegembalaannya 
supaya engkau dapat memerintah 
dengan tongkat kekuasaan kepalsuan 
dan kebejatan.

Petrus, Petrus … dari anak-anak 
domba-Ku yang terkasih, Aku 
tahu betapa hatimu tercabik-cabik 
dan berdarah bagaikan sungai 
karena sikap generasi yang tidak 
tahu berterima kasih dan tidak 
setia ini. Aku tahu betapa emreka 
menyebabkan matamu mengucurkan 
air mata tanpa henti.

Aku tahu betapa banyak saudaramu 
telah berpaling kepadamu. Mereka 
semua, terkasih-Ku, para gembala 
yang tidak tahu apa-apa, tidak merasa 
apa-apa. Mereka semua memilih 
jalannya sendiri, masing-masing 
memburu kepentingan mereka sendiri, 
mengabdi kepada kebodohan, bukan 
kebijaksanaan, ketamakan bukan 
kemiskinan dan ketidaktaatan bukan 
ketaatan.

Dari Salib-Ku Aku memandang semua 
orang di muka bumi ini, dan Aku 
berkata kepadamu, hai umat segala 
bangsa, bahwa tidak akan lama lagi 
saatnya tiba kepadamu. Waktunya 
hampir habis dan hari-hari ini tidak 
akan lama lagi, sebelum kalian akan 
menangis sepanjang malam hidupmu.
Hai kalian, gembala-gembala yang 
tidak setia, gembala-gembala yang 
berdosa terhadap Aku karena 
ketidaksetiaan, kalian meneriakkan 
Damai! Tetapi Damai itu tidak 

kunjung datang, maka kembalilah ke 
Petrus, kalian semua yang tersesat 
yang pergi ke semua arah yang 
berbeda. Hendaklah kalian datang 
kepada-Ku.

Mengapa kalian mengabdi kepada 
ketidakkudusan? Jadilah milik-Ku, 
bukan milik si pemberontak. Mengapa 
kalian begitu bersemangat untuk 
mengabdi kepada si pemberontak? 
Justru orang-orang asinglah yang 
mendengarkan dan memahami 
Sabda-Ku. Ketetapan-Ku Kudus, 
dan sungguh Aku berkata kepadamu, 
bahwa mereka akan tetap kudus 
selamanya . Putri, bacalah Sabda-Ku

(Tuhan menunjukkan kepadaku ayatnya. 
Ternyata Mat. 5:18-19)

Baca dan tulislah.
“Sungguh Aku berkata kepadamu, 
biarpun langit dan bumi akan lenyap, 
satu titik atau satu garispun tidak 
akan ditiadakan dari Hukum, sebelum 
tujuannya terpenuhi. Karena itu orang 
yang melanggar Hukum itu, walaupun 
yang tercekil sekalipun dari perintah-
perintah itu, dan mengajarkan 
demikian kepada orang-orang lain, ia 
menduduki tempat yang paling rendah 
di dalam Kerajaan Surga. Tetapi 
orang yang berpegang pada Hukum, 
dan mengajarkannya kepada orang 
lain ia akan menduduki tempat yang 
tinggi di dalam Kerajaan Surga. 

Nak, beristirahatlah sekarang. 
Sukacitakanlah Jiwa-Ku dengan 
imanmu seperti seorang anak. Mari, 
beristirahatlah dalam Diri-Ku. Aku, 
Tuhan, memberkati engkau. Kasihilah 
Aku 
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Terpujilah Tuhan kita.

22.9.89

(Amanat Bunda Suci)
Putri terkasih, Abba mengasihi kalian 
semua 
Terpujilah Tuhan.

Katakanlah ini kepada anak-anak-
Ku:  Damai sertamu. Hai putra-
putri-Ku, biarkanlah dirimu sendiri 
membuka agar Yesus dapat masuk 
kedalam hatimu dan menyembuhkan 
kalian. Amanat-Ku hari ini ingin 
mengingatkan kalian akan siapakah 
Yesus itu.  Yesus adalah Sumber Ksih 
Yang Mahaluhur, Terang Dunia.

Demi menyelamatkan kalian, Ia 
memikul penderitaan Salib, dengan 
tidak peduli akan penghinaan yang 
amat memalukan itu. Ia lemah lembut 
dan rendah hati. Mari, akuilah Dia 
sebagai Allahmu, sebab dengan 
mengakui Dia adalah keutamaan yang 
sempurna.
Rasakanlah Dia. Rasakanlah 
kehadiran-Nya yang Kudus. 
Belajarlah bagaimana menghargai Dia 
di antara kalian. Belajarlah berkata: 
“Kita”

Jangan melupakan Dia di sela-sela 
doamu. Tampunglah Dia tetap 
dalam hatimu  jangan menganggap 
Amanat kami ini sebagai ancaman. 
Amanat Kami adalah amanat 
Kasih dan Damai, yang datang dari 
Kerahiman Allah  yang tidak terbatas. 
Senangkanlah hati Allah dengan 
merenung sebelum kalian membuka 
bibirmu untuk mengucapkan sesuatu. 
Jangan biarkan bibirmu menjadi 

kutukan. Segala sesuatu yang kalian 
ucapkan itu menjadikan bukti bahwa 
kalian adalah anak Allah, dengan 
semangat kesucian, penyerahan diri dan 
kemurniaan. Bersemangatlah dengan 
mengabdi pada kebenaran.

Hari ini Aku akan mengajukan 
pertanyaan ini, hai kalian yang 
mendengar Aku: “Adakah kalian 
mengasihi sesamamu seperti dirimu 
sendiri?” Aku ingin mengingatkan 
kalian bahwa dalam kelemahanmu 
sekalipun kalian tetap dapat mencapai 
kesempurnaan,  yakni apabila kalian 
mengizinkan dirimu dibimbing oleh 
Tuhan. Serahkanlah dirimu setiap 
hari kepada-Nya. Persembahkanlah 
kehendakmu tanpa rasa takut. Ia tahu 
batas kemampuanmu dan tidak pernah 
akan menuntut dari kalian apapun yang 
dapat membahayakan dirimu .

Angkatlah jiwamu sambil berdoa. 
Tumbuhlah dalam Kesucian. Tumbuhlah 
dalam kasih yang ditawarkan Allah 
kepadamu dengan berlimpah. Jangan 
pernah mendengarkan si pemberontak. 
Jangan membiarkan ada bagian yang 
kosong dalam hatimu bagi roh jahat, 
sehingga ia diberi kesempatan menggoda 
engkau. Tinggallah semata-mata dalam 
Iman, Pengharapan dan Kasih. Biarlah 
semuanya ini menjadi buah yang 
memenuhi hatimu .

Allah ada ditengah kalian untuk mengisi 
semua kekuranganmu. Kebun-kebun 
Anggur Tuhan akan diperlipatgandakan 
dan yang akan menghasilkan buahnya 
untuk memberi makan ribuan orang. 
Sang Pencipta sedang menyiapkan 
diri kalian untuk memasuki Era Kasih 
Baru.
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Lihatlah Penciptamu sebagai 
Sahabat Kudusmu, sebagai Bapamu, 
Mempelaimu, Penebusmu dan 
Penasihatmu. Pujilah Tuhan, karena 
panggilan Kerahiman-Nya, sebab 
Ia berkata: “Aku akan perbanyak 
panggilan-panggilan-Ku. Aku akan 
menarik anak-anak-Ku lebih dekat 
kepada-Ku untuk memberi makanan 
kepada mereka dengan Tangan-Ku 
Sendiri. Aku akan menempatkan 
Hukum-Ku ke dalam hati mereka, dan 
mereka akan tinggal dan terlindung di 
dalam Kasih-Ku.

Aku akan menghibur mereka 
sementara Aku membimbing mereka 
kembali kepada Kebenaran. Aku akan 
menyapih mereka dengan memberi 
Makanan sejati. Aku akan membuka 
kain kafan yang menyelubungi 
kematian, dan dengan Terang-Ku Aku 
akan membangkitkan mereka. Kasih 
akan kembali kepadamu sebagai Kasih 
dan akan hidup di antara kalian . 

Renungkanlah dan hayatilah amanat-
amanat Kami ini, sebab Kami bersama 
kalian semua . Aku memberkati 
kalian semua dan keluargamu. 
Berdoalah, dan Aku akan berdoa 
bersamamu.

(dari Rosa Mystica)

Mari, putri . 

24.9.89

Jiwaku memuliakan Tuhan.
Datanglah dan tolonglah aku untuk 
mendengar Engkau, merasakan Dirimu, 
supaya jiwaku dapat bersukacita dalam 

Terangmu.

Terkasih, rasakanlah dirimu dikasihi 
oleh-Ku. Jangan berbuat dosa lagi. 
Renungkanlah semuanya yang telah 
kau pelajari dari Mulut-Ku. Teguhkan 
hatimu, anak-Ku. Ingat, Aku ada 
disisimu, dan sesungguhnya Aku 
berkata kepadamu bahwa Sabda-Ku 
yang telah diberikan kepadamu ini 
akan tersebar luas bagaikan kabut 
pagi. Izinkanlah Aku memakai 
dirimu setiap hari. Izinkanlah Aku 
menuangkan semua keinginan-Ku 
yang membara kedalam dirimu. 
Yang Aku inginkan agar altar-Ku 
tetap bersemangat bagi-Ku, Allahmu. 
Engkau terikat kepada namun engkau 
bebas.

Dari semula Aku tidak pernah 
memaksa engkau dalam hal apapun. 
Aku senantiasa menghormati 
kebebasanmu. Ingatkah bagaimana 
Aku membimbing engkau langkah 
demi langkah, semakin dekat pada-Ku 
setiap hari. Berdoalah, Vassula-Ku, 
dan Aku akan mengaruniakan engkau 
Kekuatan-Ku dan keinginan untuk 
bertahan dalam ketekunan, sebab 
pundak-Ku sudah letih memikul Salib-
Ku, dan Aku membutuhkan jiwa-jiwa 
orang-orang yang Kukasihi, yang 
bersedia berkorban, agar Aku dapat 
beristirahat dan berbagi Salib-Ku.

Aku mengasihi kalian semua hingga 
kebodohan, dan Aku tidak mau 
melihat ada seorangpun diantara 
kalian yang hilang. Aku perlu berbagi 
penderitaan-Ku dengan jiwa-jiwa yang 
luhur
Mengertikah engkau sekarang, 
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Vassula-Ku? Jalan menuju Aku sempit 
dan sulit, dan menuntut darimu 
banyak pengorbanan daripada yang 
kauberikan kepada-Ku saat ini. 
Tetapi Aku akan menolong engkau 
untuk meluruskannya. Jangan takut 
seperti yang sering kau alami. Aku 
membimbing engkau kepada kesucian. 
Aku ada di depanmu sepanjang waktu. 
Sebab itu jangan melawan Aku. 
Serahkan dirimu kepada-Ku. Ingat 
bahwa Kasih-Ku menyelamatkan.

Rindukanlah Aku dan jadikanlah Aku 
nomor satu. Jangan pernah berhenti 
berdoa. Jangan memberi si jahat 
peluang untuk mencobai engkau. 
Berhentilah ragu, sebab sampai kapan 
engkau betahan dalam keraguanmu? 
Bunga, Aku tahu engkau rapuh dan 
lemah, tetapi percayalah kepada-Ku, 
Aku memikul kelemahanmu di atas 
pundak-Ku. Aku akan membawa 
engkau semua ke jalan menuju 
Rumah-Ku.

Aku, Allahmu telah mengangkat 
engkau menjadi anak-Ku bukan? 
Apakah Aku tega meninggalkan anak 
angkat-Ku hanya karena ia tidak 
berdaya dan malang? Tidak pernah! 

Aku telah mengangkat engkau 
sebagai milik-Ku sendiri dan engkau 
kini benar-benar menjadi milik-Ku. 
Rasakanlah sukacita-Ku!

Aku telah membesarkan dirimu 
dengan kelembutan, dan Aku telah 
menerima dirimu apa adanya, dengan 
segala dosamu, kelemahanmu dan 
kesalahanmu, untuk menunjukkan 
kepada seluruh dunia, melalui 
dirimu, betapa Kerahiman-Ku 
menjangkau manusia dari generasi 

ke generasi, dan betapapun dosamu 
dan ketidaksempurnaanmu Aku 
mengampuni dirimu sepenuhnya, 
dan Aku tetap bersedia mengangkat 
engkau semua sebagai anak-anak-Ku, 
sehingga kalian semua dapat berbagi 
Kerajaan-Ku di Surga.

Kasih-Ku menjangkau manusia dari 
generasi ke gerasi dan akan selalu 
demikian. Sebab itu peganglah tangan-
Ku dan biarlah Aku membimbing 
kalian semua menuju Rumah-Ku. 
Datanglah sekarang kepada-Ku apa 
adanya. Aku mengasihi engkau, anak-
Ku. Datanglah kepada-Ku apa adanya 
dan Aku akan mengangkat engkau ke 
pundak-Ku dengan kasih menuju ke 
Rumah-Ku .

⁄ ‹fi› ƒ
26.9.89

Tuhanku?
Aku Ada.
Jangan pernah ragu . Ingatlah, 
Akulah yang memegang kunci 
menuju banyak pintu . Aku akan 
membuka pintu-pintu itu satu persatu, 
setiap pintu tepat pada waktunya. 
Mengertikah engkau anak hal ini 
anak-Ku? Engkau tidak perlu 
khawatir. Engkau tidak perlu tergesa-
gesa. Aku, Tuhan, akan mewujudkan 
segala sesuatu pada saat yang tepat .

⁄ ‹fi› ƒ
28.9.89

Tuhanku, tidaklah begitu mudah 
memahami pikiran-pikiran-Mu. Aku ingin 
menjadi manusia yang menyenangkan 
dalam pandangan-Mu. Kadang-kadang 
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aku merasa Engkau bersembunyi dariku. 
Apakah karena dosa-dosaku Engkau 
bersembunyi dariku?

Vassula, Kasih-Ku kepadamu tidak 
akan berkesudahan. Berdoalah 
lebih banyak. Biarkanlah Aku 
mengingatkan dirimu sekali-kali agar 
mengucapkan doa-doa yang telah 
Kuberikan kepadamu.  Daraskanlah 
Mazmur yang Kupilih bagimu7

. Izinkan Aku menggunakan 
engkau sewaktu-waktu pada saat 
Aku menghendakinya. Biarkanlah 
Aku bebas dan merajai engkau
. Maka,  janganlah takut, andalkan 
sepenuhnya.

Aku telah mengangkat engkau agar 
engkau bersama-Ku dan bukan 
dengan orang lain. 
Aku akan mencabut semua pesaing-
Ku yang mendekat kepadamu. Tidak 
pernah akan Ku-izinkan mereka 
tinggal untuk mengalihkan pikiranmu 
dan merampas pikiranmu menjauh 
dari-Ku. Engkau kini milik-Ku dan 
selama-lamanya. Datanglah kepada-
Ku dan sembahlah Aku dalam 
keheningan . Andalkanlah Aku 
sepenuhnya. Ini menyukacitakan hati-
Ku. Bersandarlah pada-Ku seperti 
yang telah Kuajarkan kepadamu. 
Bermeditasilah dalam keheningan. 
Hauslah akan Diri-Ku. Aku 
menyukainya!

Rindukanlah Aku. Tetap rindukanlah 
Aku, Allahmu. Berhentilah terheran-
heran sepanjang waktu. Bukankah 
Aku ini Tuan segala tuan? Jangan 
pernah meragukan Karya-karya-Ku. 
Aku tahu keterbatasanmu. Maka 
7 Mzm 86

kasihilah Aku secara total, seraya 
menyediakan diri untuk berkorban 
bagi orang lain. Tetaplah setia kepada-
Ku. Roh-Ku ada padamu dan selalu 
akan membimbing engkau.

Berbicaralah kepada-Ku? Mengapa 
engkau mengabaikan Aku? Apakah 
kekuatiranmu lebih penting daripada 
kehadiran-Ku? Bersandarlah pada-
Ku. Jutaan kali Ku-sodorkan pundak-
Ku sebagai sandaranmu . Ayolah, 
Aku ingin melihat wajahmu cerah dan 
bersinar dengan sukacita.

Lihatlah apa yang telah Kuberikan 
kepadamu! Jadilah seperti bunga 
matahari. Hadapkan wajahmu 
kepada-Ku, dan ikutilah Terang-Ku. 
Aku tidak menyembunyikan Wajah-
Ku daripadamu! Bunga! Seandainya 
engkau berhenti menundukkan 
kepalamu dalam kemurunganmu, 
dan mau memandang Aku, maka 
kekhawatiranmu akan lenyap 
daripadamu  Andalkanlah Aku.

Persembahkanlah semuanya kepada-
Ku dan Aku akan menolong engkau. 
Mari, semua pengorbanan ini tidak 
akan sia-sia. Yesusmu mengasihi 
engkau.8 Tidak adakah yang ingin 
kaukatakan kepada-Ku sekarang?
Ya, Tuhanku, ada. Aku ingin menyatakan 
kepadamu bahwa Engkau selalu ada 
dalam pikiran-ku, sepanjang hari dan 
sepanjang malam. Aku merenungkan 
Diri-Mu sepanjang malam. Aku 
mengakhiri hariku bersama-Mu dalam 
pikiranku dan memulai hariku juga 
dalam pikiranku. Jiwaku melekat erat 
kepada-Mu.

8 Ada saat keheningan waktu itu
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Nah, bersukacitalah! Biarlah hati dan 
jiwamu bersukacita! Rajamu datang 
kepadamu dalam ketelanjanganmu 
dan kemiskinanmu. Rajamu telah 
menutupi ketelanjanganmu dengan 
Kasih-Nya dan Damai-Nya, dan dalam 
Kelembutan-Nya menghiasi engkau 
secara anggun dengan Permata-
pertama-Nya yang paling berharga.

Bukankah Aku telah menghias 
kepalamu dengan mahkota Duri-Ku? 
Tidakkah Aku telah mempercayakan 
kepadamu paku-paku-Ku? Tidakkah 
kita berbagi salib-Ku sebagai peraduan 
pengantin kita? Bukankah Aku sudah 
menyatakan kepadamu ke-indahan-
Ku? Aku telah mempersunting dirimu 
bagi-Ku sendiri. Berbicaralah, putri?
Tuhanku, apapun yang kukatakan 
kepada-Mu, tidak pernah akan 
memadai! Kasihanilah kehinaanku ini. 
Aku percayakan diriku dalam Kasih-
Mu! Aku akan senang bila dapat 
mempersembahkan korban lebih banyak.
Jika demikian, bukalah telingamu 
dan dengarkan nyanyian pernikahan-
Ku. Aku tahu siapa dirimu, tercipta 
dari: debu dan abu. Keluarlah 
dari kemurunganmu dengan 
menengadahkan kepalamu. Lihatlah 
Aku … Akulah Dia, yang telah 
membangkitkan dirimu, dan Dia yang 
memelihara jiwamu dalam ketenangan 
dan keheningan. Terlindung dalam 
rangkulan-Ku Aku menjaga jiwamu. 
Aku telah memberi engkau segalanya, 
supaya Aku dapat merangkul jiwamu 
kepada-Ku.

(Bersambung ke BC 37)


