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BUKU CATATAN 47

Biarlah tanda-tanda kelima luka-Nya 
terlihat juga pada tubuhmu. Biarlah 
semuanya ini menjadi Tanda yang 
menunjukkan bahwa engkau adalah 
murid-Nya dan Dia adalah Gurumu 
yang Ilahi. Hayatilah Amanat-amanat 
Kami dan jadilah seperti biji-biji gan-
dum untuk menebarkannya. Biarlah 
seruan kasihmu bergema di seluruh 
bumi sampai ke ujung-ujung dunia. 
Aku memberkati kalian semua dan 
Aku berterima kasih kepada kalian 
karena telah menyediakan waktu bagi-
Ku  Pergilah dalam damai 

17.10.90

Yesus, Engkau telah mengatakan kepada 
kami dalam buku-buku ini banyak hal 
sebelum hal-hal itu terjadi, sehingga 
setelah benar-benar terjadi, kami akan 
percaya. Engkau telah mengatakan ke-
pada kami betapa Engkau mau mem-
bangkitkan saudariku Rusia, dan betapa 
Engkau akan mengakhiri ateismenya. 
Dan lihatlah! Pada tanggal 14, di @e-
reja Santo Basilius, di Lapangan Merah, 
dia telah membuka pintunya bagi-Mu! 
Dan aku, saudarinya, bergegas masuk ke 
dalamnya pada hari itu, untuk turut ber-
sukacita pada pestanya itu. Namun apa 
yang kudapatkan darinya adalah sebuah 
tamparan di wajahku... Hamba-Mu dan 
saudaraku yang kukasihi telah memukul 
aku... Hambamu menolak memberkati 
aku, sebab ia berkata: Aku tadinya akan 
pergi kepada saudara-saudara kami 
orang Katolik, dan menerima Komuni 
Kudus dari tangan mereka. Haruskah 
aku merasa malu di hadapan-Mu, ya 
Tuhan? Hal ini merupakan suatu derita 

yang dapat ku-pikul, seandainya hal itu 
tidak menjadi semakin buruk. Dia berka-
ta: ‘Ini berarti  ekskomunikasi!’ Engkau 
telah memberiku suatu tanda sebelum ini 
terjadi, yakni membuat aku merasakan 
kepedihan-Mu, dengan menjadikan mu-
lutku lebih kering dari kayu dan bibirku 
lebih kaku dari kertas perkamen. Berapa 
lama lagi umat Kristen akan terpecah 
belah? Datanglah, dan buatlah agar hati 
kami menjadi baik. Berikanlah kesucian 
kami kembali. Datanglah dan ciptakan-
lah fajar dari kegelapan. Aku berterima 
kasih kepada-Mu, Tuhanku, karena Eng-
kau telah memberi aku kesempatan untuk 
dipukul dan dihina; serta memberi aku 
keberanian untuk berdiri bersama orang 
lain, kendati lukaku, agar dapat kembali 
kepadanya lagi serta mencium salib yang 
dipegangnya serta tangan yang baru saja 
memukul aku.

Vassula, sakitmu ini tidak seberapa 
jika dibandingkan dengan sakit-Ku... 
Meskipun ia menusukkan sebilah 
pedang kepadamu, hai putri-Ku, 
janganlah putus asa. Masih ada 
harapan untuk berdamai kembali.  
Tidak lama lagi, Aku akan melimpahi 
engkau dengan suatu Mukjizat yang 
besar1 Sebentar lagi, Aku, Tuhan, 
akan menghiasi Mempelai-Ku dengan 
kesempurnaan-Nya yang mulia dari 
masa mudanya. Karena itu, suatu 
perjanjian damai akan diteguhkan di 
antara sesama saudara. 

Laksana Bintang Pagi, Gereja-Ku 
akan bangkit. Larangan akan dicabut 
... seperti pohon zaitun yang penuh 

1 Tiba-tiba dalam suatu penglihatan batin, aku melihat seseorang yang berpakaian seperti mempelai wanita   
   berwarna putih perak berkilau-kilauan.
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dengan buah, Dia akan berdiri tegak 
di hadapan-Ku. Seperti pokok anggur 
yang menjulurkan cabang-cabangnya 
yang indah, bunga-bunga-Nya akan 
menghasilkan buah kemuliaan dan 
kecemerlangan... dan lalu hanya ada 
akan ada satu kawanan dan satu 
Gembala ... Akulah Kebangkitan... 
Putri-Ku!2  

Jangan harapanmu kosong. Engkau 
tidak perlu takut. Teror malam hari 
akan segera habis. 3 Ingatlah, Aku 
ada di sampingmu. Aku tidak akan 
membiarkan Mata-Ku memandang 
terlalu lama tingkah laku salah 
mereka, supaya marah-Ku tidak 
membangkitkan Keadilan-Ku. Maka 
Aku membiarkan Kerahiman-Ku 
mengambil alih  Aku sedang me-
nyembuhkan semua penyakitmu dan 
dengan Darah-Ku menghapus bersih 
semua sisa kejahatan guna menebus 
kalian semua dari lubang itu. Aku 
ini Kasih, dan Kasih dalam segenap 
Kelembutan-Nya sedang mengampuni 
para pemukul, para pengejek, orang-
orang yang tidak adil, dan dalam Belas 
kasih-Ku yang kudus ini Aku akan 
mengangkat kalian semua ke dalam 
Hati-Ku. 

Jangan putus asa, Vassula, putri-Ku! 
Masih ada harapan untuk berdamai 
kembali dan untuk hidup kembali 
... masih ada harapan4 Jangan takut 
kepada mereka yang membunuh 
tubuh, tetapi tidak dapat membunuh 
jiwa. Lebih baik engkau takut kepada 

dia yang mampu membinasakan tubuh 
maupun jiwa di dalam neraka !"#$%
1'(%)8+. Aku akan datang membawa 
kedamaian kepada para saudara dan 
akan mengingatkan mereka akan 
Kelembutan Kasih-Ku dan Kerahim-
an, supaya nanti pada gilirannya 
mereka juga meniru Aku. Janganlah 
pergi dengan tergesa-gesa ...5 Mari, 
Gereja akan hidup kembali. Gereja 
akan hidup kembali. Tunggulah, maka 
engkau akan melihatnya ... 

 ⁄¤‹fi› ƒ 
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20.10.90

Yesus?
Aku ada. Yang Kuminta darimu 
hanyalah Kasih. Inilah Tema-Ku. Aku 
membutuhkan setiap tetes kasih yang 
ada di hatimu. Aku menginginkan 
seluruh kasih yang ada padamu untuk 
menebus mereka yang sedang menuju 
api kekal. Bila Aku berkata: 
“Hidupkanlah kembali Gereja-Ku!” 
atau “Perindahlah Gereja-Ku!” atau 
“Persatukanlah Gereja-Ku!”, artinya 
Aku menghendaki engkau berdoa, 
berdoa, berdoa tanpa hentinya. 

Berdoa dari dalam hatimu. Kasihilah 
Aku dengan penuh semangat dan 
silihmu akan menyatukan para 
martir kudus-Ku ini. Engkau akan 
memulia-kan Aku. Ya, putri-Ku! 
Dengan silihmu, dan semangatmu 

B Yesus menoleh dan memandang ke arahku. Mata-Nya penuh belas kasih.
3 Yesus sedang menghibur aku. Kata-kata-Nya itu seperti belaian balsam penyembuh luka-lukaku.
4 Sekali lagi Yesus berusaha menghiburku. Miripnya dengan seorang yang terluka berat, namun masih juga 
   berusaha menghibur sahabatnya yang luka ringan saja.
H Kukira Yesus sudah selesai mendikteku, maka aku bersiap-siap untuk pergi. 
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dalam berdoa yang dipersembahkan 
kepada-Ku dengan penuh kasih, 
engkau bisa memperkecil bencana-
bencana yang akan datang. Engkau 
bisa mempengaruhi bencana alam. 
Engkau bisa membatalkan murka 
Bapa-Ku. Allah bisa melunak karena 
doa-doamu. Dia dapat melunak. 

Engkau dapat menghiasi Gereja-Ku. 
Engkau dapat membawa kembali 
umat-Ku di bawah Nama-Ku, untuk 
merayakan misa bersama di sekitar 
satu altar. Engkau dapat membetulkan 
tongkat gembala mereka. Tongkat 
yang mereka patahkan mula-mula 
menjadi dua, lalu berkeping-ke-
ping. Bagi manusia persatuan ini 
tampaknya tidak mungkin. Tetapi bagi 
Aku, segalanya mungkin. 

Maka, berdoalah dan adakanlah 
silih demi saudara-saudaramu. 
Aku membutuhkan jiwa-jiwa 
silih. Aku membutuhkan jiwa-
jiwa yang bermurah hati, untuk 
membalas kejahatan dengan 
kasih, untuk membalas kejahatan 
dengan pengorbanan diri. Karena 
itu, persembahkan kepada-Ku 
kehendakmu dan Aku akan men-
jadikan engkau sarana Damai dan 
Kasih-Ku. Aku akan menjadikan 
engkau sarana-Ku demi rekonsiliasi 
dan Persatuan 
Tuhan, kemurtadan kami sendiri telah 
menegur kami. Ampunilah kami dan ban-
tulah kami mengadakan silih. Bawalah 
kami kembali kepada kasih seperti saat 
bulan madu kami dulu, pada masa awal, 
dan ingatkanlah kami akan perasaan 
yang pernah kami alami dulu, di masa 

muda, terhadap-Mu. Jangan biarkan 
kejahatan menguasai kami lagi. 
Ya! Persembahkanlah kepada-Ku doa-
doamu dan Aku akan memperbaiki 
Rumah-Ku, yang juga Rumahmu. 
Tetaplah setia dan anugerah khusus 
ini akan kuberikan kepadamu. Seperti 
pada saat perubahan rupa, Aku akan 
mengubah Gereja-Ku agar memiliki 
segenap kemuliaan yang bersinar 
seperti pada masa muda-Nya dulu, 
pada saat Ia dipersunting dulu. Aku 
akan melakukan semuanya ini demi 
Nama Kudus-Ku. Aku akan memper-
satukan kalian untuk menunjukkan 
Kekuatan-Ku.

Tuhan, masih ada hal-hal lain lagi. Aku 
pernah menanyakan hal ini kepada-Mu, 
tetapi aku ingin menanyakan lagi pada-
hal aku tidak tahu, bagaimana harus 
mengatakannya!
Aku akan membuka mulutmu dan 
engkau akan dapat berbicara!6 

Tuhan, bukankah Engkau sudah berkata 
bahwa Sang Penasihat, Roh Kudus, akan 
mengajar kami segala-galanya, dan akan 
mengingatkan kami akan semuanya yang 
telah Kaukatakan kepada kami?! Bu-
kankah Kitab Suci mengatakan: Dalam 
@ereja, Allah telah menetapkan tempat, 
pertama bagi para rasul, yang kedua 
bagi para nabi.7 Dan bukankah Kitab 
Suci mengatakan: masih tinggal suatu 
sisa orang, yang dipilih karena rahmat. 
Hal itu terjadi karena rahmat, bukan 
karena perbuatan-perbuatan yang baik, 
sebab jika tidak demikian, maka rahmat 
itu bukan rahmat lagi8. Dan yang tera-
khir, bukankah Kitab Suci mengatakan: 
Bilamana kalian berkumpul, hendak-
lah tiap-tiap orang siap dengan suatu 
mazmur atau khotbah, atau wahyu...9 
Tetapi, Tuhan, mengapa sekarang ini 
kebanyakan nubuat dan wahyu pribadi 
diremehkan oleh para imam? Mereka 

I Tiba-tiba ada kalimat-kalimat yang keluar dari mulutku dengan lancar. 
- 1 Kor 1B:B..
. Rm 11:H-I.
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melihatnya dengan satu mata saja dan 
bukan dengan kedua mata? Dan menga-
pa malah ada beberapa imam dan uskup 
yang menyerang Amanat-amanat-Mu 
dengan penghinaan? 
Dalam kenyataannya, anak-Ku, 
mereka bergumul melawan Aku, 
karena mereka menekan Sang 
Penasihat. Putri, orang-orang itu tidak 
menyatakan keberatan terhadapmu. 

Tidak, malaikat-Ku, tidak. Mereka 
menyatakan keberatan terhadap-
Ku, bukan terhadapmu. Bila mereka 
mengabaikan engkau, bunga-Ku, 
sebabnya ialah karena engkau telah 
tumbuh di tengah-tengah padang 
gurun mereka. Mereka tidak akan 
mengairi engkau sehingga engkau 
akan layu dan mati. Mereka tetap lupa 
bahwa Aku adalah Penjagamu yang 
Setia. 

Vassula, Aku akan mengingatkan 
kepadamu perumpamaan tentang 
pesta pernikahan10  Putri, ada 
banyak orang yang diundang, tetapi 
hanya sedikit saja yang dipilih. 
“Percaya” adalah rahmat pemberian-
Ku sendiri. “Beriman” jugalah 
rahmat pemberian-Ku. Sekarang ini 
adalah masa Rahmat dan Kerahiman. 
Sekarang adalah masa Roh Kudus-
Ku telah dicurahkan ke atas kalian. 
Sekarang adalah masa Roh Kudus-
Ku akan mengangkat kalian dari 
kemurtadanmu yang besar untuk 
mempersunting kalian. Kemalangan 
eramu ini akan terlepas dari kalian, 
karena dengan Tangan-Ku Sendiri 
Aku akan membuka kain kafan 
kematianmu untuk mengenakan 

padamu pakaian pengantinmu. 

Rasakan sukacita-Ku, Vassula-Ku! 
Rasakan betapa Aku sudah ber-
sukacita atas peristiwa yang akan 
datang ini! Roh Kudus-Ku akan 
datang membawa Api ke atas bumi, 
dan betapa Aku mengharapkan 
bahwa ia sudah menyala sambil 
berkobar-kobar! Sekarang inilah masa 
Pernikahan Roh Kudus-Ku! Sekarang 
adalah masa Raja Damaimu sedang 
mengutus hamba-hamba-Nya, para 
malaikat-Nya, para nabi-Nya dan para 
anggota Majelis Surgawi-Nya untuk 
pergi ke keempat penjuru bumi dan 
mengundang sahabat-sahabat-Nya ke 
dalam Perjamuan-Nya dan ke dalam 
Kerajaan-Nya, sambil menawarkan 
Manna Surgawi-Nya kepada mereka  

Aku telah menyuruh utusan-utusan-
Ku dalam kebenaran sejati agar 
mendatangi pintu-pintu rumah 
mereka untuk mengumumkan 
Kedatangan-Ku kembali. Namun, 
banyak dari mereka tidak percaya 
dan memperlakukan para utusan-Ku 
sebagai pembohong. Yang lain-lain 
tidak mau datang karena mereka lebih 
mementingkan hormat yang berasal 
dari manusia daripada yang berasal 
dari Aku. 

Karena Aku telah mengundang kalian 
dan kalian telah menolak Aku^ karena 
Aku telah mengajak dan kalian tidak 
mau memperhatikannya^ karena 
kalian telah mengabaikan semua per-
mintaan-Ku dan menolak tawaran 
Kasih, maka Aku akan memenuhi 

L   1 Kor 14:BI.
10 Mat BB:1-4.
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Rumah-Ku dan memberi Kerajaan-Ku 
kepada orang-orang yang ditolak oleh 
lingkunganmu untuk membingungkan 
kalian semua. Aku akan membuat 
mereka melihat kembali serta 
menyembuhkan mereka. 

Aku akan membuka Pintu-pintu 
Rumah-Ku lebar-lebar dan 
mempersilakan mereka masuk. Para 
utusan-Ku akan berseru lantang di 
jalan-jalan, dan di alun-alun. Mereka 
akan Kuutus untuk mengundang 
semua mayat yang mereka jumpai 
di setiap sudut jalanan. Juga mereka 
yang belum pernah mengenal Aku 
akan melihat Aku. Mereka yang belum 
pernah mendengar tentang Aku akan 
mendengarkan dan mengerti. Aku 
akan ditemukan oleh mereka yang 
tidak mencari Aku. Sebagaimana Aku 
telah menyatakan Wajah Kudus-Ku 
kepadamu. 

Putri, Aku akan menyatakan diri-Ku  
kepada mereka yang tidak meminta 
nasihat-Ku. Kalian tidak mengingin-
kan Roh-Ku. Tidak juga Hati-Ku yang 
ditawarkan kepadamu oleh Tangan-
Ku. Aku mengatakannya sekarang, 
sebelum hal ini terjadi, supaya bila 
hal ini benar-benar terjadi, engkau 
percaya bahwa Aku adalah Aku ada. 
Kerajaan-Ku akan diambil 
daripadamu dan akan diberikan 
kepada orang-orang yang kalian 
anggap layak dihina dan bodoh. 

Orang-orang yang ditolak oleh ling-
kunganmu dan Rumah-Ku akan 
dibangun kembali serta ditegakkan 
oleh mereka yang kalian tuduh 
berpikiran sederhana. Mereka, 
dengan kasihnya, akan memulihkan 

reruntuhan Rumah-Ku dan segala 
sesuatu yang disia-siakan. Dan Roh 
Kuduslah yang akan menggembalakan 
mereka serta menghibur mereka. 
Benteng orang-orang angkuh segera 
akan runtuh menjadi setumpukan 
debu. Keadilan akan menang. 
Berdoalah untuk para gembala ini. 
Berdoalah demi pertobatan mereka. 
Diberkatilah engkau, anak-Ku. Aku 
tidak akan berlama-lama. Tidak lama 
lagi engkau akan bertatapan muka 
dengan Aku. Aku ada    

ø
      

22.10.90

Vassula, terkasih, Aku ini Yang Kudus,  
yang ada dalam kamarmu. Inilah Aku, 
Yesus. Berbahagiakah engkau karena 
kunjungan-Ku ini?
Sangat bahagia! Aku memberkati Eng-
kau... sebanyak-banyaknya, Tuhan!
Berpeganglah erat pada semua 
pelajaran yang Kuberikan kepada-
mu. Jangan biarkan siapa pun 
memperdayakan engkau. Tuailah 
secara teratur panenan-Ku, panen 
kebaikan dan kelembutan. Aku 
akan memperjelas penglihatanmu 
supaya engkau dapat memberi 
kesaksian dalam Nama-Ku. Aku akan 
melengkapi engkau dengan kata-kata 
agar dapat memberi kesaksian. 

Putri-Ku, ingatkanlah dunia akan 
Kasih-Ku yang Besar. Inilah amanat 
sepanjang masa. Damai sertamu. 
Akulah Yesus, Penebusmu. Akulah 
Yang Kudus di antara Yang Kudus 
yang berbicara kepadamu. Sungguh 
Aku berkata kepadamu: Aku akan 
melimpahkan rahmat-rahmat 
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istimewa kepada mereka yang mau 
menerima kesaksian ini, karena 
dengan menerima kesaksian Kasih ini 
mereka telah membuktikan kebenaran 
dan Kasih Tak Terhingga Yang 
MahaTinggi, karena semuanya yang 
telah tertulis berasal dari Aku. 
Para terkasih-Ku, Aku memberi Roh-
Ku tanpa Kusisakan. 

Aku memberikan Roh-Ku untuk 
berulang kali mengingatkan dunia 
akan kasih sayang-Ku dan kasih-
Ku yang besar kepada kalian. Aku 
memberi Roh-Ku tanpa syarat untuk 
mengingatkan kalian semua akan 
kelima Luka-Ku dan Sengsara-Ku. 
Anak-Ku, engkau yang membaca 
atau mendengar Aku, lihatlah di 
sekelilingmu. Fajar akan segera 
menyertai engkau ... dan engkau tidak 
perlu bertanya-tanya pada bayangan 
gelap malam hari yang berbisik dan 
bergumam. 

Demikian pula engkau tidak perlu 
berjalan dalam kegelisahan dan 
kegelapan, karena para tukang 
sihirmu yang menghina Nama Kudus-
Ku dan menggantikan terang dengan 
kegelapan, akan disapu bersih. Para 
terkasih-Ku, Fajar akan segera 
bersama kalian, dan begitu harinya 
menjadi terang, kuntum-kuntum 
kalian akan mekar. Para pedagang 
yang menyusup ke dalam Gereja-
Ku akan gelisah, sedangkan semua 
pembelinya akan putus asa. Setiap 
pedagang yang telah menjadi kaya 
akan jatuh pingsan, silau karena 
Kemuliaan-Ku dan karena Terang-
Ku mereka akan tetap heran dan 
tertegun di hadapan-Ku. Tandanya 
sudah ditarik ke atas atap-atap rumah 

kalian. 

Para duta-Ku telah diutus ke tempat 
tugas mereka masing-masing saat 
ini, sambil menunggu isyarat-Ku. 
Kedatangan-Ku kembali sudah dekat 
sekali. Maka, kalian yang menjadi 
utusan-utusan-Ku, percepatlah 
langkahmu. Pergilah ke setiap bukit 
dan umumkanlah bahwa pengadilan 
akan segera menimpa para pedagang 
itu, sebab mereka telah menjadi 
sesuatu yang jijik dalam Pandangan-
Ku. Tidakkah kalian membaca 
sebelumnya bahwa kalian harus tetap 
berjaga-jaga dan waspada, sehingga 
bila kalian melihat kekejian yang 
merusak itu, seperti telah dikatakan 
oleh nabi Daniel, ditegakkan di dalam 
Tempat Kudus-Ku, maka kalian akan 
tahu bahwa inilah pertanda yang 
telah dinubuatkan oleh nabi tentang 
datangnya akhir zaman. 

Bagimana mungkin kalian tidak dapat 
membaca saat itu? Bata-bata Tempat 
Kudus-Ku telah runtuh dan kalian 
hidup di tengah-tengah kemurtadan 
besar di eramu ini. Para penentang-
Ku kini mengira bahwa mereka 
menang, dan para pedagang percaya 
bahwa mereka dapat terus berdagang 
di Tempat Kudus-Ku. Namun Aku 
berkata kepada mereka: “Engkau, 
yang telah menjual kebijaksanaanmu 
dengan menukar Citra-Ku dengan 
patung tak bernyawa, dengan Allah 
palsu, berhala^ engkau yang berjuang 
menegakkan kekejian yang merusak 
ini serta menghapuskan Kurban 
Kekal-Ku11 , engkau akan minum piala 
Pengadilan-Ku yang terisi penuh!”. 

Patung yang dihias dengan bermacam-
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macam warna itu, Patung itu yang 
oleh para pedagang coba dipaksakan 
agar kalian menghormatinya dan 
mengikutinya, bukanlah Aku. 
Inilah hasil penemuan keterampilan 
manusiawi murtad yang bertujuan 
menodai konsep Kekudusan-Ku dan 
Keilahian-Ku. Inilah ekumenisme 
palsu. Inilah penyimpangan dari 
segala sesuatu yang bersifat kudus. 
Aku menderita karena dosa-dosa 
para pedagang ini. Berdoalah bagi  
para imam ini yang telah menjadi 
pedagang. Dosa mereka sungguh 
berat. Berdoalah agar Aku berkenan 
memberi Roh Kebenaran pada mereka 
dan membuat mereka mau menjaga 
Hukum-Hukum-Ku dan dengan tulus 
mau menghormati Keilahian-Ku  

Para terkasih-Ku,  yang telah 
Kutandai sebagai milik-Ku pada dahi 
kalian, jangan biarkan para pedagang 
ini memaksamu untuk mengikuti 
patung-patung palsu. Tetaplah 
berjaga-jaga. Aku mengatakan 
semuanya ini kepadamu sebelumnya, 
karena Aku ingin agar kalian yakin 
pada-Ku, Allahmu, pada saat dukacita 
hebat itu datang ke atas kalian. Aku 
bermaksud mengunjungi kalian. 
Saat Kedatangan-Ku Kembali Yang 
Agung sudah mendekat, dan celakalah 
para pedagang ini yang berusaha 
menegakkan kejijikan yang merusak 
itu di dalam Tempat Kudus-Ku dan 
berusaha menghapuskan Kurban 
Kekal-Ku, dengan cara memaksa 
kalian menelan makanan busuk 
mereka itu! 

Celakalah para pedagang itu, yang 
berkomplot untuk menghancurkan 
Sabda-Ku dengan rasionalisasi! 
Celakalah para penghujah yang telah 
menghujah Nama Kudus-Ku sampai 
sepuluh kali! Celakalah para pengikut 
Binatang itu yang telah memahatkan 
gambaran12  yang menghujah melawan 
tujuh Roh-Ku! Benteng mereka 
akan runtuh menjadi onggokan debu 
karena Hembusan Mulut-Ku! Dan 
engkau, anak-Ku, yang membaca Aku 
atau mendengar Aku, engkau yang 
kuburanmu telah Kudatangi dan telah 
Kutiupi dengan Napas-Ku ke dalam 
dirimu, Aku berkata kepadamu: 
Ikutilah bekas-bekas tetesan Darah-
Ku yang Kutinggalkan bagimu sebagai 
tanda. 

Dan jika dalam perjalananmu engkau 
dihentikan dan ditanya oleh seorang 
yang lalu lalang, katakan kepadanya 
bahwa engkau adalah murid-Ku dan 
Aku adalah Gurumu, dan bahwa 
engkau sedang dalam perjalananmu 
untuk menyaksikan Kristus yang 
disalibkan, Kristus yang bangkit. Dan 
jika engkau dihentikan oleh seorang 
pedagang, hati-hatilah terhadap 
ketidakjujuran hatinya. Hati-hatilah 
agar dia tidak menukar salib yang 
Kuberikan kepadamu dengan suatu 
kebijak-sanaan yang palsu. 

Tanpa suara, tanpa kata, rangkullah 
palang kayu itu lebih erat lagi, lebih 
daripada sebelumnya, di bahumu, 
dan ikutilah bekas-bekas tetesan 
Darah-Ku, karena bekas-bekas 
tetesan itu akan menuntun engkau 

11Misa Kudus.
1BKristus palsu, ajaran palsu, rasionalisme dan naturalisme.
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kepada-Ku. Dan bila ada seorang dari 
mereka yang menghalangi engkau, 
jangan kaututupi wajahmu terhadap 
pukulan atau pun penghinaan mereka, 
melainkan tawarkan juga punggung-
mu, supaya mereka mengenali engkau 
dari luka-lukamu. Biarlah luka-
luka itu menjadi tiruan sempurna 
Luka-luka-Ku. Sebab luka-luka itu 
diberikan kepadamu oleh orang-orang 
sama yang memukul Aku, Gurumu. 

Lalu tanda Anak Manusia akan 
tampak di langit. Sebuah cahaya 
yang sangat terang akan terlihat 
di kegelapanmu, karena Aku, Yang 
Kudus, berkenan menyelamatkan 
kalian demi Nama-Ku. Marilah anak-
Ku, engkau yang mendengar Aku atau 
membaca Aku, Aku telah menunjuk-
kan Kasih-Ku bagimu sekali lagi 
dalam kesaksian ini. Jangan berkata, 
bahwa Aku terlalu jauh untuk 
dikasihi, sebab justru pada saat ini 
Mata-Ku sedang memandang engkau 
dengan kelembutan yang istimewa dan 
dengan cinta kasih yang tak dapat kau 
pahami sepenuhnya. 

Bila Aku harus datang kembali 
untukmu saja, untuk menebus engkau, 
maka tanpa ragu-ragu sedikit pun 
Aku akan datang dan mengulangi 
Sengsara-Ku lagi, hanya demi engkau 
sendiri! Kini percayakah engkau 
bila Aku berkata kepadamu, bahwa 
tidak ada kasih yang lebih besar dari 
pada mengurbankan nyawa untuk 
sahabat-sahabatnya? Aku mengatakan 
semuanya ini agar engkau menemukan 
damaimu dalam Hati Kudus-Ku, 
agar engkau menemukan hidup sejati 
dalam Diri-Ku, agar engkau menemu-
kan kasih sejati dan beristirahat di 

dalam Diri-Ku, Allahmu. Aku tahu 
bahwa engkau itu lemah, anak-Ku! 
Tetapi kelemahanmu itu justru 
menarik perhatian Kemahakuasaan-
Ku! Mengertikah engkau apa yang 
Kukatakan? 

Aku berkata: Damai sertamu! Akulah 
Korban Kasih, yang berbicara kepa-
damu. Akulah Dia, yang memberi 
kesaksian Kasih ini kepadamu untuk 
mengingatkan Kasih-Ku. Seraplah 
Aku dan izinkanlah Aku menguasai 
dirimu  Rasakan, betapa Hati-Ku 
rindu akan balasan kasih! Jangan 
melawan Aku. Datanglah kepada-Ku 
sebagaimana adanya engkau. Datang 
dan minumlah aliran Hati-Ku ini, 
maka engkau akan menjadi semakin 
haus lagi. 

Oh, begitu banyak dari kalian yang 
telah menyimpang dari Kebenaran 
dan berlari ke sana kemari. 
Kebenaran adalah K A S I H. 
Aku adalah Kebenaran. Jadilah 
saksi Kebenaran. Terimalah Roh 
Kudus Kebenaran. Terimalah Roh 
Kudus Rahmat  Aku memberkati 
Kalian semua sambil meninggalkan 
Hembusan Kasih-Ku pada dahi kalian. 
Jadilah satu di bawah Nama Kudus-
Ku  

⁄¤‹fi› ƒ
23.10.90

Tuhan, setiap hari aku mengalami ke-
ajaiban-keajaiban yang melampaui aku 
dan paham serta pengetahuanku. Per-
jumpaan dengan-Mu setiap hari dengan 
cara ini adalah di luar pikiranku!
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Damai sertamu. Sadarilah betapa 
engkau menyukacitakan Aku, hai 
kecil!

Apa pun yang sekarang kuingin terjadi 
terserah kepada-Mu, Tuhan! Tahukah 
Engkau hal ini?
Anak-Ku, Ya! Aku mengetahuinya. 
Tetapi engkau harus menunggu. 
Engkau harus menyelesaikan tugasmu 
terlebih dahulu. Inilah kewajibanmu 
sekarang ini  Pupuklah tanah-tanah 
gersang ini dengan apa saja yang telah 
Kuberikan kepadamu. Suburkanlah 
tanah-tanah ini. Aku mengasihi 
engkau hingga kebodohan. Jangan 
meragukan besarnya Kasih-Ku. 
Engkau tidak sendirian. Tidak pernah. 
Aku selalu ada ke mana pun engkau 
pergi. Aku adalah Pendampingmu 
yang Kudus.
Sumber Air! Engkau yang mampu meng-
ubah tanah gersang  menjadi taman-ta-
man yang subur! Sumber Air Kehidup-
an! Berilah kami aliran air yang deras 
agar kami dapat hidup. Izinkan aku 
berbagi Piala-Mu!

Kalau begitu, ambillah Piala-Ku ini 
dan minumlah isinya. Dan jika engkau 
merasa pusing karena pahitnya, 
datanglah dan  bersandarlah pada-
Ku. Datang dan beristirahatlah dalam 
Diri-Ku, Vassula milik-Ku! Aku, 
Rajamu menahan engkau sebagai 
tawanan Kasih-Ku. Dan Aku akan 
menjaga engkau seperti seorang 
penjaga yang menjaga pintu gerbang. 
Aku telah memberi engkau karunia 
Kasih-Ku, mempersunting engkau 
dengan Aku. Maka Aku akan memasti-
kan bahwa tidak ada pengacau yang 
memasuki wilayah milik-Ku. Wilayah 
Milik-Ku kini telah Kuubah menjadi 

sebuah taman, yang dapat Kukunjungi 
dan beristirahat  Izinkan Aku 
bernapas dalam dirimu. Izinkan 
Aku menyelesaikan Karya-Ku dalam 
dirimu. Jadilah penurut dan terimalah 
Aku, Tuanmu dan Raja. Kasih adalah 
Nama-Ku  Datanglah kepada-Ku 
untuk makan dari Tangan-Ku13  Aku 
akan memberi engkau makan sampai 
akhir nanti 

⁄¤‹fi› ƒ
24.10.90

Hatiku ingin melayani Kebesaran-
Mu, namun sebenarnya  aku ini masih 
membutuhkan dan menderita dan aku 
tak mampu mengangkat jariku tanpa 
bantuan-Mu.
Benar! Karena jika Aku tidak berdiri 
di sampingmu engkau tak akan bisa 
berdiri sama sekali. Jiwa, hendaklah 
engkau berselimutkan Terang-Ku. 
Maukah engkau menuruti petunjuk-
petunjuk-Ku?
Ya! aku mau menuruti petunjuk-petunjuk-
Mu. 
Kalau begitu, mari, dan kenakanlah 
pula jubah-Ku. Biarlah Aku menjadi 
Penuntunmu dan Aku akan tetap 
menyatakan rahasia-rahasia Hati 
Kudus-Ku kepadamu. Aku akan tetap 
menyingkapkan kedalaman isi Surga 
kepadamu. 

Aku tidak akan mengecewakan 
engkau, hai jiwa! Tetaplah miskin, 
serba membutuhkan dan penuh 
semangat untuk menerima makanan-
Ku. Ya! Tetaplah lapar akan Makanan-
Ku dan rindukanlah makanan itu. 
Jangan seperti orang-orang kaya yang 

13 Yesus maksudkan di sini cara ini, yakni penulisan yang memberi makan jiwaku.
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tidak pernah lapar maupun mencari 
Makanan-Ku. Carilah Kekayaan Hati-
Ku. Melalui kebukan apa-apaanmu 
itu Aku telah menyatakan Keagungan-
Ku. Melalui penderitaanmu telah 
Kutunjukkan Kerahiman-Ku, 
dan melalui kerapuhanmu telah 
Kutunjukkan Kekuatan-Ku. Kini Aku 
telah menunjukkan kepada dunia 
Nyala Api Kerinduan Hati-Ku Yang 
Berkobar-kobar. 

Yang Kuinginkan darimu sekarang 
hanyalah balasan kasih, hai putri! 
Sungguh Aku berkata kepadamu, 
engkau yang berniat melayani Aku, 
Allahmu, setiap kali engkau membuka 
mulutmu untuk bersaksi tentang 
Kebenaran, Aku akan memberkati 
engkau. Setiap kali engkau berbicara 
tentang Aku, Aku akan menyalakan 
api di dalam dirimu. Berdoalah dan 
mintalah, maka Aku akan memberi 
engkau lebih banyak daripada 
yang kauminta. Aku selalu akan 
mengingatkan engkau akan Petunjuk-
petunjuk-Ku, supaya engkau dapat 
mengulangi Sabda-Ku. Aku tidak akan 
meninggalkan engkau. 

Aku dikenal sebagai Yang Maha Setia. 
Karena itu, Vassula-Ku, izinkanlah 
Aku menggunakan dirimu sampai 
Aku datang dan menjemput engkau. 
Hai terberkati!14  Hai sisa-sisa-Ku! Hai 
Bunga, datanglah kepada-Ku dengan 
semangat yang tepat dan percayalah 
kepada-Ku. Maukah engkau mencium 
Kaki-Ku? Mari, peganglah Tangan 
Tuanmu dan ikutilah Aku 

30.10.90

Vassula, makhluk kecil yang lemah, 
tahukah engkau betapa banyaknya 
duri-duri yang telah kaucabut dari 
Hati-Ku?
Tidak ,Tuhan.
Cukup untuk dapat membuat Aku 
beristirahat. Cukup untuk dapat 
membuat Aku beristirahat, anak-
Ku. Engkau telah diciptakan, antara 
lain agar Aku dapat beristirahat. 
Aku telah menciptakan engkau, dan 
meskipun engkau hanyalah debu 
dan abu, namun dalam dirimu telah 
Kutemukan tempat beristirahat yang 
nyaman. Terimalah Aku. Terimalah 
Salib-Ku. 

Bersyukurlah kepada-Ku sekarang. 
Nak, pandanglah Bibir-Ku dan 
dengarkanlah Aku sungguh-sungguh. 
Iman! Percayalah kepada-Ku 
dan andalkanlah Aku. Aku tahu 
kelemahanmu yang amat besar 
itu, juga bahwa tanpa Aku, engkau 
tidak mampu menggerakkan jari 
kelingkingmu. Inilah sebabnya Aku 
telah memilih engkau. Aku telah 
memilih kelemahan demi menunjuk-
kan Kuasa-Ku kepada dunia. Aku 
punya alasan mengapa Aku telah 
memilih engkau dengan keadaanmu 
seperti ini. Percayalah pada-Ku dan 
ambillah kekuatan dari-Ku. Aku 
mengingatkan engkau bahwa Setan 
sangat membenci engkau dan hari ini 
engkau bisa merasakan cakarnya pada 
dirimu. 

Ya! Seandainya Aku meninggalkan 

14 Sebuah pertanyaan muncul dalam pikiranku: apa yang akan dilakukan Tuhan denganku setelah Dia  
     menjemput aku? Pni memang bukan pikiran yang baik. Maka Yesus segera berkata: Hai terberkati!
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engkau, maka engkau akan 
dihancurkannya hingga berkeping-
keping. Namun engkau selalu berada 
di bawah perlindungan Keilahian-
Ku. Setiap menit hidup Setan selalu 
terarah untuk menyerang engkau dan 
semua jiwa pilihan-Ku. Aku berkata 
kepadamu: karena engkau tidak 
berarti dan karena engkau miskin, 
ciptaan-Ku yang lemah, engkau telah 
menggagalkan rencana Setan, engkau 
telah merusak jahitan demi jahitan 
sulaman buatannya. Dia menyebutmu 
cacing, setelah dia tahu bahwa 
engkau adalah pilihan-Ku. Ya! jadilah 
seperti cacing dan makanlah serta 
hancurkanlah semua rancangannya, 
setuju? 

Demi Karya-karya-Ku, Aku dapat 
menggunakan cacing-cacing sekalipun. 
Ya! Seperti seekor cacing, makanlah 
semua rencananya. Aku telah 
mengizinkan engkau merasakan 
kebenciannya. Dia membenci engkau 
karena Bapa sendiri mengasihi 
engkau, sebab engkau mengasihi Aku. 
Hal ini membuatnya mengamuk di 
luar bayangan manusia. Berbahagia-
lah orang yang tidak kehilangan 
iman kepada-Ku. Senangkanlah 
Jiwa-Ku dan penuhilah Aku dengan 
kebahagiaan dengan tetap menjadi 
tidak apa-apa 

3.11.90

Amanat Bunda Suci.

Damai sertamu, hai anak-anak kecil! 
Seperti seorang ibu yang memberi 
makan dan menghibur anak-anaknya 
yang kecil, begitu pula Aku memberi 
makan jiwa-jiwamu, dengan memberi 
kalian Sabda Allah. Seperti seorang 

ibu yang menghibur hati anak-
anaknya di masa kesusahan, begitu 
pula Aku membungkuk kepada 
kalian untuk menghibur kalian. Aku 
memelihara jiwamu melalui doa-
doa-Ku. Tuhan tidak lamban untuk 
melaksanakan janji-janji-Nya, namun 
Dia menunggu dengan sabar hingga 
saatnya semua orang memiliki rahmat 
untuk melihat Terang dan bertobat. 

Surga Baru dan Bumi Baru yang 
dijanjikan sudah begitu dekat pada 
kalian sekarang ini. Sementara kalian 
menunggu, Aku mohon kepada kalian, 
sucikanlah hidupmu dan hiduplah 
suci. Aku ingin melihat dalam dirimu 
pertobatan yang sejati, hai anak-anak 
sayang! Siapa pun yang telah lolos 
dari kejahatan dunia, tetapi kemudian 
membiarkan dirinya dituntun oleh 
ajaran-ajaran yang tidak berasal 
dari Kebijaksanaan, tetapi dari 
Kebodohan, pasti akan jatuh. Allah 
itu Kasih. Dia suka mengampuni dan 
lamban marah. Allah adalah Bapa 
yang Maha lembut. 

Periksalah jiwamu sekali waktu, 
supaya kalian tahu apakah kalian 
sedang berdiri di dalam Terang-Nya 
atau tidak. Jadilah mirip Taman bagi 
Tuhan, tempat Dia dapat menikmati 
saat istirahat-Nya dalam diri kalian, 
tempat Dia dapat menyenangkan 
Jiwa-Nya dalam sarinya yang nikmat, 
dan dimana Dia dapat menyandarkan 
Kepala-Nya pada rumputnya yang 
hijau. Biarkan Aku mengubah hati 
kalian menjadi sebuah taman indah 
bagi Tuhan, sehingga jika nanti Raja 
segala raja datang mengunjungi 
kalian, Dia tidak akan memalingkan 
Mata-Nya dari kalian, tetapi malah 
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akan menawarkan agar kalian 
menjadi korban Jiwa-Nya, tawanan 
Hati-Nya. 

Jangan menyia-nyiakan waktu, 
sebab Mata-Nya tetap mengawasi 
setiap langkah yang kalian tempuh. 
Pangeran Perdamaian mengajak 
kalian berdoa demi perdamaian, dan 
Aku, Ratu Damai, memohon kalian 
untuk berdoa demi perdamaian. Kini 
Setan seperti seekor sapi jantan gila, 
dan Hati-Ku merasa sakit melihat 
apa yang akan terjadi, meskipun 
karena Kerahiman-Nya, Bapa tidak 
menunjukkan semuanya kepada-Ku. 

Aku mengembara di seluruh bumi 
untuk mencari jiwa-jiwa yang murah 
hati, namun ternyata Aku tidak dapat 
menemukan cukup kemurahan hati 
untuk dipersembahkan kepada Yesus 
dan untuk meredakan Keadilan Bapa. 
Masih banyak tindakan silih yang 
diperlukan. Yesus membutuhkan 
jiwa-jiwa yang murah hati, yang 
bersedia mengadakan silih atas dosa 
orang-orang lain. Inilah sebabnya Aku 
menangis. Mata-Ku penuh dengan 
Air Mata Darah bila Aku melihat 
kenyataan mengerikan yang akan 
datang ini. 

Bila Hari ini Aku mengatakan 
semuanya ini kepadamu, maka 
maksudnya bukan sekedar membuat 
kalian terkesan atau menakutkan 
kalian melainkan untuk meminta 
kalian berdoa demi Perdamaian. 
Karena Kasih-Nya, Allah sendiri, 
mengutus Aku ke seluruh dunia 
dan ke setiap rumah, untuk 
mengumpulkan kalian satu demi satu 
dan mempertobatkan kalian sebelum 

Hari-Nya tiba. 

Anak-anak terkasih, jangan datang 
ke pertemuan-pertemuan ini hanya 
sekedar ingin melihat tanda-tanda 
saja. Jika Aku datang jauh-jauh dari 
Surga ke ambang pintu rumahmu, 
maksudnya ialah membawa Damai 
Tuhan dan Damai-Ku kepadamu  
Karena itu, izinkanlah Aku mengubah 
hatimu menjadi taman yang indah 
bagi Yang Kudus, supaya Dia dapat 
menemukan, di kedalamanmu 
semangat kesucian, kasih, damai, 
kemurnian, ketaatan, kerendahan hati 
dan kesetiaan. 

Maka Rajamu akan memanfaatkan 
semua kebajikan ini untuk memerangi 
kekuatan jahat. Bangunlah dari 
tidurmu, hai anak-anak, dan ubahlah 
hatimu! Aku senang melihat begitu 
banyak dari kalian yang berpuasa 
makan roti dan minum air saja, dan 
hari ini Aku meminta agar jiwa-jiwa 
yang murah hati menambahkan 
sesuatu lagi pada hari-hari puasa 
mereka. Aku meminta agar kalian 
bertobat dan mengaku dosa. Anak-
anak tersayang, jagalah bibirmu agar 
jangan menghakimi orang lain. Sambil 
berpuasa, jangan kalian membiarkan 
bibirmu menjadi penyebab kutukan-
mu sendiri. Kasihilah satu sama lain. 
Hayatilah Amanat-amanat Kami. 
Rajamu memberi Damai-Nya kepada-
mu. Aku akan terus mengembara di 
dunia untuk membawa kalian kepada 
Allah, yaitu mereka yang jauh dari 
Allah. Aku membutuhkan doa-doa 
dari kemurahan hatimu! Anak-
anak-Ku! Aku memberkati kalian 
semua. Aku memberkati keluargamu, 
sahabat-sahabatmu, bahkan mereka 
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yang menjadi beban hati kalian. Ya! 
Semua orang adalah anak-anak Allah!  

7.11.90

Tuhan, biarlah segala sesuatu yang 
berakar dalam Kebenaran, tetaplah 
begitu. Dan segala sesuatu yang berakar 
dalam Kepalsuan, segera dihancurkan 
dan dibuang ke dalam api. Tuhan, aku 
merasa Engkau jauh dariku, tetapi aku 
tahu bahwa sebenarnya tidaklah begitu. 
Apakah aku sudah tidak peka lagi akan 
Kehadiran-Mu?
Anak-Ku, usahakanlah yang terbaik, 
dan Aku akan melakukan sisanya. 
Meskipun rasanya Aku jauh darimu, 
janganlah takut. Aku tidaklah jauh. 
Aku, Tuhan, tetap dengan cermat 
mengawasi engkau. Berdoalah, hai 
jiwa! Berdoalah agar Keadilan reda 
dan tidak secara mendadak menimpa 
bangsa-bangsamu bagaikan gemuruh 
halilintar! 

Vassula,15  Aku telah berdoa bagimu 
kepada Bapa sambil memohon-
Nya agar mempercepat Langkah-
Nya16  Bacalah Yer 44: 7-9 cno: 49d 

 Izinkanlah Aku menggunakan 
tanganmu yang kecil.

@unakanlah, ya Tuhan, dan gunakanlah 
seluruh tubuhku sebagai pemulihan dosa 
seturut ujud-ujud Kudus-Mu.
Aku merasa senang,17  dan Aku suka 
bila engkau menaruh sepenuhnya 
kepercayaanmu kepada-Ku. Karena 
engkau berbicara kepada-Ku, 
Allahmu, bukan kepada manusia. 
Engkau menaruh kepercayaanmu 
kepada-Ku,  dan Engkau harus 

mengandalkan Aku sepenuhnya. 
Maka, bila engkau datang kepada-
Ku untuk mempersembahkan 
kehendakmu kepada-Ku, pandanglah 
Wajah-Ku dengan berani. 

Aku senang mengetahui engkau 
menyerahkan dirimu, dan 
dengan demikian menyandarkan 
kepercayaanmu pada-Ku. Aku senang 
mendengar pujian seperti ini. Karena 
hal itu merupakan adorasi bila 
engkau mempersembahka jati dirimu, 
hatimu, jiwamu dan akal budimu. 
Vassula, jiwa yang kecil, bagaimana 
mungkin Aku menolak permohonan-
permohonanmu? Jika Aku mengetahui 
bahwa permohonan ini berasal dari 
jiwa yang begitu rawan, jiwa yang 
baru saja Kubangkitkan kemarin. 
Bagaimana Hati-Ku, hai jiwa kecil, 
dapat menolak seruanmu? 

Seraplah dari Hati-Ku hai jiwa 
kecil, dan melekatlah pada-Ku! Dan 
berdoalah bagi saudara-saudaramu, 
bagi mereka yang masih tergeletak 
seperti mayat-mayat di bawah lapisan 
debu yang tebal. Berdoalah agar 
Napas-Ku menyapu bersih debu ini 
agar Jari-Ku menyentuh hati mereka, 
supaya mereka juga berpaling ke arah-
Ku. Sebab mereka telah meninggalkan 
Aku demi kesenangan-kesenangan. 
Tidak perlu Aku menyatakan lebih 
dari hal ini!  Diberkatilah anak-Ku! 

 Berkatilah Aku.

 ⁄¤‹fi› ƒ
1HSuara Yesus tiba-tiba berubah.
1IDalam penyebaran amanat-amanat ini.
1-Yesus tersenyum.
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Tuhan?
Aku ada. Beristirahatlah dalam Aku. 
Seluruh isi Surga bersukacita penuh. 
Inilah yang disebut-sebut sebagai 
kebahagiaan dalam kepenuhannya. 
Putri, seandainya jiwa-jiwa tahu 
betapa senangnya hidup di dalam 
Allah, maka tidak akan ada 
orang yang tersesat dengan begitu 
mudahnya, kecuali jika memang 
mereka memilih sendiri untuk hilang 
seperti Yudas. Dia telah memilih jalan 
menuju kebinasaan. 

Hal ini terjadi bukan karena Hati-Ku 
tidak luluh  kesedihan setiap kali Aku 
melihat dia mengambil selangkah 
lagi untuk menjauhi Aku. Bukannya 
Aku tidak pernah berdoa baginya. 
Bukannya Aku tidak menangis 
habis-habisan karena dia. Aku 
telah membuka begitu banyak jalan 
baginya sebagai pilihan, semuanya 
menuju kepada-Ku, namun begitu 
dia memilih salah satu jalan itu, ia 
segera keluar lagi dari jalan itu setelah 
ia mengetahui bahwa Akulah yang 
membentangkan jalan itu baginya. 

Karena demi berdosa, ia 
menambahkan pemberontakan, 
menimbun penyelewengan di dalam 
hatinya yang tertuju kepada-Ku, 
Allahnya, setelah dia menyadari 
bahwa Kerajaan-Ku bukanlah 
kerajaan dunia ini, yang penuh dengan 
kemuliaan duniawi. Dia menutup 
pintu hatinya dan memutuskan ikatan 
kami dan menjauhkan dirinya dari 
Aku. 

Nalurinya tentang apa yang benar 
dan salah telah menjadi kabur, dan 
mematuhi penguasa yang berkuasa 
di udara. Hari ini Aku minta kepada 
yang sakit, seperti dulu Aku minta 
kepada orang sakit di kolam Betesda:18 
“Maukah engkau menjadi sembuh 
kembali?” Aku dapat menyembuhkan 
engkau dalam sesaat, dan seluruh 
Surga akan turut ber-sukacita dan 
merayakannya! Karunia-Ku diberi 
dengan cuma-cuma. Karena itu 
datanglah kepada-Ku sebagaimana 
engkau ada pada saat ini. Aku akan 
menyembuhkan engkau, hai jiwa, 
sehingga engkau dapat turut me-
nikmati Kerajaan-Ku dan hidup 
dalam Aku, Allahmu 

⁄¤‹fi› ƒ
  

15.11.90

Aku akan merayakan Kasih-Mu untuk 
selamanya, ya Yahweh. Dari zaman ke 
zaman,  kata-kataku akan memaklumkan 
Kesetiaan-Mu. Aku akan menyerukan 
bahwa Kasih diadakan untuk bertahan 
selamanya dan Kesetiaan-Mu berakar 
kukuh di dalam Surga. 19  Tetapi seka-
rang ada seorang teolog Yunani Orto-
doks yang menyerang aku dan mengha-
langi Amanat-amanat-Mu. Oh, Tuhan, 
tunjukkanlah kepada mereka bahwa Eng-
kau adalah penolongku dan penghiburku, 
dan bahwa hanya melalui Kasih-Mu 
yang besar itulah Engkau telah meny-
elamatkan aku dan orang-orang lain.

Vassula dari Hati Kudus-Ku,20  Roh 
Kudus-Ku telah menjadi Penuntunmu. 
Karena itu jangan memperhatikan 
kesimpulan-kesimpulan para teolog 

1. Yoh H:1-L
1L Mzm  .LT 1-B 
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itu. Berdoalah agar dia pun boleh 
menerima Roh untuk memahami 
bahwa perhitungan manusia dan 
ajaran-ajaran manusia justru 
menjadikan Gereja-Ku suatu padang 
gurun yang menghancurkan.

Tuhan, dia (wanita) kaget setelah mem-
baca Amanat-amanat-Mu bahwa Engkau 
seperti seorang pengemis yang meminta 
sedekah berupa kasih dari kami.

Belumkah dia cwanitad membaca: 
Berbahagialah hamba-hamba yang 
didapati Tuannya berjaga-jaga pada 
saat Ia datang. Sungguh, Aku berkata 
kepadamu: Ia akan mengikatkan 
pinggangnya, mempersilakan mereka 
duduk di meja, dan ia akan melayani 
mereka21  Aku dikenal bukan saja 
sebagai Yang Maha kuasa, Yang 
Mahamegah dan Allah Yang Adil, 
melainkan juga sebagai Bapa Yang 
Maha lembut, dan hanya mereka yang 
digerakkan oleh Roh-Ku yang akan 
menyebut Aku: Abba!  Aku ini Allah 
yang penuh iba dan Kerahiman-Ku 
Tak Terbatas. 
Tuhan, dia (wanita) betul-betul kaget 
oleh keakrabanku dengan-Mu.  Dia me-
nyebutnya “manis dan sentimentil!” 
Dia cwanitad belum menembus masuk 
ke dalam Luka-luka-Ku agar dapat 
memahami. Seandainya dia sudah 
menembus Luka-luka-Ku, maka dia 
akan mengerti bahwa Luka-luka 
ini diberikan kepada-Ku karena 
Kasih-Ku baginya. Tidak ada kasih 
yang lebih besar yang dapat dimiliki 
seseorang daripada kesediaannya 
untuk mengurbankan nyawanya bagi 

sahabat-sahabatnya. Dan kalian, 
kalian semua adalah sahabat-sahabat-
Ku. Aku telah merelakan hidup-Ku 
karena kasih. Namun, putri, inilah 
Salib yang telah Kuberikan kepadamu. 
kepadamu. 

Ingatlah, Aku memanggul-Nya 
bersamamu.  Keadilan harus ikut 
campur tangan untuk mempersatukan 
kalian.22  Vassula-Ku, Aku selalu 
bersamamu hingga akhir. Maka, 
jangan takut dan putus asa. Selama 
ini Aku sudah tahu, malaikat-Ku, 
bahwa orang-orang ini akan memburu 
engkau, seperti para pemburu 
yang masing-masing mengangkat 
senjatanya dan mengejar engkau. 
Karena Aku mengutus engkau kepada 
orang-orang yang bukan bangsamu. 
Para pemimpin bangsamu akan 
menganiaya engkau dan mendukakan 
engkau serta memperlakukan engkau 
sesuka hati mereka. Sebab apa yang 
telah Kuberikan kepadamu untuk 
kaubawa di tanganmu bukanlah 
ajaran-ajaran manusia melainkan 
ajaran-ajaran-Ku. 

Dan karena Bahasa-Ku dan Ajaran-
Ku tidak masuk ke dalam hati mereka, 
maka mereka akan menolaknya  dan 
mereka akan memperlakukan engkau 
sebagai seorang pembohong. Aku 
sudah mengatakan kepadamu bahwa 
dunia akan mengutuk engkau. Tetapi, 
meskipun mereka mengutuk engkau, 
serukanlah kepada dunia apa yang 
telah kau pelajari dari Aku. 

B0 Dengan menyebut aku seperti ini Yesus ingin memberi penekanan. Karena ungkapan “Hati Kudus” tidak  
     dikenal dalam Gereja Ortodoks Yunani.
B1 Yuk 1B:3-.
BB Gereja-gereja.
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Putri, jika Bahasa-Ku tak dapat 
dipahami oleh dunia, maka sebabnya 
ialah karena ajaran mereka tidak 
berakar dalam Kebenaran, yaitu 
Kasih. Aku telah membawa engkau 
keluar dari Mesir sebuah bangsa yang 
bukan bangsamu, untuk mempersatu-
kan Gereja-Ku. Tetapi tidak ada satu 
pun yang mengetahui seluruh jalan 
menuju persatuan dan tidak ada satu 
pun yang telah menangkap kerangka 
Rencana-Ku. Mereka belum mengenal 
jalan-jalan yang Kupersiapkan bagi 
mereka. Para teolog dan ahli ! lsafat 
belum juga menemukan kunci menuju 
Persatuan, yang  dipegang oleh 
Kebijaksanaan. 

Aku bicara, tetapi mereka tidak 
menyerap apa yang Kukatakan. 
Hanya milik-Ku saja yang menyerap 
apa yang Kukatakan. Aku mengetahui 
mereka dan mereka pun mengetahui 
Aku. Karena itu, Vassula-Ku, 
laksanakan tugasmu sebelum saat 
yang ditentukan itu tiba. Aku telah 
mempercayakan Salib-Ku kepadamu. 
Angkatlah dia dengan kasih. Tidak 
lama lagi akan tiba saat amat 
menyedihkan yang belum pernah 
terjadi sebelumnya. Tetapi segera 
sesudahnya, suatu sumber air akan 
terbit dari Rumah-Ku untuk mengairi 
gurun ini. 

Maka, tabahlah hai putri. Pikullah 
palang kayu ini di pundakmu dengan 
kasih dan tidak akan ada yang sia-
sia. Jika tanah liat dapat disapu 
bersih oleh tetes-tetes pertama air 
hujan, jiwamu akan tetap ada.23  

Maka, kematian akan ditelan oleh 
kemenangan  Kasih ada di dekatmu 
untuk membimbing engkau. Karena 
itu, hati-hatilah terhadap para teolog 
dan ahli ! lsafat itu. Hukuman yang 
akan mereka terima akan lebih kejam 
lagi! Berkatilah Aku dan kasihilah 
Aku sebagaimana Aku telah mengajar 
engkau mengasihi Aku dengan akrab, 
tanpa pernah melupakan bahwa Aku 
Kudus 

23.11.90

Damai sertamu, putri, maukah engkau 
lebih maju?
Ya ,Tuhan, aku mau. 
Maka, anak-Ku, Aku akan membantu 
engkau untuk lebih maju. Ini juga 
keinginan-Ku. Jangan tertidur! 
Berjaga-jagalah terhadap bahaya di 
sekitarmu. Bunga, meskipun musuh-
musuh-Ku mengoyak engkau dan 
mencabuti daun-daun bungamu, 
Aku selalu akan menggantinya. 
Bila mereka menghancurkan 
dirimu, janganlah takut. Aku akan 
mencurahkan Embun-Ku dari langit 
dan menghidupkan engkau kembali. 
Engkau harus tampak cantik dan Aku 
akan membuat engkau cantik serta 
menjaga dirimu tetap cantik. 

Engkau adalah utusan-Ku dan tidak 
ada yang perlu kautakuti pada 
manusia. Jika mereka menyalahkan 
engkau karena memanggil-Ku “Bapa”,  
sebabnya ialah karena mereka tidak 
mengerti bahwa Roh Kasih yang telah 
kauterima dan yang berbicara melalui 
engkau membawa damai kepadamu 

B3 Dengan kata lain: Jika engkau, yang hanya sekedar debu dan abu, mengalami kematian, tetapi jiwamu 
     tidak mungkin mati.
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dan kasih untuk berseru: Abba! Roh-
Ku bersatu denganmu, hai anak-Ku. 
Aku telah memberi Amanat-amanat 
yang telah diurapi Roh bagi eramu, 
untuk menghidupkan engkau kembali. 
Setiap kata yang telah Kuberikan 
kepadamu adalah Roh, dan kata-kata 
itu adalah Kehidupan. Domba-domba 
yang adalah milik-Ku, mengenali  
Suara-Ku dari jauh. 

Segera Aku akan mengirimkan 
Terang-Ku ke tempat-tempat yang 
jauh, dari satu cakrawala kepada yang 
lain. Ya! Aku akan membuat ... disiplin 
bersinar kembali. Terimalah Damai-
Ku. Inilah Berkat-Ku. Kasihilah Aku 
seperti Aku mengasihi engkau, dan 
ingatlah, bahwa Aku ini Rajamu. 
Maka, berilah Rajamu kasih yang 
diinginkan-Nya. Diberkatilah! Aku 
Ada 
     

27.11.90

Jiwa tersayang! Damai sertamu. 
Berbahagiakah engkau bersama Aku?
Ya ,Tuhan, sangat bahagia! Terpujilah 
Tuhan!
Putri, bila engkau bersusah 
payah bekerja demi Aku, maka 
Aku menggunakan usahamu dan 
keletihanmu untuk menyembuhkan 
jiwa-jiwa lain. Ya! Belajarlah 
bahwa semua yang kau lakukan 
dengan semangat berkurban, akan 
Kumanfaatkan dengan baik .. Aku 
ini Tuan umat manusia. Tinggallah 
dekat pada-Ku, agar Aku dapat 
membisikkan maksud-maksud-Ku 
ke dalam telingamu. Terkasih-Ku, 
tinggallah di dekat Allahmu. Dialah 
yang paling mengasihi engkau. 

Dekatlah pada-Ku, anak-Ku, 
dan izinkanlah Aku memberikan 
kepadamu makan Roti-Ku. Datanglah 
dekat kepada-Ku, putri, dan dalam 
diri-Ku tidak akan kautemukan 
kekasaran. Aku hanya akan 
mengawasi engkau dan menjadi 
penasihatmu. Aku akan menyanyikan 
Madah Kasih-Ku kepadamu, sebuah 
Madah yang akan menyelamatkan 
engkau dan semua orang. Engkau 
memang  tanah liat, tetapi pentingkah 
itu? Aku telah memberi engkau jiwa 
yang tidak dapat musna.

(Bersambung ke B% 4.)

-----00000-----

Terjemahan : Bp. Andry Priyanto
Re_ : Esther 11.1B.LH
Koreksi : PND, B4.B.LI
Koreksi : SY : BI.H.LI

%atatan kaki:
1Tiba-tiba dalam suatu penglihatan batin, 
aku melihat seseorang yang berpakaian 
seperti mempelai wanita berwarna putih 
perak berkilau-kilauan.

 BYesus menoleh dan memandang ke 
arahku. Mata-Nya penuh belas kasih.

 3Yesus sedang menghibur aku. Kata-kata-
Nya itu seperti belaian balsam penyem-
buh luka-lukaku.

 4Sekali lagi Yesus berusaha menghi-
burku. Miripnya dengan seorang yang 
terluka berat, namun masih juga berusaha 
menghibur sahabatnya yang luka ringan 
saja.
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 HKukira Yesus  sudah selesai mendikteku, 
maka aku bersiap-siap untuk pergi. 

 ITiba-tiba ada kalimat-kalimat yang 
keluar dari mulutku dengan lancar. 
 -1 Kor 1B:B..
 .Rm 11:H-I.
 L1 Kor 14:BI.
 10Mat BB:1-4.
 11Misa Kudus.
 1BKristus palsu, ajaran palsu, rasionalisme 
dan naturalisme.
 13 Yesus maksudkan di sini cara ini, yakni 
penulisan yang memberi makan jiwaku.

 14Sebuah pertanyaan muncul dalam piki-
ranku : apa yang akan dilakukan Tuhan 
denganku setelah Dia menjemput aku? 
Pni memang bukan pikiran yang baik. 
Maka Yesus segera berkata : Hai terber-
kati!

 1HSuara Yesus tiba-tiba berubah.

 1IDalam penyebaran amanat-amanat ini.

 1-Yesus tersenyum.

 1.Yoh H:1-L
 1LMzm  .LT 1-B 
 B0Dengan menyebut aku seperti ini Yesus 
ingin memberi penekanan. Karena ung-
kapan “Hati Kudus” tidak dikenal dalam 
Gereja Ortodoks Yunani.

 B1Yuk 1B:3-.
 BBGereja-gereja.
 B3Dengan kata lain : Jika engkau, yang 
hanya sekedar debu dan abu, mengalami 
kematian, tetapi jiwamu tidak mungkin 
mati.


