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BUKU CATATAN 37

Aku telah memberi engkau segala-
galanya untuk mengangkat jiwamu 
kepada-Ku. Aku telah menunjukkan 
Kerahiman-Ku yang Tak Terbatas dan 
Aku telah memperkenankan engkau 
dengan memberi minum dari Piala-
Ku. Bukankah begitu? Berusahalah 
menyenangkan hati-Ku, putri. Carilah 
jalan-Ku. Jalan-Ku Kudus.

Maka berhati-hatilah jangan sampai 
mengeluh. Selama ini Aku selalu 
di dekatmu, sambil membimbing 
engkau. Datanglah selalu kepada-
Ku dalam kesederhanaan hati, 
Vassula-Ku, sebab hari-harimu di 
dunia bagaikan lewatnya bayangan, 
suatu jalan dipermukaan saja yang 
akan menghilang. Tidak ada yang 
dapat bertahan di dunia ini. Maka, 
berpeganglah pada ketetapan-Ku 
dan turutilah Perintah-Ku. Aku telah 
mem-percayakan kepadamu permata-
Ku yang paling berharga. Jagalah 
permata itu, rangkullah Ia dan 
peganglah erat-erat.

Salib Damai dan Kasih-Ku akan 
menjadi siksaan manis bagi jiwamu. 
Semangatmu  untuk berbagi Salib-
Ku seyogyanya menjadi nyala api 
yang membara sebagaimana terjadi 
pada Aku. Dahagamu akan Salib-
Ku selayaknya tumbuh seperti 
Dahaga-Ku. Sekarang engkau tentu 
sudah menyadari bagaimana Aku 
menunjukkan Kasih-Ku. Ya, dengan 
mengizinkan engkau menderita. 
Hai jiwa! Aku telah mengubah 
kegersanganmu menjadi mata air 

yang mengalir, permusuhanmu 
terhadap Aku menjadi kelembutan, 
sikap apatismu menjadi kegairahan 
akan Salib-Ku, kelesuanmu menjadi 
kerinduan akan Rumahmu dan 
Bapamu.

Bersukacitalah, hai jiwa! Rajamu telah 
membuka selubung yang menutupi 
tubuhmu dan telah membangkitkan 
engkau sebagaimana Ia telah 
membangkitkan Lazarus, agar 
memiliki dirimu.
Oh, Yesus, Engkau tidak rumit dalam 
memilih!
Akulah yang memilih . Aku 
menghendaki agar engkau mewarisi 
dan berbagi Kerajaan-Ku di Surga 
bersama Aku. Setiap karya yang 
Kulakukan adalah demi Kemuliaan-
Ku

Lihat! Engkau kini bebas, hai merpati-
Ku. Aku majikanmu dan engkau 
selalu akan datang kepada-Ku dan 
beristirahat di dalam Hati Kudus-Ku. 
Hati Kudus-Ku adalah pondokmu dan 
tempat perlindunganmu. Lihatkah 
engkau? Aku telah melatih engkau 
mengenali siapa majikanmu? Dan apa 
yang dikehendaki-Nya . Majikanmu 
dan rajamu kini memerlukan kasih 
darimu. Mari, kembalilah, terkasih-
Ku. Seperti cermin pantulkanlah 
Kasih-Ku. Aku telah menciptakan 
engkau demi Kasih untuk mengasihi 
Aku. Jangan pernah melupakan hal 
ini 
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29.9.89

Halleluyah!
Tuhan membungkuk untuk mendengarkan 
aku setiap kali aku memanggil.

Pandanganku terpusat pada-Mu, 
Tuhanku.
Aku merenungkan ?iri-Mu tanpa henti-
hentinya.
Engkau Makananku, Rotiku dan 
Anggurku.
Tidak ada sesuatupun yang kuperlukan di 
dunia yang kejam ini.
Jiwaku haus akan Engkau.
Bibirku pecah kering demi Engkau.
Engkaulah Allahku  yang telah mencari 
aku dan menemukan aku dalam 
kemalanganku
GHinkanlah aku tinggal dalam Hati 
Kudus-Mu.
Penolakan tidak pernah akan 
kaualami dari pihak-Ku. Setiap kali 
engkau datang untuk menerima Aku, 
Hati Kudus-Ku melompat kegirangan. 
Aku telah membuat Diri-Ku begitu 
mungil dalam Hosti putih kecil itu. 
Dengan menyambut Aku, dan dengan 
menerima Aku dengan cara ini, 
engkau mengakui Kebenaran. Maka 
Aku dan engkau adalah satu. Engkau 
dalam Persekutuan dengan Aku.

Adakah yang lebih menyenangkan 
daripada berada bersama dengan Aku, 
Allahmu? Adakah pertemuan yang 
lebih murni dan suci? Aku, Allahmu, 
yang bertemu dengan engkau, 
ciptaan-Ku? Aku, Penebusmu, dan 
engkau manusia yang Kutebus? Aku, 
Yesus, mengasihi engkau bagaikan 
kebodohan. Bagaimana mungkin 
begitu banyak dari kalian yang 
meragukan Kehadiran-Ku yang 

Kudus dalam Hosti?  Ekaristi-Ku 
yang Kudus tidak boleh ditumpahkan 
atau diperlakukan seolah-olah Ia 
tidak Kudus. Seandainya saja engkau 
memahami sepenuhnya apa yang 
Kutawarkan kepadamu, dan Siapa 
yang kauterima dalam dirimu, engkau 
pasti akan memberkati Aku tanpa 
henti-hentinya.

Lihatlah! Para Malaikat-Ku pun, 
yang memandang kalian dari atas, 
merindukan Santapan ini yang 
boleh engkau boleh terima, tetapi 
mereka tidak. Namun, banyak 
diantara kalian tampaknya tidak 
menyadari Kepenuhan-Nya… Aku 
Tawanan Kasih, yang ada di balik 
setiap Tabernakel, sambil menunggu 
dan mengharapkan kedatanganmu. 
Mendekatlah kalian semua, yang 
masih tersesat di gurun ini.

Datanglah kepada-Ku dengan murni 
dan bersih. Biarlah Aku bersukacita 
dalam dirimu. Maka, senangkanlah 
Hati-Ku lebih lanjut dengan bertobat, 
dengan mengakui dosa-dosamu. 
Jangan berkata: “Buat apa mengaku 
dosa? Tidak ada yang dapat kuakui 
kepada bapak pengakuanku”. 
Janganlah seperti mereka yang telah 
kehilangan daya mengenal dosanya.

Kalian jauh dari sempurna, namun 
sebagian dari kalian bertingkah 
laku seolah-olah tidak ternoda dan 
telah mencapai kesempurnaan. 
Jadilah rendah hati. Dosa-dosamu 
dengan mudah dapat ditemukan 
seandainya kalian berdoa dengan tulus 
hati, dan mohon bantuanku untuk 
menemukannya.
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membawa engkau lebih dekat kepada-
Ku. Hari demi hari Aku memberikan 
kepadamu bukti-bukti Kasih-Ku, dan 
Akulah yang menyatakan Diri-Ku 
kepadamu dengan cara ini . Tetapi 
generasimu menulahi engkau. Tulah 
generasi ini disebut rasionalisme, 
dan rasionalisme mematikan 
Rasionalisme berasal dari pangeran 
kegelapan, dan semua mereka yang 
hidup dalam kegelapan menderita 
penyakit ini dan penyakit-penyakit 
yang lain .

Namun, apa saja yang berasal dari 
Aku datang dari Terang. Dan bila Aku 
turun kepada jiwa-jiwa pilihan-Ku 
untuk menerangi dunia gelap yang 
kau diami ini, maka melalui mereka 
Terang-Ku akan mengganggu mereka 
begitu hebatnya, sehingga mereka siap 
membunuh. Sebab kejahatan mereka 
terungkap dan ketelanjangan mereka 
dinyatakan kepada semua orang. 
Reaksi mereka tidak jauh beda dengan 
Adam dan Hawa yang mencoba lari 
dan bersembunyi dari Aku .

Ya, anak Terang-Ku, engkau milik-Ku, 
dan inilah sebabnya kegelapan adalah 
musuhmu dan penganiayamu.
Keturunan-keturunan kegelapan ini 
akan selalu menganiaya keturunan-
Ku Sebab Terang-Ku mengganggu 
mereka. Saat terbitnya Terang atas 
bangsa-bangsamu akan menakutkan 
mereka, sebab mereka telah 
menghabiskan seluruh masa hidup 
mereka dengan berbuat jahat dan 
menimbulkan rasionalisme.

Saat terbitnya Terang merupakan 
siksaan yang tak henti-hentinya bagi 
jiwa-jiwa gelap itu yang beristirahat 

Diberkatilah mereka yang menaati 
Hukum-Ku dan menuruti Ketetapan-
Ku. Hormatilah Sakramen Kudus-
Ku. Diberkatilah mereka semua yang 
datang kepada-Ku dengan penuh iman 
untuk makan Aku dan minum Aku. 
Aku Kudus, maka perlakukanlah Aku 
dengan kesucian, agar pada saat ini 
Aku dapat mencurahkan ke atasmu 
Rahmat-Ku yang Kudus, yang akan 
menghidupkan jiwamu.

Aku tidak akan menyembunyikan 
kekayaan-Ku. Aku memberikannya 
dengan cuma-cuma kepada yang 
paling kecil sekalipun di antara 
kalian. Datanglah, Aku rindu untuk 
tinggal bersamamu. Maka, jangan 
memamerkan devosi. Pikirkanlah dan 
renungkanlah masukan-masukan-
Ku. Meskipun engkau tidak dapat 
melihat Aku, Aku berkata kepadamu: 
Tangan-Ku ada di atas kalian masing-
masing, memberkati kalian, sambil 
menghembuskan napas-Ku keatas 
kalian semua. Jadilah satu . 

⁄X‹fi› ƒ

29.9.89

Adalah baik bagiku menderita, supaya 
aku dapat belajar dengan lebih baik 
ketetapan-ketetapan-Mu (MHm 119:71). 
Aku tahu bahwa Engkau membuat 
aku menderita karena Kasih. Engkau 
melimpahkan Kasih-Mu kepadaku 
karena Engkau telah mengangkat aku 
sebagai keturunan-Mu. Aku tahu bahwa 
Engkau melatih mereka yang Kau kasihi. 
Engkau, Tuhan, adalah nyala apa yang 
menghabiskan!.

Vassula-Ku, setiap hari yang lewat 
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bagimu semua. Percayalah dengan 
iman bagaikan anak-anak. Jangan 
coba merasionalkan, sebab dengan 
berbuat demikian engkau mengangkat 
selubung masa kanak-kanakmu yang 
menutupi matamu. Misteri-misteri-Ku 
harus dihormati sebagai Misteri, dan 
Kehadiran-Ku seperti ini, yang telah 
Kuanugerahkan kepadamu, juga suatu 
Misteri .

Keinginan-Ku ialah agar engkau 
memberi kepada-Ku setiap tetes kasih 
yang ada dalam hatimu, dan pada 
gilirannya Aku akan tetap mengisi 
hatimu dari Hati-Ku . Pikullah Salib-
Ku untuk sementara ini, dan izinkan 
Aku beristirahat, Aku menghendaki 
supaya anak-anak-Ku tahu bahwa 
dengan mematiragakan inderamu 
dan tubuhmu, semuanya itu akan Ku-
gunakan dalam karya Surgawi.

Aku menggunakan pengorbananmu 
untuk membebaskan jiwa-jiwa di 
Purgatorio. Aku menghangatkan 
semua hati di bumi demi pertobatan 
mereka. Aku memurnikan jiwamu. 
Segala yang kaupersembahkan 
kepada-Ku digunakan demi silih. Hal 
ini mencegah meluapnya Keadilan-Ku 
supaya jangan Aku menebas engkau. 
Hal ini meredakan Aku, meredakan 
Aku … Kerahiman-Ku Agung.

Aku merasakan mengamuknya iblis yang 
menyerang aku.
Jangan takut. Aku, Tuhan, 
bersamamu. Sedetikpun tidak pernah 
Kutinggalkan dirimu. Wajarlah bila 
iblis mengamuk. Seandainya engkau 
tahu, betapa ia membenci mereka 
yang Kukasihi dengan cara istimewa 
ini. Maka, pahamilah, anak-Ku 

dalam kuburan. Biar demikian, 
Aku akan membiarkan Terang-Ku 
bersinar di atas mereka. Terang-Ku 
akan menembus kegelapan ini dan 
sinar hangat-Ku akan menghidupkan 
kembali semua yang telah habis 
terbuang. Kegelapan tidak lagi akan 
membayangi bangsa-bangsa. Terang-
Ku akan membentangkan kelopak-
kelopak lembutnya, dan sinar-Ku akan 
membuka bunga-bunga dan dahan-
dahannya menjadi hijau kembali.

Jangan pernah berhenti berdoa, anak-
Ku. Kasih mengasihi engkau untuk 
selama-lamanya.

⁄X‹fi› ƒ

30.9.89

Aku akan bersukacita dalam 
Kasih-Mu untuk selama-lamanya, 
ya Yesusku. Setiap jam akan 
kumaklumkan Kasih-Mu dan 
Kesetiaan-Mu. Sebab Kasih diciptakan 
agar lestari untuk selama-lamanya, 
dan berakar kuat di Surga dan di 
bumi. Akan datang saatnya ketika 
tidak seorangpun akan dapat 
mengingkari Kasih ini!
Anak-Ku, bersandarlah pada-Ku 
dan biarkan Aku menikmati kasihmu 
kepada-Ku  Ah, putri, yang Kuminta 
darimu hanyalah kasih. Terimalah 
Kasih-Ku. Biarkan doa-doamu 
menyerupai dupa. Biarkan hatimu 
berubah menjadi suatu mangkuk 
dupa, yang menyenangkan hati-Ku, 
meredakan Keadilan-Ku dan Luka-
luka-Ku akibat ulah sahabat-sahabat-
Ku yang terbaik.

Rasakanlah kasih yang ada pada-Ku 
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mengapa ia menyerang engkau. Tetapi 
Aku melindungi engkau di bawah 
jubah-Ku. Aku tidak pernah akan 
mengizinkan ia menjamah engkau.

Karena itulah, ia menyusup dengan 
begitu jahat ke dalam jiwa-jiwa yang 
mau men-dengarkan dia, sambil 
menempatkan para korban itu di 
jalanmu untuk mengganggumu 
dan menganiaya engkau1, supaya 
engkau dibuat bungkam secara total. 
Dengan menggunakan orang-orang 
itu sebagai senjatanya, setan bertekad 
untuk membungkamkan engkau, 
sebab engkau seperti terompet yang 
ada di atas atap-atap rumah, sambil 
menyerukan Kebenaran yang telah 
diberi kepadamu dengan segala 
wewenang-Nya.

Anak-Ku, tetaplah berseru dengan 
keras, teruslah berteriak dengan 
sekuat tenaga suaramu. Jadilah gema-
Ku, sebab suaramu adalah Suara-Ku. 
Engkau datang dari Mulut-Ku. Maka 
berteriaklah tetap. Teriakkanlah 
Kebenaran kepada bangsa-bangsa! 
Engkau tidak perlu takut Semua 
penganiaya-Ku akan ditiup hingga 
lenyap, sebab dalam kenyataannya 
mereka adalah para penganiaya-Ku, 
bukan penganiayamu. Kepalsuan 
menganiaya Kebenaran, Kegelapan 
menganiaya Terang. Namun Akhirnya, 
Aku, Tuhan, akan menang .

Tinggallah dekat Aku, hai kecil, 
baktikanlah dirimu kepada-
Ku. Izinkanlah Aku selalu 
menghembuskan napas-Ku ke dalam 
dirimu. Jadilah sandaran Kepala-Ku. 

1 Hal ini mengingatkan aku akan penglihatanku 
(BC 31. Tgl. 29.01.89)

Terimalah Damai-Ku. Perbesarlah 
Imanmu, hal ini menyenangkan hati-
Ku . Mari, “Kita?””
Ya, Yesus, “kita”

2.10.80

YesusR
Aku Ada.
Mari anak-Ku, peganglah Tangan-
Ku dan kita akan bekerja bersama-
sama. Aku Kebijaksanaan, Gurumu. 
Maka bersandarlah pada-Ku 
saja. Camkanlah bahwa tidak ada 
seorangpun, kecuali Aku, Tuhan

, yang dapat memberi engkau 
pengetahuan yang lebih baik.

Dengarkanlah dan tulislah!  Ciptaan! 
Jiwa! Engkau yang membaca Aku, 
engkau yang mendengar Aku, Pujilah 
Aku, muliakanlah Aku! Pujilah Aku 
dari pagi sampai malam. Pujilah Aku 
dan luhurkanlah Aku dengan tak 
henti-hentinya. Adakan silih demi 
mereka yang tidak pernah memuji 
Aku ataupun memuliakan Aku. 
Berkatilah Aku, sembahlah hanya 
pada-Ku dan rindukanlah Aku. Tidak 
adakah orang yang memberitahukan 
kepadamu tentang Madah Ketiga Pria 
Muda?2  Kalau begitu, belajarlah dan 
maklumkanlah madah itu di antara 
bangsa-bangsa. Roh Kebenaran 
besertamu sekalian.

Anak-anak-Ku yang kecil, Aku akan 
mengingatkan kalian bahwa Akulah 
Allah yang ingin kalian temui, untuk 
berdoa, sebab Aku adalah Allah yang 
hidup. Aku dapat merasakan apakah 
kalian datang kepada-Ku dengan doa 

2 Hal ini dapat ditemukan pada kitab Daniel 3:52-
90
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“Tetapi, bagaimana kami bisa 
kembali?” Maka Aku akan berkata 
kepadamu: dengan pertobatan diri 
sendiri.

Dan jika kalian berkata: “Tetapi 
kami sudah bertobat, bagaimana 
kami bisa bertobat lagi?” Maka 
Aku akan berkata kepadamu: 
dengan merindukan Aku, dengan 
menjadi haus akan Aku. Carilah Aku 
Sang Kudus. Datang dan semblah 
sujudlah kepada-Ku. Jadikanlah 
Aku, Yang Kudus bagimu, bagian 
utama dari dirimu. Biarkan matamu 
mencucurkan airmata kasih di 
hadapan Kehadiran-Ku. Waspadalah!

Seandainya kalian tahu betapa lebih 
gawat lagi bilamana tidak tidak 
mengetahui dosa-dosamu, tidak 
merasakan dosa-dosamu, dan telah 
kehilangan naluri tentang apa yang 
baik dan apa yang jahat! Lawanlah 
tipu muslihat iblis. Waspadalah selama 
berdoa. Berdoalah kepada-Ku dengan 
tak henti-hentinya. Biarkanlah Aku 
merasakan kerinduanmu yang tak 
putus-putusnya kepada-Ku. Keinginan 
Allah, hai para terkasih-Ku, adalah 
doa yang tak putus-putus, doa yang 
datang dari hati. Jika engkau ingin 
tumbuh dalam Kasih-Ku, usirlah 
kelesuanmu dan doa-doa bibirmu. 
Berdoa terus menerus berarti 
merindukan Aku, Tuhanmu. Cobalah 
dan pahamilah Amanat-Ku.

Rindukanlah Aku dengan sukacita. 
Rindukanlah Aku dengan hatimu, 
bukan dengan bibirmu. Biarlah Aku 
mendengar engkau berseru: Abba! 
Maka, datanglah lagi kepada-Ku 
bagaikan anak-anak kecil. Kembalilah 

di bibir saja. Aku ingin supaya engkau 
merindukan Aku … Rindukanlah Aku, 
rindukanlah Aku, hauslah akan Aku. 
Carilah Aku dengan penuh gairah. 
Jangan merindukan apapun selain 
Aku. Rindukanlah agar selalu terpaut 
pada-Ku. Rindukanlah menyenangkan 
Hati-Ku. Rindukanlah merasakan Aku 
dan mendengar Aku. Rindukanlah 
Kehadiran-Ku. Jangan membiarkan 
dunia ini memperdayaimu . Sebab, 
bila dunia membenci kalian, ingatlah 
bahwa ia membenci Aku terlebih 
dahulu.

Tempatkanlah Aku sebagai yang 
pertama. Jangan melukai Hati 
Kudus-Ku dengan mengabaikan 
Aku. Dekatlah pada-Ku, engkau akan 
merasakan Kasih-Ku, Damai-Ku, dan 
keserasian Surga yang Kunikmati 
bersama para Malaikat-Ku juga dapat 
kau alami bilamana engkau mendekat 
kepada-Ku.

Aku mengasihi kalian semua dengan 
kasih kekal, kasih yang tidak 
mungkin kalian pahami di bumi. 
Mari, bila kalian bersedia, Aku akan 
menunjukkan kepadamu apa arti 
Hidup Sejati dalam Allah. Sungguh 
Aku berkata kepadamu, bahwa 
siapapun yang hidup dalam Kasih, ia 
hidup dalam Aku, Allahmu, dan Aku 
hidup dalam dia.

Bangunlah dari tidurmu. Bangunlah 
dari kelesuanmu dan jangan menipu 
dirimu sambil berkata: “Tetapi Aku 
mengasihi Tuhan, dan Ia mengetahui 
hal ini. Aku selalu mengasihi-Nya, 
maka suara hati bersih”. Pada hari ini 
Aku berkata kepadamu: kembalilah 
kepada-Ku. Jika kalian bertanya: 
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kepada-Ku dan mohonlah kepada-Ku 
dengan hatimu. Carilah Aku dengan 
hatimu. Datanglah kepada-Ku dengan 
mempersembahkan hatimu. Devosi 
akan mempercantik jiwamu. Jangan 
menyimpang dari Kebenaran, sebab 
Kebenaran adalah Kasih. Maka, 
datanglah kepada-Ku dengan penuh 
kasih, sambil menyerap dari Hati-
Ku. Hiduplah dalam Kebenaran. 
Beradalah dalam Kebenaran dengan 
merindukan Aku tanpa henti-hentinya. 
Lakukanlah semuanya ini agar engkau 
dapat hidup .

Pada hari-hari terakhir ini Aku sedang 
mencurahkan Roh Rahmat-Ku atas 
seluruh umat manusia. Tidakkah 
engkau memperhatikan bahwa 
Aku menganugerahi yang terkecil 
sekalipun? Roh Rahmat-Ku sedang 
dicurahkan atas generasimu untuk 
mengajar kalian bagaimana mengasihi 
Aku.

Aku datang sebagai Pengingat Sabda-
Ku. Aku datang untuk mencerahkan 
kegelapan ini dengan Terang-Ku. 
Aku datang untuk memperingatkan 
kalian dan membangunkan kalian 
dari tidur lelapmu. Aku tidak datang 
dengan murka. Aku datang dengan 
Kasih, Damai dan Kerahiman, untuk 
menyingkapkan selubung kematian 
yang membungkus bangsa-bangsamu.

Aku datang untuk mengingatkan 
kalian, bahwa Aku Kudus, dan 
seyogyanya hidupmu suci pula. Aku 
datang untuk mengingatkan kalian 
dan untuk mengajarkan kalian cara 
berdoa. Aku telah memberi kalian 
segala sesuatu yang perlu untuk 
mengangkat jiwamu kepadaku, dan 

untuk berbagi Kerajaan-Ku. Aku 
datang kepadamu seperti seorang 
pengemis yang menghimbau kalian.

Aku datang kepadamu sebagai 
Kebijaksanaan, sambil mengajarkan 
lagi Pengetahuan akan Kekudusan 
kepada kalian semua. Dengan penuh 
gairah Aku menawarkan Hati-Ku. 
Dengan penuh kerendahan hati Aku 
menawarkan Diri-Ku setiap hari 
sebagai Roti harianmu. Aku memberi 
kalian makanan, sehingga kalian 
dapat makan sepuas hati dan hingga 
kenyang.

Maka, datanglah kepada-Ku. 
Kembalilah kepada-Ku dan pujilah 
Aku, Allah-Mu . Aku memberkati 
kalian semua dengan meninggalkan 
hembusan Kasih-Ku di atas dahimu. 
Kasih mengasihi kalian semua. Jadilah 
satu.
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YesuskuR
Aku Ada. 

Damai, anak-Ku. Kita akan bekerja 
bersama-sama. Terimalah Sabda-Ku3, 
lalu tuliskanlah.
(Aku membuka Yoh. 10:14-16)
Tulislah: Akulah Gembala Baik. Aku 
mengenal milik-Ku dan milik-Ku 
mengenal Aku. Sama seperti Bapa 
mengenal Aku dan Aku mengenal 
Bapa, dan Aku menyerahkan nyawa-
Ku demi domba-domba-Ku. Dan ada 
pula domba-domba lain yang tidak 
termasuk kawanan ini, dan mereka 
pun harus Kubimbing pula. Mereka 

3 Maksud Yesus ialah melalui Kitab Suci
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pun akan mendengarkan Suara-Ku 
dan akan ada hanya satu Kawanan dan 
satu Gembala . Pada saat itu bumi 
akan tumbuh bercahaya. Aku akan 
memperluas Keutuhan dan Damai, dan 
bumi akan tumbuh seperti sediakala 
dengan hal-hal yang segar .
Aku berdiri dan mencium Yesus pada 
pipi kanan-Nya. Kulakukan hal ini 
pada patung Hati Kudus yang ada 
di hadapanku. Aku melihat Yesus 
dengan hatiku, Ia sedang duduk di 
dekat aku, dan setelah aku mencium-
Nya, Ia mengangkat tangannya untuk 
menyentuh pipi-Nya yang kucium. Ia 
kelihatan seperti seorang Anak yang 
bahagia. Yesus minta supaya aku 
mencatat adegan ini.
Terkasih-Ku, tujuannya ialah 
menunjukkan kepadamu betapa Aku 
merasakan segala sesuatu . Mari, 
anak-Ku, mari kita bersatu,  agar kita 
tidak terpisahkan .

7.10.89
(Turin) – Torino – Bunda Rosario

Damai sertamu  Ulangilah kata-kata-
Ku ini: Yesus, aku mengasihi Engkau. 
Yesus, ampunilah dosa-dosaku. Yesus, 
bebaskanlah aku dari keragu-raguan-
ku. Yesus, jangan mengizinkan si jahat 
mendekati aku.

(Bunda Suci Kami)

Bunga, dengan mengasihi Yesus, 
Luka-lukanya akan dilegakan. Kasih 
mengasihi engkau

(Turin) – Torino – Minggu, 8.10.89

Aku mengunjungi Basilika Kain Kafan. 

Setelah berdoa dan berbicara kepada 
Yesus, kami keluar dan aku merasakan 
suatu sukacita yang besar dalam diriku.
Aku memuji Tuhan karena berkenan 
menunjukkan Kasih Agung-Nya 
kepadaku, kasih yang belum pernah 
kukenal selama ini. Pada saat itu pula 
aku diselubungi oleh (suatu) keharuman 
dupa yang kuat. Sukacitaku berlipat 
ganda atas Tanda-Nya.

Kami berjalan menuju Gereja Santo 
?ominikus, dimana dua tahunyang 
lalu saudara sepupuku mengalami 
penampakan Bunda Suci, di sebelah atas 
pintu samping gereja tersebut, untuk 
memanggil kami masuk ke dalamnya, 
karena hari itu adalah Pesta Bunda 
Rosario, dan hal ini tidak kami ketahui. 
Kami datang terlalu pagi untuk 
mengikuti Misa, maka sambil duduk, 
Aku bersembah sujud kepada Yesus. 
Aku bercakap-cakap dengan-Nya 
dalam Bahasa Gnggris: “Mengapa, 
aku berbicara dalam bahasa Perancis 
kepada-MuR Aku akan berbicara dalam 
bahasa Gnggris kepada-Mu”. ?an 
seketika itu juga Yesus berkata kepadaku: 
“Aku lebih suka kalau engkau berbicara 
kepada-Ku dengan hatimu”. Zalu Ga 
menyirami aku dengan Keharuman 
?upa-Nya.

9.10.89

Damai sertamu . 
Berdoalah untuk mereka yang tetap 
menghancurkan Kebun Anggur-Ku 
pada malam hari. Berdoalah, Vassula-
Ku, supaya murka-Ku terhadap 
jiwa-jiwa itu berkurang . Luka-Ku 
membangkitkan Keadilah Bapa-Ku 
akibat semua kejahatan generasi ini
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Apabila Ia melihat, bagaimana 
mereka memperlakukan Korban-
Ku dan betapa bengkak, didera 
dan tersobek Tubuh-Ku, maka 
besarlah Kecenderungan-Nya 
untuk menceraiberaikan bangsa-
bangsa, dengan menjadikan mereka 
setumpukan abu.

Para malaikat-Ku sekalipun gemetar 
terhadap apa yang dapat menimpa 
seluruh bumi. Abba-Ku melunak hanya 
karena masih ada beberapa jiwa yang 
berkorban dan mengasihi Aku.

Ah, Vassula! Kesakitan-Ku dahsyat. 
Hai jiwa kecil, Aku mengasihi engkau 
dengan penuh semangat. Aku mengolah 
dan memurnikan jiwa-jiwa yang 
murah hati. Jiwa-jiwa yang bersedia 
mengadakan silih dan berkorban demi 
orang lain. Aku membutuhkan jiwa-
jiwa korban agar menjadi korban 
Kasih, korban yang mati terhadap diri 
sendiri, korban-koran yang bersedia 
berbagi Salib-Ku.

Aku membutuhkan jiwa-jiwa yang 
murah hati, yang bersedia dibentuk 
oleh tangan-Ku menjadi salib-salib 
yang hidup. Bagaimana lagi Aku dapat 
mencegah tangan Bapa-Ku untuk 
menebas kalian? Dunia harus berubah, 
bertobat dan hidup suci. Aku tidak lagi 
akan mengizinkan Nama Kudus-Ku 
dicemarkan .

Sengsara-Ku terulang lagi dalam 
Tubuh Mistik-Ku, dan Aku menderita, 
sama seperti waktu Aku telah 
menderita selama sengsara-Ku. Putri, 
berulang kali Aku menapaki Jalan 
yang sama menuju Kalvari. Setiap 
jam Aku disalibkan lagi. Aku, yang 

adalah Kasih, layakkah Aku mengalami 
semuanya ini?
Hembusilah kami, supaya kai menjadi 
korban-korban Kasih dan mampu 
mengadakan silih demi orang-orang lain, 
ya Tuhan Yesus.
Hai milik-Ku  Engkau dapat 
meringankan beban-Ku dengan 
kasihmu. Kasihilah Aku dan 
adakanlah pemulihan. Berpuasalah 
dan berkorbanlah. Sebab itulah yang  
menahan murka Bapa-Ku.

Vassula, izinkanlah Aku mengisi dirimu. 
Izinkanlah Aku menggunakan engkau. 
Aah, putri … air matamu menghibur 
Aku. Bunga-Ku, biarlah air matamu 
dilebur dalam Airmata-Ku dan 
menyatu. Apabila Bapa-Ku melihat air 
matamu menyatu dengan Air Mata-Ku, 

murka-Nya akan reda  Aku, Yesus,  
memberkati engkau. Aku memberkati 
semua benda suci yang ada di rumahmu

4, Ulangi kata-kata itu5

Oh, betapa aku ingin menghibur 
Engkau!
Ah, Vassula, engkau menghibur Aku 
dengan keinginanmu untuk menghibur 
Aku. Aku telah menciptakan engkau 
untuk menghibur Aku. Aku juga 
menciptakan engkau untuk beristirahat 
dalam diri-Ku, untuk mengasihi Aku 
dan berbagi penderitaan dengan-Ku

. Ingat, tidak lama lagi Aku ada 
bersamamu.

⁄X‹fi› ƒ

10.10.89

4  Aku berkata kepada Yesus: Oh, betapa Aku ingin 
menghibur Engkau!”
5 Seolah-olah Yesus kaget, sambil berseru: “Ulangi 
kata-kata ini!” Aku merasakan betapa hati Kudus-
Nya penuh sukacita
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Hari ini jiwaku rindu pada-Mu.
Hatiku dan jiwaku telah kuberi 
kepadamu untuk dibentuk.
Tuhanku telah datang kepadaku dalam 
Kecemerlangan-Nya dan Kekuasaan-
Nya, untuk mengangkat jiwaku kepada-
Nya, untuk menunjukkan kepadaku 
Kasih-Nya yang Agung dan Kerahiman. 
Ga telah mengangkat aku dengan 
Kelembutan, untuk memaklumkan kepada 
semua bangsa Kasih-Nya yang tanpa 
batas dan Kerahiman-Nya.
Kasih-Nya memang Kekal.
Terkasih, tetaplah kecil, supaya 
dengan mudah dapat engkau 
merangkak ke dalam Hati Kudus-Ku. 

 Kasih mengasihi engkau. Dengarkan 
dan tulislah: Damai beserta kalian 
semua . Akulah Damai. Akulah Kasih.

Aku datang kepada bangsamu karena 
Kerahiman-Ku yang Tak Terbatas 
untuk meluaskan kebun anggur-Ku 
di tanahmu pula, supaya ladang-
ladangnya menghasilkan buah 
yang cukup untuk memberi makan 
bangsamu yang sedang sekarat.

Karya-karya Ilahi-Ku, meluas ke 
seluruh bumi ini, dan semuanya baik, 
sebab karya-Ku itu memenuhi setiap 
kebutuhan pada waktunya.

Dengarkanlah Suara-Ku, hai anak-
anak yang setia, dan mekarlah serupa 
dengan mekarnya bunga-bunga 
di musim semi. Mekarlah dengan 
pancaran murni Terang-Ku yang 
tercurah atasmu. Aku sedang mengisi 
kegelapan bangsamu dengan berkat-
berkat. Aku ingin menyembuhkan 
jiwamu yang miskin. Aku ingin 
memberi istirahat kepada jiwamu 

yang letih. Maka, percayakanlah 
dirimu ke dalam Tangan-Ku yang 
terbuka. Aku Juru Selamatmu, yang 
memanggil kalian untuk kembali 
kepada-Ku.

Ketahuilah anak-Ku, kelesuan telah 
menaungi banyak bangsa, sehingga 
mereka tertidur lelap. Dan dari atas, 
aku melihat semuanya ini dengan 
sangat cemas dan kesakitan . Pada 
hari ini, Aku, Tuhan, sedang mencari 
hatimu, sebab yang Ku-butuhkan 
adalah kasih, kembalinya kasih …

Mari, datanglah kepada-Ku dengan 
kesederhanaan hati, seperti seorang 
anak kecil mendekati ayahnya 
dengan penuh keyakinan. Datanglah 
kepada-Ku, sambil menunjukkan 
kepada-Ku kelemahanmu dan 
menceritakan kepada-Ku masalah-
masalahmu. Biarlah Bapamu di 
surga mendengarkan kalian … Aku 
adalah Kasih, Sumber Surgawi Kasih, 
yang haus akan kembalinya kasih. 
Jangan menolak permintaan-Ku. 
Tolaklah cobaan-cobaan yang ada 
di sekelilingmu, anak-Ku. Jangan 
mengizinkan setan mendapat tempat 
pijakan padamu .

Seandainya saja engkau tahu betapa 
dekatnya Aku padamu, dan betapa 
Aku ingin mengangkat jiwamu 
kepada-Ku, dan menyapih dirimu 
demi makanan yang sejati! Coba dan 
pahamilah Aku. Coba dan tangkaplah 
Kehendak-Ku. Jangan hadir di sini 
hanya demi memuaskan rasa ingin 
tahu saja. Hadirlah di sini untuk 
belajar. Perluaslah ruangan hatimu 
hanya demi Aku dan izinkanlah Aku 
membentuk Rumah-Ku dalam dirimu.
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Aku, Tuhan, membawa kepadamu 
Surga di dalam Tangan-Ku7, sebagai 
anugerah bagimu, dan menawarkan-
Nya kepadamu. Tetapi musuh-Ku 
ingin mencegah engkau untuk 
menerima-Nya. Begitu seringnya 
ia menggunakan jiwa-jiwa hina 
untuk mengecilkan Suara-Ku hingga 
habis, dengan mencela rahmat-
rahmat Roh Kudus-Ku, dan dengan 
demikian melukai tubuh-Ku sehingga 
tidak dapat dikenal lagi. Dengan 
bersembunyi di balik awan gelap, 
jiwa-jiwa itu menjadi Guru-guru 
kejahatan dan kesombongan, yang 
tidak mau menangkap cara-cara-Ku. 
Orang itu menjadi beban berat bagi 
hati-Ku. Tanpa rasa takut mereka 
datang kepada-Ku dalam keadaan 
hampa dan dengan tangan kosong. 
Mereka memperolok janji itu.

Sekali lagi mereka menempatkan 
sebuah buluh ke dalam tangan-Ku 
seraya mencemoohkan Aku lalu 
mengambil dari Tangan-Ku dan 
memukul kepala-Ku dengan buluh itu. 
Lalu mereka berlutut untuk memberi 
hormat kepada-Ku, supaya orang-
orang di luar Gereja memuji tingkah 
lalu mereka .

Hujatan mereka itu menyalibkan 
Aku berulang kali, hari demi hari. 
Mereka menyeret Aku ke Kalvari 
terus menerus. Mereka membenci Aku 
tanpa alasan. Ah, anak-Ku, orang-
orang itu telah menjadikan mata-Ku 
dan mata Bunda-Ku sumber air mata 

7 Melalui penglihatan batin, aku melihat Yesus me-
megang dengan Tangan-Nya bola dunia yang amat 
cemerlang dan bersinar, yang mengingatkan aku 
akan Sinar Cerah Santo Mikhael, Malaikat Agung

Jangan menghimpit Roh-Ku dalam 
dirimu dengan berlaku amoral, 
rasionalisme, egoisme dan dosa-dosa 
lainnya.
Jangan mencekik Aku. Biarkan 
Roh-Ku bernapas dalam dirimu dan 
angkatlah pandanganmu ke Surga 
serta berdoalah dalam keheningan 
sebagaimana Aku selama ini berdoa 
kepada Bapa-Ku. Berdoalah 
dalam hatimu … maka Ia akan 
mendengarmu. Berdoalah dengan 
kasih … maka Ia tidak akan menolak 
dirimu.  Berdoalah dengan iman, 
maka Ia tidak akan mengabaikan 
permohonanmu … Apa saja yang 
kaulakukan, lakukanlah itu dengan 
kasih, demi kasih ,  dan Aku tidak 
akan tinggal diam, atau tidak 
tersentuh, atau tidak menanggapi 
permohonanmu, sebab Aku penuh 
Kerahiman dan penuh Kelembutan

Akulah Gembala yang Baik, yang di 
antara semak-semak mencari anak-
anak domba-Ku serta domba-Ku. Aku 
datang mencari kalian dengan Hati-
Ku yang dipegang oleh Tangan-Ku, 
untuk menawarkan-Nya kepadamu. 
Aku datang mencari kalian dalam 
kemiskinanmu, untuk mengingatkan 
kalian lagi bahwa kalian bukan tanpa 
ayah, dan bahwa kalian adalah milik-
Ku. Aku datang untuk mengingatkan 
kalian bahwa dalam Rumah Bapa-Ku 
ada kamar bagimu, hai anak-Ku6 … 
Suatu kamar yang adalah milikmu … 
Jiwa-Ku rindu kepadamu … Jiwa-
Ku dalam keadaan resah yang tidak 
terungkapkan, apabila masih ada 
kamar yang tetap kosong selamanya 
…

6 Yesus mengatakannya dengan penuh keharuan.
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kekal. Dengarkanlah jeritan-Ku dari 
salib-Ku, sebab banyak orang yang tak 
terhitung jumlahnya, terus menerus 
jatuh ke dalam api yang kekal. 
Dengarkanlah Roh  yang membawa 
kehidupan. Bangsamu telah tumbuh 
menjadi bangsa yang berkeras hati, 
dan yang telah melupakan sumber 
Pengetahuan

Arahkanlah pandangan kalian 
kepada-Ku! Angkatlah kepala 
kalian kepada-Ku! Mari, dan 
seraplah Terang-Ku. Izinkanlah 
Aku mengangkat selubungmu yang 
membungkus bangsamu. Aku adalah 
penjaga jiwamu dan hatimu, memohon 
darimu balasan kasih, kasih yang 
tanpa pamrim. Matilah terhadap 
dirimu dan biarkan hatimu diarahkan 
oleh Roh, dan Roh akan membimbing 
kalian kepada Kebenaran, dan 
mengakui Aku.

Dengarkanlah Suara-Ku, Suara Roh-
Ku. Perbanyaklah doa-doamu dan 
hiduplah suci. Jadilah suci, sebab 
Aku adalah Kudus  Bila Rumah-Ku 
kini dalam reruntuhan dan ateisme 
berkuasa dalam hati begitu banyak 
manusia8, karena generasimu telah 
menolak memberi Aku tempat dalam 
hati mereka. Aku datang namun tidak 
menemukan kasih, iman maupun 
harapan.

Rumah-Ku sudah rubuh, dan 
sisanya hanyalah puing-puing yang 
disebabkan oleh rasionalisme, 
ketidaktaatan dan kesombongan. 
Padang rumput-Ku yang hijau di 
masa lalu kini menjadi tandus, karena 

8 Yesus mengatakannya dengan sangat sedih

kemurtadan besar yang menyusup 
ke dalam tempat-Ku yang kudus. 
Ketaatan sudah hilang.
Aku telah memberi tongkat-gembala-
Ku secara menyeluruh kepada 
Petrus untuk membimbing anak-
anak domba-Ku hingga Aku datang 
kembali.  Tetapi akibat kejahatan 
mereka dan demi kepentingan mereka 
sendiri, dan bukan demi kepentingan-
Ku, mreka telah mematahkan Tongkat 
Gembala-Ku menjadi dua, lalu 
berkeping-keping … Persaudaraan 
telah putus, kesetiaan telah hancur 
dan mati pada sumber kasih, damai 
dan kesatuan. Sumber mata air yang 
pernah ada, kini tinggal tumpukan 
bagi kawanan domba-Ku.

Yang Ku-minta dari para gembala 
yang berbalik dari Petrus, hanyalah 
supaya mereka menekuk leher mereka 
dan mengakui kesalahan mereka. Aku 
menghendaki agar merek sampai ke 
tempat istirahat yang Kusediakan bagi 
mereka. Aku tidak ingin mereka jatuh 
seperti bintang-bintang, satu persatu. 
Seandainya saja mereka mau 
mendengarkan apa yang kini 
disampaikan Roh kepada mereka! 
Aku tidak akan mengingatkan mereka 
akan kemurtadan mereka, maupun 
akan luka-luka yang Ku-terima dari 
mereka  

Berdoalah bagi para imam itu. 
Kasih-Ku bagi mereka besar, namun 
demikian pula kepedihan yang 
mereka berikan kepada-Ku di masa 
kini. Berdoalah supaya mereka mau 
menekuk leher dan saling membasuh 
kaki mereka dengan kerendahan hati 
dan kasih  Aku Tuhanmu Yesus 
Kristus, meninggalkan hembusan 
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Kasih-Ku pada dahimu, dan dengan 
kasih yang besar, Aku memberkati 
kalian masing-masing agar 
mempersatukan diri dan menjadi satu, 
sebagaimana Trinitas Kudus adalah 
satu dan sama. Demikian pula kalian, 
jadilah satu di bawah Nama Kudus-
Ku.

⁄X‹fi› ƒ
12.10.89

Tuhan, Aku bersyukur karena Engkau 
menyelamatkan aku. Aku mengasihi 
Engkau dan aku menyembah Engkau, 
hanya Engkau, ya Allahku.
Ah, biarlah Aku mendengarnya sering 
kali. Biarlah hatimu berbicara kepada-
Ku. Datanglah dan renungkanlah Aku. 
Renungkanlah Dia yang adalah Jalan 
dan Kebenaran dan Hidup. Datanglah 
bersembah sujud dalamkontemplasi, 
sebab ini menyenangkan hati-Ku. 
Aku dan engkau, engkau dan Aku, 
berhadapan muka dalam keheningan 
total. Aku yang menyingkapkan 
Keindahan-Ku kepadamu, dan 
engkau, yang memuji-muji Aku .

Camlanlah bahwa Hati-Ku 
merindukan setiap jiwa. Kini Aku 
telah mengembalikan jiwamu kepada-
Ku, tetapi masih berapa banyak lagi 
yang harus Kubawa kembali? Mari, 
dan istirahatlah dalam hati-Ku, dan 
izinkanlah Aku beristirahat dalam 
dirimu. Kasih mengasihi engkau.
Tuhan, betapa Aku mengasihi Engkau. 
Betapa aku rindu kepada-Mu.
Betapa aku haus akan diri-Mu.
Betapa aku membutuhkan Engkau!
Akhirnya engkau bebas!9

(Pada saat ini aku bersertu kegirangan)

9  Yesus mengatakannya dengan sukatcita!

Yunani – Rodos 17.10.89

TuhankuR
Aku Ada.
Ingatlah siapa yang membimbing 
engkau! Selaraskanlah dirimu dengan 
Diri-Ku. Berdoalah selalu dengan 
hatimu, maka hal itu akan diberikan 
kepadamu. Doa-doamu yang datang 
dari hatimu, bagiku bagaikan lagu 
manis dalam telinga-Ku.

⁄X‹fi› ƒ
Rodos, 22.10.89

Bagaimana juga, selama seminggu aku 
ada di Rodos, orang-orang yang mengikuti 
wahyu ini berhasil mengadakan dua 
pertemuan doa dengan para imam Katolik 
setempat dan para imam Ortodoks. ?apat 
dikatakan bahwa Santo [ransiskus dan 
Padre Pio, bersama dengan Santo Basilus, 
dibimbing oleh Bunda Pertolongan Utama 
kita, telah mengadakan pertemuan-
pertemuan yang tidak terduga itu. Yang 
satu diselenggarakan di gereja Santo 
[ranciskus, dan yang satu lagi di gereja 
Ortodoks Analypsis.

PapaR Aku telah berteriak, sesuai dengan 
permintaan-Mu pada Amanat tanggal 
30 September. Aku telah meneriakkan 
Kebenaran.
Begini, anak-Ku, jangan bingung, sebab 
Aku adalah Yang Maha Tinggi, dan dari 
atas Sabda-Ku turun atas dirimu. Aku 
datang untuk menghidupkan kembali 
Gereja-Ku. Ingatlah hal ini selalu: 
Tidak ada kuasa, tidak ada ketinggian, 
ataupun kedalaman, yang dapat 
menghancurkan Gereja-Ku. Gereja-Ku 
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akan Kupulihkan lagi 

Vassula-Ku, engkau “bukan apa-
apa”, sungguh “bukan apa-apa”, 
namun Aku dapat menggunakan 
engkau, dengan menutupi apa yang 
sebenarnya adalah “engkau”. Roh-Ku 
dapat berbicara dan bertindak dalam 
dirimu, Roh-Ku, yang ada dalam 
dirimu, tidak boleh bertemu pesaing 
apapun. Jangan takut, meskipun 
Roh-Ku menemui satu pesaing, Aku 
selalu akan mengatur supaya pesaing 
itu dicabut  Serahkanlah dirimu 
kepada-Ku setiap hari. Bersediakah 
melakukan Kehendak-Ku , dan 
serahkanlah yang lain-lain kepada-Ku, 
Allahmu

23.10.89

TuhanR
Aku Ada.
Jangan pernah ragu. Betapa Aku 
mengasihi Engkau! Iman kecil yang 
kauberikan kepada-Ku itu serupa 
dengan seikat bunga yang setiap hari 

kaupersembahkan kepada-Ku 

Aku menerimanya dengan cara ini10. 
Si kecil-Ku, jangan menolak apapun 
dari Aku. Lambanlah bila marah tepat 
seperti Aku, Allahmu. Cepatlah dalam 
berbuat baik. Setialah kepada-Ku. 
Terkasih jiwa-Ku, engkau yang telah 
bersedia mempersembahkan kepada-
Ku kehendakmu, jiwamu dan hatimu, 
jangan takut. Sebab Engkau ada di 
dalam Tangan Bapamu, dan adakah 
yang lebih mengagumkan daripada 
terikat bersama? Jangan menolak apa-
10 Maksud Yesus, bila aku setiap hari datang kepa-
da-Nya dan membiarkan Ia menggunakan tanganku.

apa terhadap Aku.

Hapuslah dirimu sepenuhnya, 
supaya Aku dapat terlihat seutuhnya. 
Tetaplah kecil, supaya Kuasa-Ku 
menempati setiap bagian dirimu. 
Matilah terhadap dirimu setiap hati, 
dan jadilah “bukan apa-apa”, agar 
Aku dapat menjadi segalanya.
Percayalah pada-Ku dengan iman 
seperti anak-anak, agar Aku dapat 
menjadi mulia dengan cara ini, dan 
dapat menggunakan dirimu sesuka 
hati-Ku  Yang Ku-minta daripadamu 
hanyalah kasih, kasih dan kasih. 
Segala sesuatu yang kau-lakukan 
dalam Nama-Ku memuliakan Aku dan 
memurnikan dirimu.

Beritakanlah Injil dengan kasih demi 
Kasih. Masuklah kedalam Hati Kudus-
Ku setiap hari, dan izinkanlah Aku 
beristirahat dalam hatimu. Tinggallah 
dalam Damai, sebab Akulah Damai 
itu. Aku berjanji kepadamu bahwa 
setiap hari Aku akan menawarkan 
kepadamu Roti-Ku. Aku, Yesus, 
mengasihi engkau dan sekarang 
menghitung setiap menit untuk 
membawa jiwamu kepada-Ku11.  Aku, 
Tuhan, memberkati engkau .
Aku memberkati Engkau pula, 
Tuhanku dan Penebusku.

25.10.89

Pesan Bunda Suci bagi kelompok doa:

Damai-Ku besertamu. Ecclesia12 
akan dihidupkan kembali. Mari, 
senangkanlah hati Tuhan, dan 
persembahkanlah dirimu setiap hari 
11 Maksud Yesus di sini : ke Surga
12 Gereja (Catatan Redaksi)
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kepada-Nya. Izinkanlah Ia mengubah 
dirimu menjadi anak-anak yang penuh 
bakti, anak-anak Terang . Ubahlah 
hidupmu dengan melepaskan diri 
kalian dari hal-hal duniawi. Sebab, 
hai anak-anak-Ku yang kecil, kalian 
hanya lewat di dunia ini. Aku tetap 
mengingatkan bahwa jiwamu akan 
hidup selama-lamanya, dan berulang 
kali Aku memperingatkan kalian 
untuk mengubah cara hidupmu.

Apa yang dikehendaki Allah 
daripadamu? Dan hal sempurna 
apa yang seharusnya dilakukan? 
Allah menginginkan penyerahan 
dirimu setiap hari, suatu penyerahan 
diri sepenuhnya, agar kalian dapat 
dibentuk menjadi mahluk sempurna
. Hal sempurna yang perlu dilakukan 
adalah taat kepada kehendak 
Allah, dengan mempersembahkan 
kepada-Nya kehendakmu. Carilah 
Dia. Carilah segala sesuatu yang 
berhubungan dengan Dia.

Aku mohon agar kalian tidak 
mendengarkan bisikan-bisikan iblis. 
Angkatlah jiwamu melalui doa yang 
konsisten. Aku mengasihi kalian, hai 
anak-anak, dan pandangan-Ku tidak 
pernah beralih dari kalian, sesaatpun 
tidak.  Belajarlah berbuat baik dari 
Amanat Kami. Biarlah Amanat 
Kami memberi makan jiwa-jiwa 
kalian yang miskin, dan membimbing 
kalian kembali kepada pengetahuan. 
Biarlah pengetahuan membimbing 
kalian kepada Kitab Suci dan kepada 
Kebenaran dan Hidup .

Aku ingin menyelamatkan kalian dari 
jerat iblis. Aku ingin mengangkat 
jiwamu ke tingkat doa yang lebih 

tinggi. Pada malam ini, anak-anak-
Ku, Aku akan menjadi perantara 
kepada Bapa demi kalian semua 
dengan cara yang istimewa. Kalian 
harus tahu bahwa berkat kebaikan-
Nya kalian dapat menerima banyak 
rahmat. Kalian harus tahu betapa 
tidak terbatasnya kekayaan rahmat-
rahmat-Nya. Rindukanlah Tuhan, 
laparlah senantiasa akan Tuhan. 
Lepaskanlah segala kekhawatiranmu 
sebagai persembahan kepada-Nya. 
Andalkanlah Dia

Perluaslah Kerajaan-Nya dengan 
kasihmu kepada-Nya dan juga 
kepada saudara-saudaramu. 
Balaslah kejahatan dengan kasih. 
Jadikanlah kasih hal yang utama 
dalam kehidupanmu. Biarlah kasih 
berakar. Waspadailah akan pikiran-
pikiranmu. Jangan saling menghakimi, 
sebab cara-mu bukanlah cara Tuhan. 
Berusahalah menyenangkan hati 
Tuhan dengan menjadi rendah hati 
tanpa suatu penghakiman terhadap 
orang lain.

Kasih Allah dinyatakan kepada 
yang paling hina sekalipun di antara 
kalian. Pergilah dengan damai, para 
terkasih. Masukilah rumah kalian 
tanpa meninggalkan Kami dibelakang. 
Bawalah Kami serta. Belajarlah 
merasakan Kehadiran Kudus Kami. 
Belajarlah berkata “Kita”, dan 
bukan “aku”, “bagi kita” dan bukan 
“bagiku”. Aku memberkati kalian 
semua. Jadilah satu, seperti yang 
dikehendaki Tuhan. Janganlah tercerai 
berai, sebab di Surga kalian adalah 
satu  Terimalah Damai dan Hiduplah 
dalam Damai
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26.10.89

TuhanR Aku merasa seperti sebuah kapal 
tanpa dayung ^
Aku Ada.
Bunga, jalan-Ku lurus dan sempit, 
hanya sedikit orang yang dapat 
menemukan-Nya. Anak-Ku, janganlah 
gusar setiap kali Aku memangkas 
dirimu. Aku menempa dirimu agar 
kalian tumbuh lebih kuat, dan 
menghasilkan buah lebih banyak lagi. 
Aku ingin melipat-gandakan buahmu. 
Aku tahu apa yang akan kau-katakan 
kepada-Ku: bahwa Aku memangkas 
dirimu terlalu sering13. Akulah yang 
tahu apa yang terbaik bagimu anak-
Ku.
Bukankah engkau sendiri yang telah 
mempersembahkan kepada-Ku 
kebebasanmu?
Ya, memang aku telah mempersembahkan 
kepadamu kebebasanku untuk selama-
lamanya.
Aku menggunakan apa yang telah 
kaupersembahkan kepada-Ku, hai 
jiwa. Aku tidak akan menggunakan 
kehendakmu, kecuali engkau 
mempersembahkannya kepada-
Ku. Andalkanlah Aku. Percayalah 
kepada-Ku selalu, sebab Aku sangat 
lembut. Bertahanlah anak-Ku, dan 
bersemangatlah dalam melayani 
perkara yang benar. Bersemangatlah 
untuk mempertobatkan jiwa-jiwa lain. 
Tetaplah kecil dan mintalah nasihat-
Ku selalu sebelum memutuskan apa 
saja. Pertolongan selalu akan diberi 
kepadamu dari atas .

26.10.89
Vassula-Ku, gambarkanlah tiga 
13  Ia membuat aku tersenyum.

tonggak besi dengan kepala di atasnya.

                       
                 
Tonggak-tonggak ini mewakili umat 
Roma Katolik, umat Ortodoks dan 
umat Protestan. Aku menghendaki 
agar mereka menekuk dan bersatu. 
Namun, tonggak-tonggak besi ini 
masih sangat kaku dan tidak dapat 
menekuk dengan kekuatannya sendiri. 
Maka, Aku harus datang kepada 
mereka dengan Api-Ku dan karena 
kuasa Nyala Api-Ku atas mereka, 
mereka akan menjadi lunak untuk 
menekuk dan menjadi satu tonggak 
besi yang utuh, maka Kemuliaan-Ku 
akan mengisi seluruh bumi .

⁄X‹fi› ƒ

Ucapkanlah berulang kali doa ini 
kepada Roh Kudus:

Datanglah Roh Kudus, datanglah 
melalui perantaraan ampuh

Hati Tak Bernoda Maria, Mempelai-
Mu yang terkasih, Amin14

Berkat doa ini Roh Kudus-Ku akan 
bergegas dan datang atas dirimu.
Berdoalah agar curahan hebat Roh 
Kudus-Ku turun atas kalian .

⁄X‹fi› ƒ

30.10.89

Bunga, Kasih menawarkan kepadamu 
Anugerah-Nya:  Sengsara-Ku, 
14 Doa ini diperlihatkan kepadaku.
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keharuman-Ku untuk mengingatkan 
engkau akan Kehadiran-Ku yang 
tetap. Putri, Aku dan engkau akan 
tetap terikat bersama untuk selama-
lamanya. Mari .

31.10.89

Terkasih, damai sertamu  
Dengarkan Aku: Aku mengajar 
dengan kasih. Aku telah mengajarkan 
engkau kebijaksanaan. Aku telah 
mengangkat engkau dan membentuk 
dirimu. Tinggallah dalam perkenan-
Ku dan dalam tertib-Ku. Segala 
sesuatu datangnya dari Aku. 
Bertahanlah dengan teguh dan tidak 
terguncang dalam pengajaran-Ku.
Vassula-Ku, redakanlah murka 
Bapa-Ku dengan menyenangkan hati-
Nya, membalas kejahatan dengan 
kasih. Redakanlah murka-Nya atas 
generasi jahat ini dengan kasihmu. 
Nyatakanlah Aku dalam dirimu, agar 
engkau memberitakan Injil dengan 
kasih demi Kasih. Allah sertamu, 
anak-Ku.

Engkau telah ditunjuk untuk 
memberitakan Injil. Aku memilih 
kelemahan untuk menunjukkan 
Kuasa-Ku, dan memilih kemiskinan 
untuk menunjukkan Kekayaan 
dan Kebijaksanaan. Jangan pernah 
mengaku karena jasamu sendiri.  
Tinggallah “bukan apa-apa”, agar Aku 
akan menyelesaikan Karya-Ku .

Jangan pernah mengaku karena 
jasamu sendiri.

(Bersambung ke BC 38)

Sengsara-Ku. Alamilah sengsara itu dan 
senangkanlah hati Bapa, sebagaimana 
Aku telah menyenangkan hati-Nya. 
Aku sangat mengasihi engkau dengan 
cara  inilah Aku menunjukkan Kasih-
Ku kepada jiwa-jiwa . Izinkanlah 
Aku menjadi pembimbingmu, seraya 
membimbing engkau di jalan sengsara-
Ku.  Aku mengajarkan jiwa-jiwa agar 
tabah mengalaminya tanpa mengeluh, 
dan kepada mereka masing-masing 
akan Kuberikan sesuai dengan 
kemampuan mereka.

Vassula, camkanlah: untuk mencapai 
kesempurnaan hanya ada satu jalan: 
Jalan sengsara-Ku, dan itu adalah 
Salib-Ku . Tempuhlah itu dengan kasih 
dan kesabaran. Peluklah Salib-Ku 
anak-Ku. Segala sesuatu akan segera 
berakhir dan engkau akan ada di dekat-
Ku. Sembah sujudlah kepada-Ku. Aku 
memberkati engkau .

30.10.89

Tuhan, selamatkanlah kami dalam Kasih-
Mu.
Biarlah wajah Kudus-Mu tersenyum 
kepada mereka yang mengasihi Engkau. 
Pelindung kami, datanglah kepada para 
Habel-Mu.
Kami memerlukan Engkau.
Mari, anak-Ku, tinggallah dekat Aku  
Yang dipersunting bagi-Ku, pahamilah 
apa yang telah Kutawarkan kepadamu.  
Aku telah menawarkan kepadamu Hati-
Ku dan Kasih-Ku. Yang dipersunting 
bagi-Ku, Aku telah menawarkan 
kepadamu segala yang Kumiliki. 
Sekali-kali Aku menawarkan Piala-
Ku. Aku menawarkan Roti-Ku agar 
engkau tetap hidup, dan Kutawarkan 


