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BUKU CATATAN 38

31.10.89

Tuhanku dan Juru Selamatku?
Aku Ada.
Damai, anak-Ku. Jangan takut. 
Jangan pernah takut akan kehadiran-
Ku. Takutlah pada-Ku bilamana 
engkau memberontak melawan Aku 
.  Barangsiapa yang tidak memihak 
Aku, akan diceraiberaikan. Pikirkan 
hal itu.  Wahyu-Ku kepadamu tidak 
akan menceraiberaikan.  Wahyu 
itu menghimpun umat.  Wahyu-Ku 
mempersatukan kalian menjadi satu 
tubuh. Terimalah Damai-Ku, anak-Ku. 
Tetaplah “bukan apa-apa”, tinggallah 
tetap dalam Diri-Ku. Aku, Tuhan, 
memberkati engkau .

31.10.89

Aku bersandar pada meja kecilku yang di 
atasnya terletak patung Bunda kita dari 
;atima, yang kupakai untuk menulis. 
Aku mendekati telinga kanan-Nya 
dan membisikkan ke dalam Telinga-
Nya: “Engkau tahu, bahwa Yesus 
telah memberi aku sesuatu yang amat 
berharga untuk kujaga. Ini bertalian 
dengan Kemuliaan Tubuh-Nya juga 
dengan keselamatan jiwa-jiwa! Maka 
aku datang kepadamu apakah Engkau 
dapat menyimpan dan menjaganya 
serta membelanya demi aku? Ya, hal itu 
adalah Iahyu Tuhan. Aku menyerahkan 
keseluruhan-Nya ke dalam tangan-Mu.  
Sementara itu aku harus meneruskan 
karya Hati Kudus Yesus. Dia yang telah 
membangkitkan aku demi misi ini, dan 
Dia yang telah membentuk aku.”

Mereka yang mati, tidak lama lagi akan 
meninggalkan kuburan-kurubannya pada 
saat mendengar Suara-Nya bergema, 
semua demi Kemuliaan-Nya. Tidak lama 
lagi, suatu bangsa akan bangkit, suatu 
bangsa yang dipersembahkan dalam 
Nama-Mu yang Kudus, sebab hal itu 
sudah diberitahu sejak lama.   
Anak-Ku, tidak ada sesuatupun yang 
dapat merintangi Kasih Allah kepada 
umat manusia. Meskipun engkau 
dianiaya, disusahkan dan diserang, 
tetaplah berhati-hati dan taatilah 
Allah.

Tidak ada seorangpun berhak 
mendakwa orang-orang pilihan 
Allah. Aku akan menjaga Wahyu 
itu sebagaimana aku menjaga 
semua Wahyu lain yang dari Allah. 
Andalkanlah Yang Kudus, Ia menjaga 
Karya-karya-Nya.  Nyatakanlah kasih 
Allah, Vassula-Ku, tanpa takut. Mari, 
berdoalah terus menerus kepada Bapa

.
Aku berterima kasih kepada-Mu, Bunda 
Suci.

2.11.89

Pada hari-hari ini Tuhan terus menerus 
menunjukkan kepadaku “ketiga tonggak 
besi”. Kali ini aku melihatnya dalam 
warna jingga yang terang, karena 
kelihatannya amat panas.
Vassula-Ku, dengan Api-Ku dan 
dengan Kuasa Nyala Api-Ku, Aku 
tidak hanya melunakkan tonggak 
besi itu, tetapi dengan Napas-Ku, 
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Aku akan melelehkannya dan 
membentuknya menjadi satu tonggak 
besi yang utuh untuk selama-lamanya. 
Setelah itu engkau semua akan 
mencapai pengetahuan penuh akan 
Kehendak-Ku dan akan Kebaikan 
penuh Pengertian-Ku . Inilah kelak 
Anugerah-Ku bagimu, suatu gereja 
surgawi. Gereja itu akan bersinar 
dengan kemuliaan-Ku, dan madah-
madah kalian akan dikidungkan di 
sekeliling Satu Tabernakel, dan bumi 
yang berhantu ini akan hidup kembali, 
diubah dan dibangkitkan. Mari, putri-
Ku, kebijaksanaan akan mengarkan 
engkau. Aku memberkati engkau. 
Kasihilah Aku.

⁄X‹fi› ƒ

3.11.89

Biarlah kami turut serta dalam 
perarakan para Malaikat-Mu yang 
mengelilingi Engkau, Allah-ku, sebab 
Engkau Unik dalam Trinitas Kudus. 
Sementara Mereka tanpa henti-hentinya 
memuji Engkau dan mengkidungkan 
madah-madah bagi-Mu, biarlah kami 
memaklumkan semua keajaiban-
Mu sekeliling Satu Tabernakel. Aku 
mengasihi rahmat-Mu, Tuhanku. 
Bergegaslah untuk mempersatukan kami 
semua di dalam Rumah-Mu. Biarkan 
malaikat-malaikat-Mu dan Para Kudus-
Mu menjadi teladan bagi kami. Biarkan 
kami belajar dari mereka bagaimana 
menyembah Engkau di sekeliling Satu 
Tabernakel.
Bunga-Ku, semuanya akan digenapi 
pada saatnya. Sementara itu, jadilah 
menyenangkan dalam pandangan 
Bapa-Ku. Biarkan hiasan dan 
kecantikanmu timbul dari dalam. 

Sebab Aku mengamati dengan 
seksama setiap hati.

Maka, senangkanlah Hati-Ku dan 
jadilah memikat dalam pandangan-Ku 
dengan menghiasi dan mempercantik 
jiwamu. Timbalah dari Aku. Semua 
yang Kumiliki, berharga dan adalah 
Hidup itu sendiri. Timbalah dari 
Harta-Ku. Aku memberi dengan 
cuma-cuma. Hendaknya engkau haus 
akan Kekayaan-Ku dan timballah dari 
Hati-Ku, dan isilah hatimu .

Vassula-Ku, lakukanlah terus segala 
sesuatu yang telah kau pelajari dari 
Kebijaksanaan-Ku dan yang telah 
diajarkan oleh Kerahiman-Ku yang 
lembut, dan yang telah kaudengar dari 
suara kebenaran . Hiduplah dalam 
damai. Ingatlah akan Kehadiran-Ku.
Ya, Tuhanku. Aku memberkati Engkau. 
Aku memberkati engkau dan setiap 
langkah yang kauambil.

⁄X‹fi› ƒ

Tuhan?
Aku Ada.
Vassula, mohonlah iman. Ingat bahwa 
Aku dapat memberi engkau iman 
dalam kepenuhannya.
Aku malah tidak tahu cara yang tepat 
memohon daripada-Mu iman yang lebih 
kuat, Tuhan!
Meskipun engkau tidak tahu, 
berusahalah! Kerahiman-Ku Agung.
Bunga, yakinlah … Sukacitakanlah 
aku, bunga-Ku, dan padamkanlah 
beberapa nyala api lagi yang dialami 
jiwa-jiwa yang ada di purgatorio.

Kasih memadamkan api pemurnian 
mereka. Ingatlah selalu akan hal ini. 
Sadarilah, bahwa Aku menggunakan 
sari kasihmu kepada-Ku untuk 
memadamkan nyala api mereka, 
dan memindahkan mereka ke atas. 
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Berharaplah kepada-Ku. Aku telah 
bangkit dan penyelamatanmu datang 
dari Aku. Rindukanlah Aku selalu. 
Aku memberkati engkau .

7.11.89

Yesusku?
Aku Ada.
Damai sertamu. Terimalah Aku 
dengan cara yang telah Kuajarkan 
kepadamu. 
Bunga, kasihilah Aku. Seraplah Aku. 
Terimalah Aku dan jadilah pancaran-
Ku hai merpati-Ku .

Tuhanku, bantulah aku untuk mengerti 
mengapa ada kesalahan-kesalahan 
dalam ejaan?
Vassula, ini bukan kesalahanmu, 
bukan kesalahan-Ku. Aku telah 
memilih engkau, karena engkau tidak 
sempurna dan penuh keterbatasan. 
Aku, Allah, memilih sarana-sarana-Ku 
yang lemah karena Kuasa-Ku tampil 
paling baik dalam kelemahan.
Namun, sewaktu-waktu Engkau memberi 
kata-kata baru kepadaku  yang masih 
asing bagiku.
Memang demikian, dan ini kalau ada 
kebutuhan! Aku mendikte kepadamu, 
dan kelirulah anggapan bahwa ini 
adalah tulisan tangan-Ku.
Kalau begitu, mengapa ada perbedaan 
dalam tulisan, Tuhan?
Aku menyukai cara ini. Aku 
menggunakan sarana-sarana-Ku 
apa adanya kepada mereka berikut 
dengan segala ketidaksempurnaan 
mereka dan semua kelemahan mereka, 
untuk mendikte kepada mereka 
pengetahuan-Ku dan memberi makan 

Beberapa jiwa akhirnya malah dapat 
sampai kepada-Ku. Aku, Tuhan, telah 
memberi Sabda-Ku kepadamu. Ini 
Santapan rohanimu. Perlahankanlah 
iramamu dan dengarkan Aku1.  Dalam 
kelemahanmu yang amat sangat itu 
pun Aku dapat menyampaikan seluruh 
Amanat-Ku kepadamu. Biarpun 
engkau bukan apa-apa dan tidak 
mampu berbuat apapun, Aku, Tuhan, 
akan menyelesaikan Karya-Ku .

Tetaplah kecil, anak-Ku. Tetaplah setia 
kepada-Ku. Aku, Tuhan, mengasihi 
Engkau dengan sepenuh hati-Ku. 
Mulakanlah Aku dan hormatilah 
Aku. Terimalah Aku, karena ini 
menyenangkan hati-Ku. Izinkanlah 
Aku menggunakan engkau. Berdoalah 
selalu dari dalam hatimu. Mari, 
“Kita?”
Ya, Tuhanku, dan Bundaku.

⁄X‹fi› ƒ

6.11.89

Putri, damai sertamu . 
Setiap jiwa yang mengasihi-Ku, 
akan Kupulihkan dosa-dosa masa 
lalu mereka. Kasih dan pertobatan 
yang Kuterima dari jiwa-jiwa itu 
menghibur Hati-Ku yang terluka 
dan meredakan keadilan Bapa-Ku 
serta melunakkan-Nya. Sebab Ia 
melihat usaha-usahamu dan sungguh 
memperhatikan semua niat baikmu. 
Jumlah kalian tidak besar, tetapi demi 
mereka yang sedikitpun Tangan Bapa-
Ku melunak.  Percayalah, berdoalah 
dan yakinlah akan apa yang kau minta

1 Maksud Yesus supaya tanganku tidak <bergerak 
terlalu @epatA ketika menulis sebelum aku menden-
gar kata-kata-Nya.
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Terkasih Hati-Ku, bersandarlah pada-
Ku. Aku dan engkau, engkau dan Aku, 
bersama-sama kita akan berbagi Salib 
Damai dan Kasih-Ku. Ah, Vassula, 
sekarang engkau milik-Ku, bebas dan 
hidup!

Dengarkan dan tulislah: Kebun-kebun 
anggur-Ku akan Kusebarkan lebih 
luas lagi sekarang. Sebab generasi 
ini sangat tidak spiritual, sehingga 
tidak mampu membedakan tangan 
kanannya dari tangan kirinya, 
sebab mereka tertutup matanya dan 
hidup dalam kegelapan. Aku datang 
dengan cara ini untuk berkunjung 
kepadamu semua.  Aku akan datang 
segera dan tidak seorangpun yang 
dapat menghalangi Aku, juga pada 
saat mereka, yang bernaung di 
bawah kuasa binatang, diutus sebagai 
malapetaka untuk menginjak-injak 
kebun anggur-Ku.

Dengan kuasa-Ku akan Kuluaskan 
kebun-kebun anggur ini. Inilah 
pertempuran suci antara mereka yang 
kudus dan para malaikat yang jatuh 
dan tinggal di neraka.  Disamping itu, 
bumi merasakan beban pertempuran 
ini. Tidak ada yang dapat menghalangi 
Aku untuk memberi makan anak-anak 
domba-Ku. Aku bukan sekedar bicara 
saja. Aku, Tuhan, adalah Kuasa .

Aku tidak datang kepada generasimu 
dengan mengancam. Aku datang 
untuk minta pertobatanmu. Aku 
datang untuk bersinar atas kalian. 
Aku turun atas kalian dengan penuh 
Kerahiman, dan dengan Kasih Agung. 
Aku datang untuk membawa kalian 
kembali kepada-Ku. Aku, Tuhan, 
adalah Allah yang Kasih dan Rahim. 

Sabda-Ku kepada mereka dan kepada 
orang-orang lain.

Aku tahu berapa banyak orang 
di antara mereka menafsirkan 
Sabda-Ku secara hara ah, padahal 
seringkali bersifat simbolis. Tetapi 
inipun, mencerminkan keterbatasan 
mereka, kepatuhan mereka dan iman 
seperti anak-anak mereka  kepada-
Ku, dan keinginan mereka untuk 
menyenangkan hati-Ku.

Berbahagialah manusia yang tetap 
teguh pada saat pencobaan datang2. 
Mari, anak-Ku, izinkanlah Aku 
menggunakan engkau sesuka hati-Ku. 
Segala pengorbananmu tidak akan sia-
sia . Jadilah satu dengan Aku. Kasih 
mengasihi engkau .

7.11.89

Vassula-Ku, bersandarlah pada-
Ku. Senangkanlah hati-Ku dan 
perbaharuilah janji kesetiaanmu.
Aku memperbaharui janji kesetiaanku 
kepada-Mu, Juru Selamat-Ku. Tolonglah 
aku mewujudkannya. Tolonglah agar aku 
tetap setia kepada-Mu. Tuhan, banyak 
perbuatan besar yang telah Kaulakukan 
bagiku. Engkau telah mengangkat jiwaku 
kepada-Mu dan Engkau mengizinkan 
aku hidup di bawah terang-Mu. Engkau 
telah menutupi ketelanjanganku dengan 
Karunia-karunia-Mu yang agung.
Engkau telah memperbaharui 
aku. Engkau telah membangkitkan 
aku sebagaimana Engkau telah 
membangkitkan Lazarus. Engkau telah 
membebaskan aku, dan aku mengasihi 
Engkau dan menyembah Engkau.

2  Yakobus 1:12
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Jangan lamban dalam memahami 
bahwa inilah Aku, Tuhan, yang akan 
mengubah tanah keringmu menjadi 
kebun-kebun anggur.

Tidak lama lagi, sebentar lagi, maka 
Dia, yang kedatangannya kalian 
nantikan, akan datang. Aku tidak akan 
menunda. Saat-Ku sudah sangat dekat. 
Sebelumnya Aku telah memberikan 
kepadamu janji akan kedatangan-Ku 
kembali, dan dengan sungguh-sungguh 
Ku-katakan kepadamu semua bahwa 
Aku sedang dalam perjalanan-Ku 
kembali kepadamu.  Kasih sedang 
kembali. Kasih akan kembali 
kepadamu sebagai Kasih. Aku, Tuhan, 
adalah Kasih dan Aku akan tinggal 
di antara kalian. Cobalah mengerti, 
cobalah menangkap saatnya.

Sungguh Kukatakan kepadamu, 
bilamana kalian tidak bertobat, tidak 
berpuasa dan tidak berdoa tanpa 
henti-hentinya, kalian tidak akan 
mampu melihat Terang-Ku. Makanlah 
buah-buah-Ku selama masih ada 
waktu. Bertobatlah, dan hiduplah suci. 
Jangan pernah berhenti berdoa. Roh 
Kudus-Ku akan terus tercurah pada 
umat manusia. Bacalah tanda-tanda 
akhir zaman. Aku hadir di setiap saat. 
Mari, putri, Kasih mengasihi engkau 
tanpa batas.

⁄X‹fi› ƒ
9.11.89

Aku datang dengan cara ini kepada 
Tuhan karena takut aku berbuat salah 
lagi. Rupa-rupanya aku tak kunjung 
menangkap dan memahami semuanya 
ini. Lagi-lagi kualami cobaan. Tetapi aku 
datang kepada-Mu dengan cara yang 

Kau-ajarkan kepadaku.

Yesus?
Aku Ada .
Hiduplah dalam damai. Vassula-Ku, 
jangan engkau izinkan siapapun 
mengambil anugerah yang telah 
Kuberikan kepadamu.
Jangan izinkan ini terjadi, Tuhanku!
Aku tidak akan mengizinkan hal ini 
terjadi. Tetapi ingatlah selalu akan 
Ajaran-Ku. Ingatlah selalu bagaimana 
Aku, Tuhan, telah datang kepadamu.

Yesus, Engkau mengetahui kecemasan-
kecemasanku.
Aku mengetahuinya.
Engkau mengetahui kekhawatiran-
kekhawatiranku.
Aku mengetahuinya.
Kadang-kadang aku takut keliru!
Aku tahu. Aku turut merasakan 
semuanya itu dan Aku semakin rindu 
mendekap engkau lebih dekat pada 
hati-Ku. Jangan takut dan tenanglah. 
Hari ini Kukatakan kepadamu: Aku 
akan menunjukkan kepadamu bahwa 
apa yang kaumiliki berasal dari 
Aku. Dengarkan Aku. Bersandarlah 
pada-Ku. Jangan pernah berhenti 
berdoa3.  Vassula, sejak kapan engkau 
mengasihi Aku?
Aku mengasihi Engkau sejak Stulisan-
tulisanT ini dimulai, sejak Engkau datang 
kepadaku dengan cara ini, sesudah 
pertemuanku dengan Daniel, malaikat 
pelindungku.
Aku datang kepadamu melalui 
]tulisan-tulisan  ̂dan Aku telah 
membangkitkan engkau melalui 
]tulisan-tulisan  ̂ini. Aku telah 
membentuk engkau melalui ]tulisan  ̂
ini. Aku telah mendidik engkau 

3 Pada saat itu Yesus berhenti bersabda sejenak.
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pandai, dan menyingkapkannya 
kepada anak-anak biasa5.

Tenanglah, anak-Ku. Salib Damai dan 
Kasih-Ku berseru kepada seluruh 
dunia supaya bertobat, supaya 
mengasihi, berdamai dan bersatu. 
Karya-Ku bertujuan membawa umat 
manusia kembali kepada keilahian. 
Karya-Ku berasal dari Kerahiman-
Ku. Masukilah Hati Kudus-Ku dan 
beristirahatlah, Vassula. Kebebasan 
berarti mengasihi Allah. Aku telah 
membebaskan engkau .
Kemulian kepada Allah! Terpujilah 
Allah Kita!
Aku, Yesus dari Nazaret, ada 
di sampingmu melalui patung 
kunjungan-Ku6.  Aku tidak pernah 
menolah rahmat yang kauminta 
daripada-Ku. Diberkatilah engkau. 
Aku akan menolong engkau. 
Berdoalah, sebab ii artinya berbicara 
kepada-Ku dan dengan demikian 
Aku mendengarkan engkau. Aku 
bersamamu pula, malaikat kecil-Ku7. 
“Kita?”
Selama-lamanya.

Nubuat, 13 dan 14.11.89

Damai sertamu, anak-Ku.
Beritakanlah Injil dengan kasih 
demi Kasih  Gereja akan bangkit 
kembali, sebab Aku, Tuhan, akan 
menggulingkan semua penipu yang 
telah mendudukan diri mereka pada 
kedudukan tinggi dalam Gereja.

Putri, angkatlah duri-duri yang 
menusuk kepala-Ku ini, duri-duri 
5  Mat 11:25
6 Sebuah patung Mati Kudus yang berziarah: ia 
tinggal di setiap rumah selama sembilan hari 
7  Pni dikatakan oleh Bunda Su@i kita

dengan pengetahuan-Ku melalui 
]tulisan  ̂ini. Aku telah mengubah 
engkau melalui ]tulisan  ̂ini. Aku telah 
mempertobatkan banyak orang yang 
tidak bertuhan melalui ]tulisan  ̂ini. 
Aku telah menunjukkan kepadamu 
keadaan Gereja-Ku, lagi-lagi melalui 
]tulisan  ̂ini. Aku telah menunjukkan 
kepadamu Hati Kudus-Ku melalui 
]tulisan  ̂ini. Bagaimana mungkin 
engkau menganggap bahwa semangat 
yang Kuberikan kepadamu ini adalah 
milikmu, atau datang dari dirimu?!

Bunga! Aku telah memilih engkau 
karena engkau begitu malang 
dan karena engkau begitu jauh 
dari Gereja-Ku. Aku memilih 
engkau karena engkau mati, untuk 
menunjukkan kepada dunia bahwa 
Aku tidak memerlukan kuasa dari 
manusia atau pun kesuciannya 
untuk menggenapi rencana-rencana-
Ku!4. Hal yang sama seperti ada 
tertulis dalam Kitab Suci: Demi 
mempermalukan mereka yang cerdik 
pandai maka Allah memilih apa yang 
dianggap bodoh oleh manusia, dan 
untuk mempermalukan yang kuat, 
maka Allah memilih apa yang yang di 
anggap lemah oleh manusia.

Mereka yang dianggap ]biasa  ̂dan 
]hina  ̂oleh dunia ialah mereka yang 
dipilih oleh Allah mereka, yang 
]bukan apa-apa^, dipilih untuk 
mempermalukan mereka yang 
serba hebat dalam segala-galanya

. Dan sampai pada hari ini Aku 
bersyukur kepada Bapa karena Ia 
telah menyembunyikan hal-hal ini dari 
orang-orang terpelajar dan cerdik 

4 Yesus mengatakan semuanya ini hanya dalam satu 
tarikan napas sajaQ
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yang menyebabkan begitu banyak 
pendarahan. Jangan takut akan hal 
itu, putri, sebab Aku di sampingmu. 
Sungguh Aku berkata kepadamu, 
bahwa dengan kuasa-Ku dan 
Kerahiman-Ku yang Agung, Aku akan 
menggulingkan mereka. Karenanya, 
anak-Ku, seluruh surga terlalu lama 
berduka cita atas saudarimu yang 
begitu tidak dikasihi. Bertahun-tahun 
lamanya kami menelan air mata kami 
yang pahit. …

ah Rusia, mahluk berdaging semata-
mata! Kejahatan bersarang dalam 
rahimmu. Mahluk yang debu dan 
abu belaka. Aku, yang Maha Tinggi, 
akan membangkitkan engkau sampai 
engkau hidup kembali, dan dengan 
jari-Ku Aku akan mengubahmu 
menjadi bangsa yang gemilang, 
sebagaimana Aku telah berubah. 
Engkau akan dikenakan busana secara 
agung yang putih gemerlapan, dan 
seluruh surga akan melempar pakaian 
dukacitanya. Dan air mata pahit surga 
akan menjadi air mata sukacita.

Seluruh Surga akan merayakan 
kebangkitanmu, dan semua martir 
serta orang kudus, yang tak henti-
hentinya berdoa dekat Kaki Bunda-Ku 
dan malaikat-malaikat suci-Nya yang 
tidak terhitung, akan turun ke dalam 
rumah anak-anakmu dan tinggal 
bersama mereka. Kemudian, Aku 
akan memberi mereka makan Tubuh-
Ku dan menawarkan Darah-Ku untuk 
diminum.

Rusia akan makan Aku dan minum 
Diri-Ku dengan penuh kasih, 
sambil memuji-muji Aku. Berkat 
pertobatannya, Rusia-Ku akan 

menjadi teladan hidup zamanmu dan 
bagi generasi mendatang. Saudarimu, 
yang begitu kurang dikasihi oleh 
banyak orang, akan melepaskan 
tingkah laku jahatnya dan akan 
menyerukan Aku, Allahnya, dengan 
sekuat tenaga.

Vassula, dapatkah engkau mendengar? 
Dengarkanlah … dengarkanlah 
ratapan anak-anak saudarimu8.  Anak-
anaknya mengeluh, dan terdengar 
ratapan. Itulah anak-anak Rusia-Ku 
yang menangis. Seluruh Surga dengan 
jelas mendengar duka cita mereka. 
Surga sangat tersentuh oleh kesedihan 
mereka, dan Aku, yang tidak pernah 
berhenti mengasihi mereka, kini ada di 
dekat tubuhnya yang mati.

Tangan-Ku Kuletakkan pada hatinya 
yang dingin dan tulang-tulangnya 
akan tumbuh kembali dari batu 
nisannya, dan namanya akan 
harum kembali, sebab Aku akan 
menghiasi dia dan putra-putrinya
. Sebab itu suatu perjanjian damai 
dan kasih akan ditandatangani dan 
dikukuhkan antara Aku dan dia

. Aku mengasihinya, dan selalu 
mengasihinya, kendati ketidak-
setiaannya terhadap-Ku. Malah dalam 
kejahatannya Aku memberkati dia 
dan tetap memberkatinya . Ini akan 
menjadi Mukjizat-Ku yang mulia.

Tunggu dan lihatlah. Mereka yang 
tertidur dalam kebencian, membenci 
Aku tanpa alasan, merekapun akan 
Kuhidupkan kembali, sebab mereka 
juga putra-putranya dan masih ada 
8 Pada saat ini aku mulai menangis, tidak hanya 
karena anak-anak Susia yang menderita, tetapi juga 
karena Allah tampaknya begitu sedih nadanya, tak 
terlukiskan.
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dalam rahimnya. Semua ini akan segera 
terjadi Putri, Akulah Yang Kudus, 
Yang Mahatinggi. Akulah Trinitas Yang 
Kudus. Senangkanlah hati-Ku dan 
dengarkan Aku sebagaimana engkau 
mendengarkan Aku hari ini .

Allah kelihatannya puas.

Haleluyah bagi Yang Diurapi9!
Sukacitakanlah Tuhan dan carilah Dia 
dalam kemurnian hati. Kami adalah 
malaikat-malaikatmu yang menjaga 
engkau tanpa henti-hentinya. “Allah 
mengasihi engkau, dan aku, Daniel10, 
selalu bersamamu. Tetaplah kecil, sebab 
itulah yang menyenangkan Tuhan!”
Ah, Daniel …. Bagaimana aku dapat 
menghindari pertemuan-pertemuan ini, di 
mana orang-orang mulai mengenal wahyu 
ini dan aku. Bagaimana aku bisa tetap 
SkecilT? Bukankah engkau tahu betapa aku 
tidak suka muncul di depan umum!.
“Vassula, tetap kecil berarti tetap 
rendah hati dan menyenangkan hati 
Tuhan. Ingat, bahwa Tuhanlah yang 
menghendaki kalian berkumpul11. 
Jangan takut. Amanat-Nya harus 
menjadi terkenal. Dunia akan datang 
dan menemui Raja Damai. Generasimu 
harus mengenali Allah dan bertobat. 
Bersyukurlah kepada Allah, karena 
Karya Kerahiman-Nya. Aku, Daniel, 
tak henti-hentinya berdoa untukmu. 
Allah ingin supaya engkau menjadi 
baik. Nyatakanlah Kasih-Nya kepada 
seluruh umat manusia tanpa takut

. Yang Mahatinggi memberkati 
engkau dan semua mereka yang 
mengikatkan diri untuk Amanat ini 
dan memaklumkannya kepada bangsa-
bangsa”. Kasih mengasihi engkau 
9 Pni adalah suara-suara para malaikat
10 Vaniel, malaikat pelindungku
11  Pertemuan-pertemuan doa bulanan

semua.

⁄X‹fi› ƒ

14.11.89

Tuhanku? Aku menghendaki iman yang 
lebih besar. Aku membutuhkannya.

Vassula-Ku, jangan pernah 
menuntut. Mintalah Sadarilah 
Kerahiman dan Kasih-Ku yang tak 
terbatas. Maka, ucapkanlah kata-kata 
ini:

“Juru Selamatku,
perluaslah kasihku,
kuatkanlah imanku,

kukukkanlah harapanku,
biarlah semuanya ini terjadi
sesuai dengan KehendakMu

yang Ilahi. Amin” 

Janganlah tergesa-gesa. Engkau 
tampaknya selalu tergesa-gesa, 
mengapa?12  Aku mendengarkan, 
tetapi engkau tampaknya berpikir 
bahwa Aku akan pergi, maka engkau 
tergesa-gesa. Mengapa? Jangan 
tergesa-gesa. Aku juga mendengar 
engkau sepenuh perhatian seperti 
pada saat Aku bersamamu dengan 
cara istimewa ini. Kurangilah 
kecepatanmu dan renungkanlah setiap 
kata doamu. Buat apa tergesa-gesa? 
Aku Pendidikmu dan engkau murid-
Ku. Aku telah mengajar engkau 
untuk membeda-bedakan dengan 
tegas. Aku adalah Gurumu yang 
membentuk engkau. Kadangkala 
Aku akan memperingatkan engkau 
apabila engkau cenderung melupakan 
12  Kadang-kadang aku tergoda untuk 
berdoa dengan tergesa-gesa supaya @epat dapat 
kembali ke buku @atatanku 
    dan ada bersama Yesus dengan <menulisA
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petunjuk-Ku  Dan Aku akan terus 
mencurahkan wahyu yang berlimpah 
atas dirimu. Ayo, mari kita bekerja .

⁄X‹fi› ƒ
15.11.89

Sebelum aku beristirahat13, aku minta 
Yesus menyampaikan kepadaku satu 
sabda tambahan saja, tetapi dari 
Kitab Suci. Setelah memintanya, aku 
membuka kitab, secara spontan dan 
Yesus bersabda kepadaku melalui Kitab 
Suci: SMasih banyak hal yang harus 
Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang 
ini kamu belum dapat menanggungnyaT. 
(Yoh. 1X:12) Dalam mengatakan hal ini 
kepadaku, aku menduga adanya suatu 
nada Humor suci …

16.11.89

Tuhan? Aku menengadah kepada-Mu. Aku 
mengangkat jiwaku kepada-Mu. Aku rindu 
pada-Mu, Juru Selamatku. Kehadiran-Mu 
yang Kudus adalah sukacitaku.
Oh, berpihaklah padaku dan belalah  aku!
Bunga, Kasih ada di dekatmu. 
Meskipun engkau hanya melihat 
Aku dengan mata jiwamu, jangan 
mengurangi imanmu. Senyumlah 
kepada-Ku. Itulah yang menyenangkan 
hati-Ku. Ah, anak-Ku, datanglah, 
ambillah kuk Aku, Kuk mudah dan 
beban-Ku ringan .
Berdoalah dengan cara yang telah 
Kuajarkan kepadamu, yaitu dari dalam 
hati. Sangat penting untuk berdoa dan 
memohon karunia-Ku. Demikianlah 
Hukum-Ku . Masukilah Hati Kudus-

13 Aku menggunakan kata <istirahatA, dan bukan 
<tidurA. Aku sudah menjadi alergis terhadap kata <ti-
durA, karena  bertahun-tahun aku telah tidur sebelum 
Yesus datang membangunkan aku.

Ku setiap menit. Aku rindu menghibur 
engkau. Aku rindu untuk memberi 
istirahat kepadamu. Izinkanlah Bunda-
Ku mengajar engkau .

(Bunda Suci kita).

Vassula-Ku, Aku ada didekatmu. 
Percayalah!. Hiburlah Putra-Ku 
dengan mengasihi-Nya. Hiburlah Yesus 
dengan berbicara kepada-Nya dan 
menempatkan Dia sebagai yang utama. 
Jangan pernah melepaskan tangan 
Kami. Jangan pernah berusaha mencari 
sesuatu di balik diri-Nya. Berjalanlah 
bersama kami, sembahlah Dia dan 
wartakanlah Injil demi Dia dengan 
kasih.

Andalkanlah Dia. Jangan khawatir 
akan hari esok, sebab hari esok 
ada kekuatirannya sendiri. Jangan 
melihat ke kiri atau ke kanan.  Tuhan 
menginginkan penyerahan diri 
sepenuhnya, supaya engkau dapat 
dijadikan ciptaan-Nya yang sempurna, 
yang dapat memantulkan citra Ilahi 
yang telah hilang dari eramu. Yesus 
dan Aku tidak “turun” melalui Amanat 
ini untuk menghakimi kalian. Kami 
tidak datang untuk menghakimi dan 
mengutuk kalian.

Kami datang dengan Kasih yang besar 
dan Kerahiman, untuk membawa 
kalian kembali kepada Kami dan 
menjadikan kalian insan ilahi . Aku 
memberkati engkau. Aku senantiasa 
bersamamu .
Aku memberkati engkau pula, Bunda Suci. 
Amin

20.11.89
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Ah, Vassula! Sadarilah, sadarilah apa 
yang telah Kuberikan kepadamu! 
Mari, Aku dan engkau, engkau dan 
Aku. Tempatkanlah Aku sebagai yang 
btama. 
Putri, yang Kuminta daripadamu 
hanyalah kasih.

Aku, Yesus Kristus, Putra Terkasih 
Allah dan Juru Selamatmu, sedang 
dalam perjalanan menuju kepadamu, 
lihatkah engkau? Aku sudah dalam 
perjalanan kedatangan-Ku. Tidak 
lama lagi engkau akan mendengar 
dengan lebih jelas dan semakin jelas 
langkah-langkah kaki-Ku. Sebab 
Aku mendekati engkau semua. Aku 
mengasihi kalian semuanya.

⁄X‹fi› ƒ

Bersatulah .

22.11.89

Tuhan, aku mohon, sapalah aku melalui 
Kitab Suci. (Aku membuka Kitab Suci 
secara spontan, dan kubaca)
“Roh Kudus akan datang atas dirimu”. 
(Lukas 1:35)
Putri, ingatkanlah dunia akan 
kehadiran-Ku. Maklumkanlah 
Amanat-Ku sampai ke ujung dunia  
Berdoalah, Aku mendengarkan14 … 
Aku akan menolong engkau: 
“Bapa, aku mohon, nyatakanlah Kasih-
Mu kepadaku sebab dengan menyatakan 
Kasih-Mu Engkau menunjukkan Iajah-
Mu yang Kudus. 
Bersinarlah atas diriku.  Jangan izinkan 
siapapun menipu aku. 

14  Karena aku ragu untuk memilih kata-kata yang 
tepat, Tuhan menolong aku.

Jadilah Pembimbingku, biarlah aku 
belajar dari bibir kebijaksanaan.  Amin

 “

Mengertikah? Engkau cukup minta 
pertolongan-Ku, dan Aku tidak akan 
menunggu. Mari, engkau sedang 
belajar. Tetapi tinggallah dekat-Ku. 
Ingatlah akan kehadiran-Ku, itu 
yang kutuntut dari kalian semua, 
supaya kalian belajar. Kehadiran-Ku 
merupakan suatu Misteri juga .

Jangan mengabaikan Aku, maka Aku 
tidak akan mengabaikan engkau. … 
Aku masih tetap bersabda15.
Biarlah Aku menjadi penghiburmu. 
Aku, Tuhan, akan membimbing 
engkau hingga akhir, meskipun 
engkau tidak menyadari sepenuhnya 
apa yang Kuberikan kepadamu 
sebagai Rahmat.

Dari Kerahiman-Ku  yang tanpa 
batas dengan tak henti-hentinya, Aku 
memenuhi engkau dengan Roh-Ku 
dan Hukum-Ku, dan mengangkat 
dirimu kepada-Ku . Aku, Tuhan 
segala tuan menjaga engkau secara 
ketat. Terimalah Damai-Ku dan 
Kasih-Ku. Aku memberkati kalian 
semuanya. Jadilah baik.

⁄X‹fi› ƒ

23.11.89

Rajaku, tuntunlah setiap jiwa kepada 
Kebenaran, supaya mereka dapat 
memuliakan Engkau di sekitar satu 
Tabernakel. Biarkan mereka yang 
mendengar, dan mendengar lagi 

15 Aku mem@oba untuk memotong pembi@araan 
untuk mengatakan sesuatu W 
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engkau. 
Jiwa tersayang, aku tahu16, tetapi Aku 
telah melatih engkau demi misi ini. 
Bersandarlah kepada-Ku, bila engkau 
letih, dan Aku akan mengangkat 
engkau.

Bunga, apapun yang kaulakukan 
dalam Nama-Ku, memuliakan 
Aku. Makanlah daripada-Ku. Aku 
mengasihi engkau dan Aku telah 
menciptakan engkau untuk mengasihi 
Aku. Aku telah menciptakan engkau 
untuk memberi Aku istirahat. Aku 
telah menciptakan engkau untuk 
berbagi dengan Aku segala yang 
Kumiliki.

Berdoalah kepada Bapa agar keadilah-
Nya yang menggantung atas dirimu17 
dengan berat, melunak. Lunakkanlah 
murka-Nya dengan mengasihi 
Dia, dengan berdoa dari hatimu, 
berpuasa, bertobat dan mengaku 
dosa-dosamu. Masukilah dunia damai 
dan kekudusan. Hiduplah suci, seraya 
memantulkan Keilahian-Ku. Vassula-
Ku, berbahagialah engkau kini? 
Setelah Aku membebaskan engkau?
Kemuliaan kepada Tuhan. Ya!
Maka, puaskanlah Aku dengan 
mengizinkan Aku menggunakan 
engkau demi Kemuliaan-Ku. 
Mengertikah engkau? Pahamilah 
bahwa Aku akan menuntut 
daripadamu pengorbanan, 
penderitaan dan kesabaran yang besar. 
Tetapi semua ini tidak akan sia-sia.

Ingatlah, Aku telah membentuk 
engkau menjadi salib kecil yang 
lain demi Kemuliaan-Ku. Setiap 
16 Aku mengatakan sesuatu kepada Yesus.
17  Xenerasi kita.

namun tidak memahami, kali ini dapat 
memahami, dan supaya mereka yang 
melihat dan melihat lagi, tetapi tidak 
menangkap, kali ini dapat menangkap, 
dengan memasuki Misteri-Mu. 
Lunakkanlah hati mereka, supaya mereka 
memahami dengan hati mereka, sehingga 
bertobat dan disembuhkan oleh-Mu 
sambil memuji Engkau, Rajaku. Amin.  

Anak-Ku, orang-orang mati pun akan 
Kubangkitkan. Berdoalah untuk 
jiwa-jiwa itu, yang belum memahami 
Kehendak-Ku. Berpeganglah teguh 
pada Pengajaran-Ku Tempuhlah 
dengan tegas jalan-jalan-Ku dan 
cegahlah mereka yang mengakibatkan 
luka-luka pada tubuh-Ku. 
Perlakukanlah dengan ramah 
musuhmu yang juga musuh-Ku, tetapi 
ajarkanlah mereka dengan tegas. Aku 
akan membimbing setiap langkah 
yang kau ambil, anak-Ku.

Kasihilah Aku dengan segenap hatimu, 
dengan segenap jiwamu dan dengan 
segenap akal budimu, sebab dengan 
berlalu demikian engkau akan melihat 
Aku, Allahmu.
Putri, datanglah kepada-Ku, walaupun 
hanya beberapa saat dalam satu hari, 
untuk menjumpai Aku sebagaimana 
yang telah Kuajarkan kepadamu. Ini 
menyenangkan hati-Ku.

Jiwa tersayang, berilah kasihmu 
kepada-Ku. Bukankah Aku telah 
memberi kasih-Ku kepadamu? Aku 
mempelaimu yang memberi engkau 
makan, yang memenuhi dirimu, yang 
menghibur engkau, yang  membela 
engkau, yang peduli akan dirimu dan 
yang mengangkat jiwamu kepada-Ku. 
Akulah Dia, yang paling mengasihi 
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salib kecil akan menjadi tiang 
cahaya,  yang akan mengurangi 
kegelapan yang mengelilingi dirimu. 
Perlakukanlah Aku sebagai Raja 
dan persembahkanlah kepada-Ku 
jiwa-jiwa. Aku haus akan jiwa-jiwa. 
Aku akan menolong engkau dan 
Kebijaksanaan akan mendidik engkau. 
Tinggallah dekat-Ku, dan ingatlah 
akan Kehadiran-Ku. Aku, Yesus, 
memberikati engkau. Kasihilah Aku.

⁄X‹fi› ƒ

26.11.89

Nak, damai sertamu. Dengarkan Aku. 
Jadilah bijaksana. Jangan bicara 
tentang apa saja yang tidak berasal 
dari Wahyu ini. Pakailah Sabda-
Ku dari Wahyu ini dan dari Kitab 
Suci. Aku Gurumu. Bijaksanalah

. Andalkanlah Aku. Aku Juru 
Selamatmu. Akulah Yang Kudus. 
Akulah Aku Yang Ada . Maka, 
mengapa engkau tidak mengandalkan 
Aku? Engkau menyenangkan hati-Ku 
apabila engkau tersenyum pada-Ku. 
Aku menyenangi iman seperti anak-
anak .

Vassula, tabahlah, Aku akan 
menggulingkan semua musuh-Ku. 
Tabahlah, putri, Aku tahu betapa 
sulitnya hidup di pengasingan dan 
di lembah kematian. Tetapi yakinlah 
akan kasih-Ku. Aku di sisimu dan Aku 
akan menolong engkau, dalam hal 
yang kecil sekalipun. Kasih mengasihi 
engkau.

⁄X‹fi› ƒ

27.11.89

Tuhan, jadilah Kekuatanku. Aku 
akan merangkul Salib-Mu hingga 
akhir. Aku bersyukur kepada-Mu atas 
segala sesuatu yang telah Kau berikan 
kepadaku.
Vassula, dari Hati Kudus-Ku, 
terimalah Damai-Ku. Jangan 
takut. Karisma yang telah 
Kuberikan kepadamu akan tetap 
tinggal padamu hingga saat Aku 
datang dan menjemput engkau. 
Berbahagialah, sebab Aku bersedia 
memberi engkau makan dengan 
cara ini! Berbahagialah, sebab 
Aku bersedia menganugerahkan 
karunia ini kepadamu hingga 
akhir! Berbahagialah sebab Aku 
sangat mengistimewakan dirimu! 
Berbahagialah, putri, sebab Aku telah 
memberi engkau hidup kembali! Aku 
memberkati engkau karena iman yang 
sedikit itu yang kauberikan kepada-
Ku.

Ambillah Salib-Ku, dekaplah Salib-
Ku. Salib-Ku adalah hidupmu. Aku, 
Yesus dari Nazaret, memberkati 
engkau dan mereka semua yang 
berkarya demi menyebarkan Amanat-
Ku. Aku memberkati mereka semua. 
Mari, “Kita?”
Ya, Tuhan, “kita”? 
Ya, Bunda Suci, “kita”

28.11.89

Yesus-Ku?
Aku Ada.
Kasih ada di dekatmu. Ambillah Salib-
Ku dan berilah Aku istirahat, anak-
Ku. Kasih letih dan membutuhkan 
istirahat.
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Ah, anak-Ku, jangan meninggalkan 
Aku. Aku akan menuangkan ke 
dalam dirimu ajaran dan kemampuan 
membeda-bedakan dengan tegas. 
Tetapi Aku memerlukan penyerahan 
dirimu yang penuh setiap harinya. 
Sebab, kalau tidak, bagaimana Aku 
dapat menggerakkan kehendak-Ku 
dalam dirimu? Mari, ingatlah akan 
kehadiran-Ku. Kasih mengasihi 
engkau .

29.11.89

Allahku, hatiku siap untuk menerima 
Engkau. Aku sedang mendengarkan. 
Inilah aku (Amanat bagi kelompok doa, 
untuk bulan Desember).

Vassula-Ku, Sungguh senang hati-
Ku karena engkau mengizinkan Aku 
memakai dirimu.  Dengarkanlah dan 
tulislah. Damai sertamu. Akulah 
Juru Selamat kalian, Raja Damai. 
Akulah Penghibur kalian. Akulah 
Kasih, maka Kasihlah yang sedang 
kalian dengarkan .

Kalian mengadakan perjalanan jauh 
untuk datang dan mendengarkan 
Raja Damaimu. Juru Selamat, yang 
telah menebus kalian,  kalian akan 
dengarkan hari ini. Damailah yang 
kalian cari, dan Kukatakan kaliand 
Aku memberi Damai-Ku kepada 
kalian. Apakah kalian sedang mencari 
penghiburan, hai para terkasih-
Ku? Mari, Aku akan mencurahkan 
penghiburan dengan berlimpah atas 
diri kalian. Apakah kalian haus akan 
kasih? Ah, mari! Jatuhkanlah diri 
kalian ke dalam rangkulan-Ku yang 
terbuka. Akulah Kasih!

Anak-Ku yang kecil, jangan biarkan 
hatimu susah. Aku tidak pernah 
meninggalkan kalian. Aku, Yesus, selalu 
ada di sisi kalian. Itulah sebabnya 
mengapa Aku turun dengan cara ini 
agar dapat menghibur kalian dan 
mengingatkan kalian akan Hukum-Ku

.

Aku ingin memanggil kalian semua 
kembali kepada kasih, damai dan 
persatuan . Aku tidak datang untuk 
menghakimi atau mengutuk kalian. 
Aku datang karena Kerahiman-Ku 
yang tak terbatas, untuk mengingatkan 
kalian bahwa Aku Kudus, dan bahwa 
kalian seharusnya hidup kudus. Aku 
adalah Allah Kasih, bukan Allah yang 
menjadikan kalian putus asa.

Aku Allah Pengharapan, dan Aku 
datang untuk memberi kalian harapan. 
Kalian yang diberkati, Akulah Dia  
yang paling mengasihi kalian. Akulah 
Dia yang memberi nyawa-Ku demi 
Kasih-Nya padamu. Maka, Aku akan 
memakai segala macam cara untuk 
datang di masa kegelapan ini, untuk 
memperingatkan kalian dan menarik 
kalian lebih dekat kepada Hati-Ku? 
Dan menunjukkan kepada kalian 
bahwa Kediamanmu memang benar 
ada di dalam Hati Kudus-Ku?

Aku datang untuk meminta mereka 
yang belum berdamai dengan-Ku, agar 
mereka rukun kembali dan berdamai 
dengan Aku. Yang Kuminta dari kalian 
hanyalah KASIH. Roh-Ku tercurah 
dengan berlimpah atas generasimu. 
Semuanya ini karena Kerahiman-Ku 
yang Tak Terbatas, dan seharusnya hal 
ini tidak mengherankan kalian, bahwa 
Aku bersabda dengan cara seperti ini, 
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sebab Akulah Yang Mahakuasa

Amanat-Ku dimaksudkan untuk 
meyadarkan kembali beberapa di 
antara kalian yang sesat, dan untuk 
mengingatkan kalian kembali akan 
Kebenaran  Dan kepada mereka 
yang tetap tidak percaya akan Karya 
Ilahi Kerahiman ini, Aku akan 
mengajukan pertanyaan sama yang  
pernah Kuajukan kepada kaum 
earisi:  “Siapakah diantara kalian 
disini yang tidak segera menarik 
keluar anaknya atau lembunya yang 
terperosok kedalam sumur, meskipun 
pada hari Sabat?18”

Para terkasih, Aku Lembah 
Kerahiman. Aku Kekayaan yang tak 
terbatas dan Suara-Ku akan terdengar 
di seluruh bumi, bahkan di bawah 
bumi. Suara-Ku akan terdengar 
sampai kedalam perut bumi, tempat 
kediaman orang mati. Aku akan pergi 
kesana dan membangkitkan mereka, 
dengan menjadikan mereka tiang-
tiang cahaya. Dan kepada mereka 
yang terus mengutuk karya-Ku, Aku 
berkata: “Carilah Tuhan dalam segala 
kesederhanaan hati . Imam-imam-Ku 
… imam-imam-Ku … engkau semua 
yang sebenarnya pantulan citra Ilahi-
Ku, izinkanlah Aku mengingatkan 
kalian pada akhir tahun ini, supaya 
kalian datang kepada-Ku dan 
menimba dari Hati-Ku, yang adalah 
lembah kasih dan yang mengisi diri 
kalian.

Dengarkanlah Sabda-Ku dan 
terapkanlah dalam hidupmu  jangan 
kalian seperti sebuah rumah yang 
didirikan diatas pasir dan tanpa 
18  Yuk. 14:5

fondasi, yang akan rubuh pada saat 
kalian diterpa arus deras sungai!  
Teguhkanlah dan terapkanlah secara 
nyata pengajaran-pengajaran yang 
kalian pelajari dari Aku . 

Aku akan menarik semua orang 
datang kepada-Ku dan Roh Kasih 
akan menyingkapkan kepada kalian 
wajah kudus-Ku. Aku datang kepada 
kalian, saudara-Ku yang terkasih, 
untuk memberi kalian dorongan. 
Tinggallah tetap dalam Kasih-Ku. 
Teruskanlah penggembalaan umat-Ku 
dengan kasih, demi Kasih.

Berjalanlah dalam Terang-Ku dan 
Aku akan menuntun kalian. Akulah 
Terang Dunia, dan kalian, teman-
teman-Ku, pilihan-Ku, masukilah Hati 
Kudus-Ku. Masukilah tungku kasih ini 
dan izinkanlah Aku menyalakan hati 
kalian agar dapat menyalakan hati 
orang lain juga. Datanglah kepada-
Ku, dengan ketidaksempurnaanmu, 
dan berbagilah kasih Agung-Ku. 
Janganlah kasih kalian sekedar kata-
kata atau sekedar pembicaraan, tetapi 

sesuatu yang nyata dan aktif 

Balaslah kejahatan dengan kebaikan 
… balaslah ketidak-adilah dengan 
kebenaran … Balaslah kebencian 
dengan kasih … Ampunilah, 
ampunilah … biarkan kasih selalu 

hadir dalam semua karya kalian  
Anak-anak Hati Kudus-Ku, hari-
hari ini kalian akan hidup dalam 
suatu masa yang sulit, ketika musuh-
Ku bagaikan sebuah selubung 
telah merentangkan ruang lingkup 
kuasanya. Itulah sebabnya Aku minta 
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kepada kalian untuk melipatgandakan 
doa-doa dan doa yang keluar dari hati 

dapat sampai kepada-Ku 

Mari, bertobatlah … Akuilah dosa-
dosamu, anak-Ku. Jangan datang 
dengan tidak layak menerima Aku 
dalam Hosti putih kecil. Mari, 
minumlah dan makanlah Aku, dan 
ingatlah siapa yang sedang kau 
terima pada saat suci itu.  Engkau 
sedang menerima Aku, engkau 
menerima kehidupan.  Jadilah murni 
untuk menerima Aku. Rindukanlah 
saat kudus itu, seperti belum 
pernah sebelumnya. Rindukanlah 
Allahmu. Para malaikat-Ku dari 
atas memandang kalian, merindukan 
santapan ini, ingin menjadi salah satu 
dari kalian!

Biarkan hatimu tergugah oleh suatu 
ujud mulia. Katakanlah kepada-
Ku: “Yesus, aku, si pendosa, mohon 
diampuni. Aku tidak layak menerima 
Engkau, namun aku tahu bahwa 
dengan sepatah kata-Mu saja aku 
akan sembuh”. bcapkanlah terus kata-
kata ini. Kata-kata ini menyenangkan 
hati-Ku, dan membuat Aku, Allahmu, 
bergegas datang kepadamu. Kata-kata 
ini mengisi Hati Kudus-Ku dengan 
belas kasih .

Serukanlah kepadaku: “Kyrie eleison! 
Christe eleison! Ampunilah aku, si 
pendosa!” Rendahkanlah dirimu dan 
Aku akan membangkitkan kalian … 
Tiadakanlah dirimu dan Aku akan 
mengangkat kalian kepada-Ku dan 
menyembunyikan kalian dalam Hati 
Kudus-Ku. Mulai sekarang Aku minta 
kepadamu: Hiduplah senantiasa dalam 

iman, kasih dan kekudusan. Jadilah 
permintaan-Ku peganganmu selama 
setahun mendatang ini . Mari, jadilah 
satu di bawah Nama-Ku yang Kudus, 
sebagaimana Aku dan Bapa adalah 
satu dan sama . Aku, Tuhan Yesus 
Kristus, memberkati engkau semua, 
dengan meninggalkan hembusan 
kasih pada dahimu. Kasih mengasihi 
kalian.

⁄X‹fi› ƒ

(Amanat Bunda Suci kita).

Anak-anak Allah, damai sertamu.
Aku, Bunda Sucimu, membutuhkan 
doa-doamu demi terwujudnya 
rencana penyelamatan Allah. Aku 
membutuhkan doa-doa dari hati. 
Biarkan doa-doamu sampai kesurga. 
Biarkan doa-doa itu menjadi seperti 
dupa. Isilah hatimu dengan Kasih 
Allah dan bersukacitalah, sebab 
seorang Juru Selamat telah lahir demi 
keselamatanmu. Juru Selamat yang 
rendah hati, yang turun ke bumi untuk 
melayani dan memanggil mereka yang 
tertindas.

Ia telah datang untuk membuka 
mata orang buta, membebaskan dari 
penjara mereka yang tertawan dan 
mengeluarkan dari sel lembab di 
bawah bumi mereka yang hidup dalam 
kegelapan19. Anak-anak terkasih, 
inilah Juru Selamat yang sama, yang 
berseru kepada kalian semuanya pada 
hari ini. Inilah Juru Selamat yang 
sama, yang memanggil kalian masing-
masing dengan namanya, untuk 
kembali kepada-Nya. Inilah Yesus 
yang sama,  yang mengingatkan kalian 
19 Yes. 42:7
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akan ajaran-Nya. Yesus yang sama 
inilah yang Aku, sebagai Bunda-Nya, 
telah menggendong dalam tangan-Ku 
dan membungkus-Nya dalam kain 
bedung. Ia lahir untuk melayani, lahir 
untuk menebus kalian, dan kini, Yesus 
yang sama itulah yang selalu berseru 
kepadamu, demi keselamatanmu. 
Juru Selamat yang sama inilah yang 
mengingatkan kalian bahwa kalian 
semua milik-Nya.

Ia dijadikan terlahir dalam daging, 
dan Ia mengorbankan diri-Nya 
demi kalian, anak-anak-Ku, untuk 
membebaskan kalian. Maka, marilah 
dan bersukacitalah, dan isilah 
dirimu dengan kebahagiaan!  Mari, 
dan jadilah pembawa amanat yang 
gembira, sambil meneruskan Sabda-
Nya .

Aku mengasihi kalian, dan percayalah 
kepada-Ku bahwa jubah-Ku cukup 
lebar untuk menyembunyikan kalian 
semua di dalamnya!20 Datanglah 
kepada Tuhan. Janganlah takut 
menunjukkan kepada-Nya kelemahan-
kelemahanmu. Datanglah kepada 
Tuhan dan persembahkanlah kepada-
Nya hatimu, dan Ia akan menerimanya 

bagaikan mur, dupa dan emas 

Kami mengasihi kalian … Kami 
mengasihi kalian tanpa pamrih. 
Serahkanlah dirimu kepada-Nya. 
Yesus datang kepada kalian masing-
masing. Ia telah datang untuk 
membebaskan para tawanan dari 
bumi ini dan memberi mereka 
kemerdekaan, yaitu tawanan-tawanan 
yang seperti merpati telah ditawan dan 

20 Bunda Su@i kita tersenyum.

dikurung dalam sangkar oleh si jahat. 
Namun Yesus dengan tidak jemu-
jemunya melangkah dari sangkar ke 
sangkar untuk membebaskan setiap 
tawanan.

Anak-anak-Ku, hiduplah sesuai 
Perintah-perintah Surgawi, Tuhan dan 
hukum-Nya, sebab hukum surga dapa 
diungkapkan dalam satu kata, dan 
kata ini adalah : KASIH
Aku, Bunda sucimu, mengantar dan 
berdoa bagimu siang dan malam. Aku 
memberikan kepadamu Kasih-Ku dan 
Aku memberkati kalian dan seluruh 
keluargamu .

(Sekali lagi aku mendengar Roh Kudus 
berdoa untuk aku dengan tak henti-
hentinya sepanjuang malam, dan pada 
akhirnya, pagi-pagi buta. Roh Kudus 
minta aku mengulangi kata-kata-Nya 
dalam doa ini: “Pere, aide moi, car 
Ta Puissane est Amour”. Kalimat ini 
diberikan kepadaku dalam bahasa 
Perancis, yang berarti: “Bapa, tolonglah 
aku, sebab Kuasa-Mu adalah Kasih”.)

Tuhan, meskipun banyak bangsa 
terbenam dalam lubang yang mereka 
buat sendiri, dan terperangkap kakinya 
dalam perangkap yang mereka pasang 
sendiri, kasihanilah mereka. Tuhan, 
sudilah mendengarkan mereka. Ubahlah 
mereka menjadi suatu potongan adonan 
roti yang sama sekali baru, yang 
memuliakan Dikan, Rajaku. Tuhan Kasih, 
Tuhan Kerahiman, aku akan memohon 
lagi agar mereka yang mendengar dan 
mendengar lagi tetapi tidak pernah 
memahami, kali ini mendengar demi 
Kasih-Mu, dan agar mereka yang melihat 
dan melihat lagi tetapi tidak pernah 
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yang hidup dari kasih yang cemburu 
terhadap kasih.

Aku adalah Nyala Api Kasih 
yang menggelora, dan Kasih-Ku 
memang adalah Api yang menelan. 

Inginkanlah Aku. Aku sedang 
dimuliakan. Rentangkanlah kasih 
kepada-Ku ini. Tangan-Ku terletak 
atas banyak bangsa. Segala sesuatu 
akan terlaksana dengan segera, pada 
saat yang tepat dan waktu yang tepat. 
Kasihilah Aku, inginkanlah Aku. 
Mari,”Kita?”
Ya, Tuhan, hingga kekal. Kemuliaan 
kepada Allah.

4.12.89

Tuhanku, jangan membiarkan 
aku diperlakukan sehendak para 
penganiayaku. Kesaksian-kesaksian 
palsu terhadapku telah muncul. Sejak 
aku berupaya memperkenalkan jalan-
Mu kepada kaum muda masa kini dan 
mengajarkan jalan-Mu kepada mereka, si 
jahat telah mempergandakan amarahnya 
terhadap aku. Ya, Tuhan sejak hari 
dimana aku mengumumkan Amanat-
Mu dan menunjukkan manisnya wajah 
Kudus-Mu, si jahat memanipulasikan 
para penuduhku. Diperdayai, dan 
dibutakan olehnya, mereka menganiaya 
aku dan mengepung aku.
Vassula-Ku, jadilah kuat.  Hati Kudus-
Ku adalah bentengmu. Mari, anak-Ku, 
dan bersembunyilah di kedalamannya. 
Engkau dilindungi oleh tangan-Ku. 
Kasih mengasihi engkau. Ketahuilah, 
anak-Ku, orang-orang itu tidak 
menggunakan bahasa-Ku. Bahasa 
Kasih-Ku sebenarnya belum pernah 
menyerap ke dalam diri mereka .

menangkap, kali ini menangkap, demi 
Kerahiman-Mu yang Agung, sehingga 
dengan demikian memasuki Misteri-
Mu. Lunakkanlah hati mereka, agar 
mereka memahami sepenuhnya dengan 
hati mereka, bukan dengan akal budi 
mereka, dan dengan demikian bertobat 
dan disembuhkan oleh Keilahian-Mu. 
Maka, mereka akan menyadari betapa 
menakjubkan ketetapan-ketetapan-Mu. 
Dan jiwa mereka tidak akan melawan, 
tetapi menghormatinya. Amin.  

Anak-Ku, Aku akan memuliakan 
Nama-Ku lagi, tunggu dan lihatlah. Ini 
baru permulaannya …
Tuhan, Engkau bagaikan nyala api yang 
menelan, dan aku tahu Engkau berkarya 
dalam hati banyak orang. Tuhan, aku 
hidup bagi-Mu. Hendaknya Engkau dekat 
padaku di tempat pengasingan ini. 
Dipuaskan oleh Aku, hiduplah bagi-Ku, 
hiduplah di bawah Sayap-Ku. Diisi oleh 
Kasih-Ku, berkembanglah sekarang 
dan bertumbuhlah, luaskan dahan-
dahanmu bagaikan pohon terbantin. 
Katakanlah kepada-Ku bahwa Akulah 
Dia yang paling kau kasihi. Jadilah 
lagu-Ku, hai kecil. Jadilah Surga-Ku 
dan muliakanlah Nama-Ku kembali .

Bersandarlah pada-Ku bila engkau 
letih. ah, ya! Senangkanlah hati-Ku 
dan rasakanlah Kehadiran-Ku. ah, ya! 
Jadilah lapar anak Aku. Hauslah akan 
Aku. Pandanglah Rajamu! Lihatlah Dia 
yang menyelamatkanmu! Pandanglah, 
hai bunga, keindahan-Ku! Bebas 
merpati-Ku, akhirnya bebas! Sekarang 
masuklah Hati Kudus-Ku dan biarkan 
Hati Kudus-Ku menyerap engkau 
seluruhnya dan menjadikan engkau 
tidak lain daripada suatu nyala api 
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Engkau kini menyadari sepenuhnya, 
bahwa siapapun yang Kuangkat 
kepada-Ku, menggunakan bahasa-
Ku dan berupaya hidup dekat 
pada-Ku dalam defosi, sudah pasti 
akan diserang. Bahasa-Ku adalah 
bahasa Kasih, tetapi mereka tidak 
memahaminya. Bila engkau disebut 
bidaah21, maka mereka menyebut Aku 
bidaah pula berikut seluruh kerajaan-
Ku, sebab Kerajaan-Ku berlandaskan 
Kasih .

Para pejabat gereja itu membutuhkan 
banyak doa yang disusul dengan 
pengorbanan-pengorbanan. Setiap 
jiwa yang mengutuk Amanat-Ku 
harus menghadapi Aku pada Hari 
Penghakiman, dengan memberi 
pertanggung-jawabannya. Dan 
percayalah anak-Ku, Aku akan 
menghakimi mereka dengan keras.

(Bersambung ke BC 39)

21 Seorang imam menyebut aku <bidaahA karena 
Yesus bersikap begitu lembut terhadap aku dan 
menyapa aku  sebagai <mempelaiA. Pa lupa bahwa 
semua biarawati <menikahA dengan Kristus, dan 
bahwa Pa adalah mempelai mereka. ]adi, mengapa 
aku tidak bisa <dipersuntingA oleh KristusQ


