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BUKU CATATAN 51

13.4.91

Tuhan, perpecahan kami, dan aku hanya 
bicara sekarang tentang perpecahan 
antara Katolik dan Ortodoks, betul-betul 
suatu skandal! Bagaimana mungkin 
kami, umat Kristen, terus terpecah belah, 
dan perpecahan ini bukan semen-
tara saja melainkan berlangsung terus 
menerus, berakar sangat dalam, ber-
sumber pada kon! ik-kon! ik yang tidak 
masuk akal. Yang masing-masing saling 
bersaing dan beberapa di antara kami 
masih menyimpan marah dan kebencian 
kepada yang lain. Bagaimana mungkin 
kami dapat berbicara dengan tulus hati 
jika perseteruan yang lama masih juga 
belum terselesaikan dalam hati kami?  

Dapatkah kami menghadap Engkau dan 
mengatakan bahwa kami telah berda-
mai kembali dengan saudara-saudara 
kami dan kami dapat datang kepada-
Mu dengan suara hati yang baik untuk 
mempersembahkan kepada-Mu persem-
bahan-persembahan kami di altar-Mu?  
Tidak! Kami tidak dapat selama kami 
hidup di bawah Nama Kudus-Mu dan 
tidak berdamai, kami tidak dapat men-
gatakan kepada-Mu bahwa kami meng-
hadap Engkau dengan suara hati yang 
jernih. Padahal kami semua tahu bahwa 
harapan-Mu yang terbesar, ya Kristus 
tersayang, adalah PERSATIAN.  Namun 
kami masih tetap berpegang teguh pada 
pembatas-pembatas yang memisahkan 
kami, dan tampaknya kami tidak cukup 
jujur untuk berkata: KKami tidak bersedia 
membungkuk, sebab kamilah yang memi-
liki Lman sejati dan Kebenaran’. 

Apakah kami masih belum mengerti 
betapa Lndahnya wajah Mempelai-Mu 
jika kami bersatu? Betapa lebih kuatnya 
Gereja nanti? Betapa banyak kemajuan 
yang akan diraihnya?  Betapa banyak 
buah-buahnya nanti!  Kini, Gereja 
tampaknya berhenti di tempat! Dapatkah 

dengan jujur kami menyatakan bahwa 
Dia (Gereja) maju dan mendapatkan 
jiwa-jiwa lebih banyak lagi, jika kami 
setiap hari melihat sen-diri di hadapan 
kami bahwa jiwa demi jiwa mening-
galkan Mempelai-Mu untuk mengejar 
" lsaQat murahan. Ya! Sekte-sekte esoterik 
seperti New Age, Saksi YehoRa dan lain-
lain. Namun aku merasa, bahwa orang-
orang ini pun sedang berusaha mencari 
Engkau. Karena itu bantulah mereka 
untuk menemukan Engkau.  

Ah, merpati-Ku! Aku tidak sia-sia 
mengajari engkau ... Mereka belum 
mengerti bahwa Aku membutuhkan 
hati mereka untuk mempersatukan 
mereka. Aku membutuhkan hati 
mereka untuk membangun kembali 
di dalamnya Gereja-Ku menjadi Satu. 
Persatuan akan terjadi di dalam hati. 
Lihatlah, Aku telah mengutus engkau 
untuk menjadi saksi terhadap orang 
yang bukan kaummu. Tetapi banyak 
orang dari kaummu belum mengerti 
mengapa Kebijaksanaan telah men-
gutus engkau kepada orang-orang 
asing. 

Orang-orangmu percaya bahwa eng-
kau hanya menyerah kepada orang 
asing. Mereka tidak menyadari bahwa 
Akulah, Tuhan, yang mempersatukan 
hatimu kepada hati mereka. Salib yang 
kaupanggul kini memang menjadi dua 
kali lipat beratnya, anak-Ku, karena 
engkau diusir pula oleh beberapa dari 
orang asing itu, yang melawan engkau 
tanpa henti agar engkau menjadi ang-
gota mereka.  Dengan menjadi tetap 
seperti keadaanmu sekarang ini, maka 
Aku menyampaikan kepada kedua 
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belah pihak itu sebuah pelajaran ten-
tang bagaimana seharusnya bersatu 
dan bagaimana bentuk persatuan itu. 
Persatuan berarti tidak membeda-be-
dakan dirimu di bawah Nama Kudus-
Ku. Persatuan berarti berbagi Komuni 
Kudus dan percaya akan Kehadir-
an-Ku yang nyata di dalam Ekaristi 
Kudus  Persatuan, anak-Ku, adalah 
saling berbagi kekayaan-kekayaanmu. 

Tuhan, ajarlah kami, bila kami meng-
adili, untuk mencerminkan Kebaikan-Mu 
dan pada saat kami diadili, untuk meng-
harapkan kerahimanSKeb 1U:UU
Ah, anak-Ku, pertandinganmu belum-
lah berakhir. Tetapi ingatlah, Aku ada 
di hadapanmu, dan Bundamu ada di 
sampingmu, untuk memberi engkau 
semangat, dan di dekat tumitmu ada 
malaikat pelindungmu, untuk melin-
dungi engkau. Dengarlah Aku, bahwa 
di antara para saudara pemimpin mer-
eka layak dihormati. Karena itu, hor-
matilah Petrus-Ku. Ini hanyalah suara 
pengingat dari Yang Maha Tinggi 
Kini aku tahu bahwa aku tidak pernah 
akan ditinggalkan. Engkau telah me-nga-
rahkan jiwaku menuju Aku. Aku telah me-
rentangkan tanganku ke arah Surga dan 
Engkau telah mengangkat aku.  Jiwaku 
bersukacita dalam Diri-Mu. Oh, semoga 
Kaulakukan pula kepada saudara-sauda-
raku apa yang telah pula Kaulakukan 
terhadap aku.
Bukan hanya saudara-saudaramu, pu-
tri-Ku, yang akan Kuangkat ke dalam 
Hati-Ku, tetapi juga orang-orang yang 
tidak mengenal Aku pun akan Kuang-
kat ke dalam Hati-Ku. Karena itu 
Kerahiman dan Rahmat akan datang 
bahkan kepada para penyembah ber-
hala, sebab mereka juga bagian dari 
ciptaan-Ku  Putri-Ku, Aku dikenal 
suka menolong yang miskin dan yang 
malang... Datanglah kini dan belailah 

Aku kembali dengan kata-katamu 
yang keluar dari hatimu. Ulangi kata-
kata itu kepada-Ku 

Tuhan Yesus, gunakanlah aku untuk me-
ngeringkan Air Mata-Mu. Tuhan Yesus, 
gunakanlah aku untuk menghapus Air 
Mata-Mu. Hati Kudus, gunakanlah aku 
untuk menghibur Hati-Mu. Hati Kudus, 
gunakanlah aku untuk mencabut duri-
duri yang mengelilingi Kepala-Mu dan 
Hati-Mu. Tuhan Yesus, gunakanlah aku 
sebagai sandaran kepala-Mu. Yesus 
yang manis dan lembut, gunakanlah aku 
dengan segala cara untuk menyenangkan 
hati-Mu dan menghibur Engkau.  Ke-
rinduanku adalah untuk menbangkitkan 
sebuah senyuman di Bibir-Mu.

Kalau begitu, Aku akan menggunakan 
dirimu, jika engkau mempersembahkan 
pula kehendakmu kepada-Ku 

Yesus, aku mempersembahkan kehendak-
ku kepada-Mu, hatiku, jiwaku, sema-
ngatku, tubuhku dan segala-galanya.  

Maka, kasih akan melaksanakan Ke-
hendak-Nya dalam dirimu, dan  Dam-
ai-Ku akan memerintah dalam hatimu, 
dan Gambaran-Ku akan terpancar 
dalam jiwamu, dan rohmu akan me-
nyembah Aku bersama dengan Roh-
Ku. Tubuhmu akan menolak semua-
nya yang tidak kudus, sebab Aku 
akan mengubahnya dan membuatnya 
sempurna di dalam Tubuh Mulia-Ku, 
agar tubuhmu menjadi altar bagi-Ku, 
Allahmu. Engkau akan berbagi pen-
deritaan-penderitaan-Ku, tetapi juga 
sukacita-Ku. Aku akan tetap mengajar 
engkau agar engkau dapat menjadi 
saksi bukan hanya bagi Kristus yang 
disalibkan, melainkan juga bersaksi 
bagi Kristus yang dibangkitkan dan 
Kristus yang menang  Aku akan 
mengingatkan semua orang bahwa 
keajaiban, mukjizat-mukjizat dan 



Buku Catatan No: 51

153

tanda-tanda adalah sebagian dari Aku 
juga  Maka, datanglah    

ø
10.4.91

Kasih mengasihi engkau. Kasihilah 
Aku. Tanpa cobaan-cobaan engkau 
tidak akan tumbuh. Kasih sayang-
Ku kepadamu sungguh nyata. Inilah 
sebabnya Setan semakin membenci 
engkau. Meskipun engkau merasa 
terus terancam oleh musuh-Ku, Aku 
ada di dekatmu untuk mendukung 
engkau. Sadarilah bahwa Aku telah 
membuat engkau menjadi ancaman 
baginya. Setiap orang yang dapat 
merebut jiwa-jiwa darinya adalah 
suatu ancaman baginya. Inilah salah 
satu sebab mengapa dia tidak pernah 
menyia-nyiakan setiap kesempatan 
untuk menyerang dirimu. 

Sering sekali dia menggunakan ma-
nusia demi tujuannya itu. Dia dapat 
melakukan tuduhan tanpa alasan un-
tuk menghancur-leburkan orang yang 
dia ingin  pukul. Tetapi ini belumlah 
semuanya. Salah satu tindakannya 
yang paling jahat adalah membisiki 
jiwa yang tidur dengan segala macam 
gagasan yang mengantarkan jiwa itu 
ke dalam sikap menghasut dan kere-
sahan menyeluruh, sambil merenggut 
seluruh rasa damai dari dalam jiwa 
itu. Inilah sebabnya engkau harus 
tetap berjaga. Jangan biarkan dirimu 
didapati olehnya dalam keadaan terti-
dur olehnya!
    

14.4.91

“Diberkatilah Yahweh, yang melakukan 
keajaiban Kasih bagiku .” Mzm 31:U1.

Damai sertamu. Kini, katakanlah 
kepada-Ku, hai murid: Berbahagialah 
engkau mendapatkan Aku sebagai 
Pembimbing Rohani? 
Ya Tuhan! \ebih dari sekedar bahagia... 
Aku belajar banyak langsung dari Mulut-
Mu, juga hal-hal lain! 

Maukah engkau menulis?  
Aku siap melayani Engkau, Tuhanku!  
Buatlah aku siap dan bukalah telingaku 
untuk hanya mendengar Suara-Mu.

Maka, dengarlah Aku:
-Diberkatilah mereka yang berkerja   
   demi Perdamaian. Mereka akan 
   sejahtera dalam Damai-Ku dan 
   memancarkan Terang-Ku untuk 
   selama-lamanya.
-Diberkatilah mereka yang menaruh 
   iba. Mereka akan menyaksikan 
   Kerahiman pada Hari Pengadilan.
-Diberkatilah jiwa-jiwa yang 
   bermurah hati yang berbagi Piala-
   Ku. Mereka akan disebut pewaris-
   pewaris Keselamatan-Ku.

-Diberkatilah mereka yang 
   menjadikan dirinya Mempelai-Ku. 
   Mereka akan menikmati 
   kebahagiaan yang sama seperti yang 
   kurasakan sebagai Mempelai Pria, 
   pada saat mereka berhadapan muka 
   dengan Aku.
-Diberkatilah engkau yang tidak mau 
   menerima kesaksian apa saja, selain 
   Kebenaran Yang Satu dan Satu-
   satunya, yang Aku sendiri berikan 
   kepadamu. Aku berkata kepadamu: 
   Datanglah! Datanglah ke dalam 
   Kerajaan-Ku dan berbagilah segala 
   sesuatu yang Kumiliki.
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-Diberkatilah mereka yang tidak 
   saling membeda-bedakan di bawah 
   Nama Kudus-Ku, tetapi 
   menunjukkan persatuan mereka ini 
   melalui kerendahan hati dan kasih 
   mereka. Mereka akan disebut Pilar-
   pilar dan Xondasi dari Tempat 
   Kudus Allah.

-Diberkatilah engkau yang percaya 
   tanpa melihat. Bersuka-citalah 
   karena Rahmat yang kau terima dari 
   Bapa-Ku dan berdoalah bagi mereka 
   yang belum menerima Rahmat ini.
-Diberkatilah engkau yang bersedia 
   didera, dihina dan dipaku bersama 
   Aku di kayu Salib, dan yang 
   menanggung tanda-tanda Tubuh-Ku 
   pada tubuh-Mu. Kamarmu di Surga 
   akan dibuka untuk menerima 
   engkau, dan imbalanmu akan besar.
-Diberkatilah mereka yang menjaga 
   agar Nama-Ku tetap Kudus. Jika 
   mereka berseru dan memohon dalam 
   Nama-Ku, Aku akan mendengarkan.

-Diberkatilah mereka yang kecil, yang 
   memuji dan menyembah Aku. Dalam 
   diri merekalah Aku akan melakukan 
   hal-hal besar. 
-Diberkatilah mereka yang setia, yang 
   patuh kepada Perintah-perintah-Ku 
   dan tidak mengubah satu kata pun 
   dalam Kitab Suci yang tertulis. Milik 
   merekalah Kerajaan Surga.
-Diberkatilah engkau, anak-anak 
   domba-Ku yang karena Aku, dikejar 
   seperti binatang buruan, oleh 
   serigala-serigala yang lapar. Sebab 
   Aku berbagi makananmu, sebelah  
   menyebelah denganmu. Aku berkata 
   kepadamu, semua penderitaanmu 
   tidaklah sia-sia. Bapa melihat  
   semuanya ini dan memperhitungkan 

   perbuatan setiap orang. 

Hukuman yang jatuh  atas kota Sodom 
dan Gomora tidaklah sedahsyat hu-
kuman bagi mereka yang menganiaya 
Roh Kudus-Ku. Karena itu hendaknya 
kalian tetap berjaga, karena tidak ada 
orang yang tahu hari maupun saat-
nya Aku datang. Rajamu akan segera 
datang. Dia, yang telah lama kalian 
tunggu, akan datang secara tiba-tiba 
kepadamu. Karena itu, tabahlah, para 
terkasih! Memang, asap setan telah 
menerobos masuk ke dalam Tempat 
Kudus-Ku. 

Tetapi, asap apa yang bertahan lama? 
Dengan Hembusan Napas Roh Kudus-
Ku, Aku akan menghancurkan dan 
meniup jauh asap ini, dan tidak ada 
wewenang atau kekuatan apa pun dari 
bawah yang mampu turut campur  
Aku datang untuk membawa Api ke 
bumi dan memurnikan bangsa demi 
bangsa   Diberkatilah 

⁄¤‹fi› ƒ
15.4.91

“Tuhan, datanglah kepada kami dengan 
kekuatan penuh Roh Kudus-Mu. Sebab, 
Bapa yang amat lemah lembut, sebagai-
mana Engkau telah memuliakan Putra-
Mu, dan Putra-Mu memuliakan Engkau, 
saatnya telah tiba Roh Kebenaran memu-
liakan Putra-Mu. Tunjukkanlah kepada 
dunia bahwa Sabda-Mu itu hi-dup dan 
aktiQ, dan bukan hanya sebagai tulisan-
tulisan di kertas. Biarlah Roh Kudus-Mu 
merubah hati para ayah terhadap anak-
anaknya, dan hati anak-anak terhadap 
ayah mereka” Mal 3:U4 .

Damai sertamu, Vassula. Kitab Suci 
tidak pernah bohong. Telah dikatakan 
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bahwa pada hari-hari akhir nanti, 
orang-orang akan berpura-pura 
melakukan ibadah agama, tetapi 
sebenarnya mereka telah menolak 
kekuatan yang ada di dalamnya 1. Ah! 
Terkasih-Ku! Masih adakah sisa iman 
pada saat Kedatangan-Ku kembali 
nanti?
-Kekuatan inti Gereja-Ku adalah Roh 
   Kudus-Ku yang ada di dalamnya, 
   yang hidup dan aktif. Seperti hati di 
   dalam tubuh. Roh Kudus-Ku adalah 
   Hati dari Tubuh-Ku, yaitu Gereja.
-Kekuatan inti Gereja-Ku adalah Roh 
   Kudus-Ku yang memberi dan 
   dengan cuma-cuma menyebarkan 
   karunia-karunia dan rahmat-
   rahmatnya, agar Gereja 
   mendapatkan beberapa keuntungan-
   keuntungan darinya.
-Kekuatan inti Gereja-Ku adalah Roh 
   Kudus-Ku, Pengingat Sabda-Ku, 
   yang tidak menyatakan sesuatu yang 
   baru, tetapi menyampaikan 
   perintah-perintah yang sama oleh 
   Roh yang sama.

-Kekuatan inti Gereja-Ku adalah Roh 
   Kudus-Ku yang mengubah, 
   mengangkat dan menggerakkan 
   kalian menjadi tembusan sempurna 
   Diri-Ku. 
- Kekuatan inti Gereja adalah Roh   
   Kudus-Ku. Api inilah yang 
   menghidupkan engkau, memurnikan 
   engkau dan membentuk rohmu 
   menjadi tiang api, sebuah perapian 
   kasih yang menyala-nyala, obor-obor 
   hidup terang, untuk memaklumkan 
   Sabda-Ku tanpa rasa takut, untuk 
   menjadi saksi-saksi Sang 
   Mahatinggi, dan mengajar orang-

   orang lain supaya mereka hanya 
   mencari hal-hal yang Surgawi 
-Kekuatan inti dari Gereja-Ku adalah 
   Roh Kudus-Ku. Kehidupan dan 
   Napas yang mempertahankan  
   hidupmu dan membuat rohmu 
   merindukan Aku, sambil memanggil 
   Aku: Abba!   

Jika engkau menolak, anak-Ku, dan 
menekan anugerah-anugerah Roh 
Kudus-Ku, maka pelayanan-pelayanan 
macam apa yang dapat kaulakukan 
dan persembahkan kepada-Ku? Jan-
ganlah menyerupai mayat-mayat yang 
hanya mementingkan penampilan luar 
saja dalam beribadah, tetapi menolak 
kekuatan inti yang ada didalamnya 
dengan spekulasi-spekulasi yang tak 
berguna sehingga membatasi Aku 
dalam Keilahian-Ku. Jangan menolak 
mereka yang datang seperti anak-
anak kepada-Ku, yang hidup berbakti 
kepada Roh Kudus. 

Akulah, yang memanggil mereka ke 
pesta pernikahan Roh Kudus-Ku. 
Rahasia kekudusan adalah: devosi 
kepada-Ku, Allahmu, dan engkau 
tidak dapat bertindak apa-apa dari 
dirimu sendiri, kecuali jika Roh-Ku 
yang tinggal di dalam dirimu mem-
bimbing engkau dan mengajar engkau 
hal-hal Surgawi. Sungguh Aku berkata 
kepadamu, barangsiapa takut kepada-
Ku akan menerima koreksi dari-Ku. 
Karena itu, janganlah tidur sekarang, 
karena sekaranglah Saat-saatnya 
orang harus berjaga-jaga dan bersiap-
siap, lebih daripada sebelumnya. 

Sekaranglah Saatnya untuk membuka 

1 2Tim3:5.
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telingamu dan mendengarkan Roh-Ku 
serta tidak meremehkannya. Jangan 
berlagak sebagai si bijaksana pada 
saat yang salah dengan menggeser 
Hembusan Napas Roh Kudus-Ku ke 
samping, dan menekan kekuatan inti 
yang menggerakkan Gereja-Ku. Ka-
lian mau berhati-hati? Maka, bukalah 
mata kalian. Kalian mau berhati-hati? 
Bukalah hati dan telinga kalian, saha-
bat-Ku, bukan akal budimu! 

Orang yang berhati-hati tidak pernah 
akan menganggap remeh  peringatan 
yang datang dari Roh. Hanya orang 
yang sombong tidak mengenal rasa 
takut. Takut kepada Allah adalah awal 
Kebijaksanaan.  Kalian mau bijak? 
Carilah Kebenaran, yang dengan ham-
pir putus asa membungkuk terhadap 
penderitaan kalian untuk menyelamat-
kan kalian. 

Lihatlah, Siapa yang membungkuk-
kan badan terhadap kemalanganmu 
dan kejahatanmu untuk menarik diri 
kalian kepada-Nya dan mengangkat 
kalian dari kubur-kuburmu, untuk 
menghembuskan Kehidupan kepad-
amu lagi? Oh, datanglah!  Jangan 
salah mengerti tentang Aku!  Aku 
tidak memaksa dan tidak pula men-
coba memperkosa kebebasanmu. Aku 
menaruh iba kepadamu, hai generasi! 
Jangan berkata bahwa semuanya yang 
telah Kukatakan, sudah dikatakan 
sebelumnya.  Mengapa kalian mem-
batasi Aku dengan menyamakan Aku 
dengan dirimu? Aku adalah Pengingat 
Sabda-Ku. Ya! Kekuatan inti Gereja-
Ku.  

Dan Aku bebas untuk memberi tanda-
tanda baru kepada kalian dan melaku-

kan keajaiban-keajaiban baru.  Aku 
bebas untuk membesarkan kalian, hai 
generasi, dan menuangkan minyak 
penyembuhan atas diri kalian dari 
Kekayaan Hati Kudus-Ku, kapan pun 
dan atas siapa pun yang Kukehendaki. 
Aku sedang membangun, ya! Mem-
bangun kembali Gereja-Ku yang kini 
dalam reruntuhan. 

Karena itu, hai generasi, jangan sam-
pai Aku berhadapan denganmu pada 
Hari Penghakiman itu dan terpaksa 
berkata kepadamu: “Engkau, engkau 
adalah salah satu dari para pengania-
ya-Ku, yang merobohkan ketika Aku 
sedang menegakkan.” Kini kerahiman 
telah ada di pintu rumah-rumahmu 
dan Belas Kasih-Ku mengetuk pintu-
pintumu pada saat-saat kesengsaraan-
mu ini. Engkau menganggap dirimu 
kudus? 

Buktikanlah hal itu dengan menun-
jukkan sembah sujudmu kepada-Ku. 
Buktikanlah bahwa dirimu kudus 
dengan menunjukkan jiwa-jiwa yang 
telah kau pertobatkan dan kau bawa 
kepada-Ku, sebab Kerajaan-Ku tidak 
terletak pada kata-kata yang diucap-
kan, tidak juga pada penampilan 
lahiriah hidup keagamaan, melainkan 
pada Kekuatan Inti yang hanya Aku 
saja yang dapat memberikan kepad-
amu melalui Roh Kudus-Ku, jika 
kalian mencarinya. Rasakanlah Keha-
diran-Ku dan Kasih-Ku yang Kumi-
liki bagi kalian semua.  Aku, Yesus 
Kristus, hadir dan memberkati kalian 
semua dari Kedalaman Hati Kudus-
Ku sambil meninggalkan Hembusan 
Kasih-Ku pada dahimu. Jadilah satu. 
Gereja akan hidup kembali   
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Tuhan, aku berterima kasih kepada-Mu 
karena Engkau menjadikan aku Milik-Mu 
dan mempelai-Mu.  Ajarlah mereka yang 
tidak mengerti bahwa Engkau mengizin-
kan para penganiaya-Mu  menyerang 
aku, karena dengan cara ini pun Engkau 
dapat dimuliakan. Dan dengan tegas 
Engkau tak pernah mengizinkan mereka 
melukai atau menyentuh jiwaku. Buatlah 
mereka mengerti perbedaan ini, karena 
di sini memang ada perbedaan.

Bunga! Piala-Ku terasa pahit, tetapi 
masih maukah engkau mengalaminya 
bersama-Ku?  
Aku ingin mengalaminya bersama-Mu.
Ya! Buktikanlah kasihmu kepada-Ku 
dengan mempersembahkan kehenda-
kmu. Bersemangatlah untuk memu-
liakan Aku, Allahmu, dengan meme-
luk Salib-Ku. Engkau telah menjadi 
Milik-Ku, dan darimu Aku menyerap 
sukacita-Ku. Engkau telah memper-
cayakan hidupmu ke dalam Tangan-
Ku. 

Putri, dengarkanlah!  Tetaplah lemah, 
sebab dalam kelemahanmu Aku dapat 
melakukan hal-hal yang besar. Jadilah 
‘bukan apa-apa’ agar dengan demiki-
an Aku dapat menjadi Segalanya. 
Tetaplah diam, dan dalam keheningan-
mu ini Aku akan menemukan tempat 
istirahat-Ku. 

Tetaplah lentur, agar Aku dapat mem-
bentuk dirimu menjadi seperti salib-
Ku. Tetaplah terbatas, agar Kekuatan-
Ku dapat terlihat dalam dirimu.  Jadi-

lah contoh diri-Ku dengan menjadi 
penurut, sabar, murni, taat, rendah 
hati, setia, dan berdoalah tanpa henti-
nya, seperti Aku berdoa kepada Bapa. 
Jangan pernah tidur. Jangan pernah 
memutuskan ikatan-ikatanmu den-
gan Bapa. Hidup-Ku di bumi adalah 
sebuah doa yang tak henti-hentinya 
dengan Bapa, waktu senang maupun 
tidak senang. 

Dengarkanlah Bapa dan laksanakan-
lah Kehendak-Nya.  Makananmu di-
beri oleh Aku, Penebusmu. Semuanya 
yang kau makan berasal dari Aku, 
untuk mengajar engkau menghayati 
satu-satunya Hidup Sejati dalam 
diri-Ku, Allahmu. Sungguh Aku ber-
kata kepadamu: jangan takut kepada 
mereka yang mematikan badan tetapi 
tak dapat mematikan jiwa. Sebaliknya 
takutlah Dia yang mampu menghan-
curkan badan maupun jiwa di neraka2. 

Tetaplah tinggal dalam Diri-Ku dan 
Aku di dalam dirimu. Aku akan 
mengizinkan kodrat manusiawimu 
diuji, agar engkau dapat tumbuh lewat 
cobaan-cobaanmu. Tetapi jiwamu ti-
dak akan tersentuh. Daging dan darah 
tidak dapat mewarisi Kerajaan-Ku. 
Maka, janganlah takut. Melalui co-
baan-cobaanmu, Aku juga dimuliakan 

 Engkau tidak pernah akan diting-
galkan  

 ⁄¤‹fi› ƒ
             23.4.91
 Untuk Kanada, St. Georges

2 Mat 10:28.
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Aku datang ke negerimu untuk 
meninggalkan tanda Kasih-Ku yang 
Besar. Aku, Rajamu, datang seperti 
seorang pengemis, berpakaian com-
pang-camping dan bertelanjang kaki, 
meminta agar kalian berdamai dengan 
Aku dan meminta sedikit kasihmu. 
Karena Kerahiman-Ku yang  tidak 
terbatas, Aku membungkuk kepadamu 
untuk mengangkat kalian dari kele-
suanmu dan kegelapanmu agar kalian 
dapat mencicipi Kasih-Ku yang Besar 
bagimu 

Kanada, Chateauguay, 24.4.91

Senangkanlah hati-Ku, hai putri, dan 
muliakanlah Aku.  

Tolonglah aku, Tuhan,  memaklumkan 
Amanat Kasih-Mu.  
Aku akan mengambil alih sepenuhnya. 
Maka, jangan takut. Aku akan berdiri 
di sampingmu. Ayo, marilah! 
     
   25.4.91

Sebelum pertemuan aku berdoa lagi 
kepada Tuhan agar La menolong aku .

Vassula-Ku, dapatkah Aku menuntut 
sesuatu darimu di luar kemampuanmu 
Putri, penggenapan Hukum-Ku adalah 
Kasih. Kasih adalah akar Hukum-
Ku dan perintah-perintah yang lain 
tidak akan dapat bertahan jika di situ 
tidak ada Kasih. Engkau diciptakan 
untuk memuliakan Aku. Dengarkan-
lah! Roh-Ku akan menguasai engkau3 
Berikanlah kepada-Ku keluarga-ke-
luarga negeri ini. Berikan kepada-Ku, 
hai bunga, kemuliaan yang menjadi 

hak-Ku sekarang. 

Katakan kepada mereka4 Aku adalah 
Penebusmu dan Aku datang bukan 
untuk menghukum orang, melainkan 
untuk menyelamatkan dengan kebena-
ran yang menyelamatkan. Karena 
itu, serukanlah Nama-Ku, anak-anak 
terkasih. Yesus berarti Dia Yang 
Menyelamatkan. Aku ada di depan 
pintu-pintumu, hai para terkasih! Aku 
memberkati kalian semua 
     

  
Amanat kepada seseorang, 2.5.91

Damai sertamu. Kedatangan Peme-
rintahan-Ku di bumi sudah sangat 
dekat, dan Kehendak-Ku akan 
terjadi di atas bumi seperti di dalam 
Surga5, dan di dalam hatimu Aku 
akan membangun kembali persatuan 
Gereja-Ku. Aku tidak akan menunggu 
lagi untuk mendapatkan persetujuan 
manusia, dan Mempelai-Ku sekali lagi 
akan dihias dalam Kemuliaan yang 
berkilauan. Perpecahan akan dihapus 
dan si Wanita yang berselubungkan 
kecemerlangan matahari, yang Kuutus 
sebelum Aku untuk mengajar engkau, 
akan memberimu semangat. Aku telah 
memberi kepada-Nya kuasa atas setiap 
ras dan setiap negara, untuk membuka 
jalan lebar bagi-Ku  

Asap yang menerobos masuk ke 
dalam inti Tempat Kudus-Ku, sam-
bil menodai Piala, Tabernakel, dan 
semuanya yang kudus, akan hancur 
karena satu Hembusan Napas-Ku. 
Lalu  Bangsa-bangsa akan berbicara 

3 Selama pertemuan.
4 Para Penduduk Kanada di Chateauguay.
5 Ketika Yesus mengatakannya, Ia memandang ke Surga.  Dia mengatakannya dengan penuh wibawa
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dalam satu bahasa dan semua mereka 
akan menyembah Aku di sekeliling 
Satu Tabernakel Yang Tunggal yaitu 
Tabernakel Anak Domba Kurban, 
Tabernakel Kurban kekal, yang hen-
dak dihapus oleh musuh-musuh-Ku 
dan digantikan oleh kebinasaan yang 
menjijikkan mereka. Sahabat-Ku, Aku 
akan bersama kalian semua lagi. Dan 
doa tulus-Ku kepada Bapa akan dige-
napi: kalian akan menjadi satu seperti 
Kami, dalam Trinitas Kudus.  

Aku masih memiliki banyak hal yang 
tersembunyi di dalam Hati Kudus-Ku, 
banyak hal yang perlu diungkapkan 
dan ditunjukkan kepadamu, karena 
harta yang ada pada-Ku tak terhi-
tung. Tetapi jumlahnya terlalu banyak 
untuk dapat kau terima sekarang6. 
Jiwamu tidak akan mampu menyerap 
semuanya, tetapi sedikit demi sedikit 
Aku akan membuka kepadamu Harta 
Hati Kudus-Ku, dan selangkah demi 
selangkah Aku akan menuntun engkau 
menuju apa yang tampak seperti 
Rumah Mercu Suar: Suatu Misteri 
Kekayaan Yang Tak Terpahami, yang 
tersembunyi berabad-abad lamanya 
dan sepanjang generasi-generasi.  

Aku akan mengungkapkan kepadamu, 
sahabat-Ku, kemuliaan berlimpah 
Harapan, Kebijaksanaan dan Penge-
tahuan. Berakarlah dalam Diri-Ku, 
maka engkau akan menghasilkan 
buah. Tetaplah tinggal dalam Aku 
maka engkau akan hidup. Aku telah 
menyatakan kepadamu, hai sahabat-
Ku, semuanya ini agar jika cobaan-
cobaan itu datang, engkau tidak akan 
tersandung. Kasih ada di sisimu  

Kasihilah Aku 
     
   3.5.91

Tuhan, basahilah aku dengan Roh Ku-
dus-Mu. Datanglah dan kuasailah aku 
dengan Roh Kudus-Mu agar musuh tidak 
dapat menemukan ruang apa pun dalam 
diri-Ku. Biarlah Roh Kudus-Mu diam di 
tempat yang paling dalam di dalam ji-
waku, sambil mengairinya dan memenu-
hinya dengan kekayaan yang tidak ber-
asal dari dunia ini. Diberkatilah Allah.  
Aku ada bersamamu. Terimalah  Da-
mai-Ku. Aku telah datang ke ka-
marmu dan telah menjadi temanmu. 
Waktu itu Aku seorang asing bagimu. 
Tetapi, lihatlah!  Ajaran-ajaran-Ku 
telah mengangkat engkau ke dalam 
Hati-Ku, dan sekarang Aku telah  
mengubah kegersanganmu menjadi 
tanah yang subur. Merpati-Ku, Aku 
senang tinggal dalam dirimu. Hai 
kecil milik-Ku, Aku tinggal di dalam 
dirimu. 

Hai, sandaran kepala-Ku, Aku beristi-
rahat dalam dirimu. Muliakanlah Aku 
sekarang dan perbaikilah Rumah-Ku. 
Muliakanlah Bapamu yang ada di 
Surga dengan memperlakukan-Nya 
sebagai Raja. Ah, putri-Ku, Mulut-Ku 
kering karena kurangnya kasih. Aku 
haus karena kurangnya kasih. Balut-
lah Luka-luka-Ku dengan kasihmu. 
Cabutlah Duri-duri-Ku dan hiburlah 
Aku. Pujilah Aku sepanjang waktu 
dari dalam hatimu. Berbicaralah 
kepada-Ku dan jangan menunggu 
sampai besok. Senangkanlah Aku dan 
jadilah tetap kecil. Izinkanlah Aku, 
Vassula-Ku, menggunakan tanganmu 
yang kecil. Persembahkan kepada-Ku 
waktumu dan Aku akan memuaskan 

6 Yesus berkata dengan nada humor. 
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dahagamu dengan Sumber Air-Ku, 
dan Harta-harta yang akan Kuberikan 
kepadamu tidak pernah dapat dihi-
tung banyaknya. 

Tak ada seorang pun yang dapat me-
mahami kehebatannya. Aku, Tuhan, 
akan membuat bagi-Ku sebuah Takhta 
dalam dirimu untuk memimpin 
dirimu. Dan Aku akan menggunakan 
kesempatan ini, sebab engkau telah 
memberi persetujuanmu kepada-Ku, 
untuk memenuhi keinginan-keinginan 
Hati-Ku. Aku berada di Wilayah-Ku 
dan Aku memiliki wewenang penuh 
atas dirimu sekarang. Pujilah Aku 
sering dan berkatilah Aku. Kasih 
bersamamu. 

⁄¤‹fi› ƒ
     
   6.5.91

Tuhan, Allahku, siapa yang dapat me-
nyelamatkan kami selain Engkau?  Siapa 
yang dapat membawa kami kembali ke 
rumah selain Engkau? Siapa yang dapat 
membawa kebahagiaan bagi kami selain 
Engkau? Maka : Maranatha! 

Putri-Ku, yang mati tidak dapat 
memuji Aku. Inilah sebabnya Aku 
akan turun dengan penuh kekuatan 
atas dirimu dan mengangkat kalian 
semua serta mengingatkan kalian 
akan Kebesaran-Ku, Kemegahan-Ku 
dan Kedaulatan-Ku. Mari, tulislah, 
Vassula-Ku: damai sertamu. Hai para 
Putra dan putri-Ku  Aku telah meng-
hitung domba-domba-Ku dan Hati-Ku 
hancur oleh kesedihan. Hanya sedikit 
saja yang masih tinggal sekarang, yang 
belum ditunggangi oleh kemurtadan. 
Hanya sedikit saja yang belum ke-
hilangan iman mereka. 

Hanya sedikit orang saja yang masih 
bertahan menghadapi bahaya Ra-
sionalisme, dan Aku, dari atas, telah 
menegangkan otot Mata-Ku sambil 
menunggu kesediaan kalian untuk 
mempersembahkan hati dan menye-
rahkan diri. Tetapi hati generasi ini 
sarat dengan kebodohan. Namun, se-
andainya kalian tidak menaati Hukum 
Kasih-Ku dan memalingkan hatimu 
menciptakan hukum dan ketentuan-
ketentuan kalian sendiri, Aku tidak 
akan tinggal diam dan membiarkan 
kalian semakin tersesat menjauh dari 
Perintah-perintah-Ku. 

Aku ingin menyelamatkan kalian, 
hai generasi! Aku bermaksud men-
gantar kalian kembali kepada ke-
sadaranmu dan membimbing kalian 
dengan kasih besar kembali kepada 
jalan Kebenaran. Aku akan mengajar 
kalian menyerukan Nama-Ku. Aku 
akan mengajar kalian berjalan dalam 
Kehadiran-Ku. Aku akan mengajar 
kalian menjalani kehidupan doa, hai 
anak-Ku. Aku akan mengajar ka-
lian mengasihi Aku dengan seluruh 
jiwamu. Aku akan membuka tali-tali 
kematianmu yang telah membelenggu 
jiwamu pada segala sesuatu yang 
dibenci oleh Jiwa-Ku, asal saja kalian 
bersedia menyerahkan kehendakmu. 
Anak-Ku, lihatlah! lihatlah  sekelil-
ingmu. Roh Kudus-Ku datang men-
emui kalian dan menghidupkan kalian 
semua kembali. 

Dengan berpakaian seperti seorang 
pengemis, dengan Air Mata Darah 
yang mengaliri Pipi-Ku, Aku turun 
dari Takhta-Ku sambil membung-
kukkan Diri kepadamu demi menye-
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lamatkan jiwamu dari bencana dan 
kelaparan. Demi Nama Kudus-Ku, 
Aku, akan menunjukkan Diri-Ku me-
lalui hal-hal yang tidak kalian percayai 
lagi. Aku akan menunjukkan Roh Ku-
dus-Ku melalui keajaiban-keajaiban, 
melalui mukjizat-mukjizat. 

Aku akan menunjukkan Kekuatan-
Ku melalui kelemahan dan kema-
langan, lebih dari sebelumnya. Aku 
akan datang dengan sejumlah besar 
malaikat atas diri kalian, hai gene-
rasi, untuk mencurahkan Manna 
Surgawi-Ku, yaitu Manna tersem-
bunyi7, dan memenuhi mulut kalian 
dengan Makanan-Ku supaya mulut 
kalian memaklumkan Kemuliaan-Ku.  
Kemurtadan telah menantang Kera-
himan-Ku, sedangkan  Rasionalisme, 
wabah eramu itu, telah menantang 
Kekuatan-Ku. Aku telah mengutus 
Wanita yang berpakaian matahari, 
mendahului Aku, untuk mengajar 
kalian. Dialah Hawa kedua, yang akan 
mengajar dan membimbing kalian 
langkah demi langkah menuju Surga. 
Aku mengutus Roh Kudus-Ku kepa-
damu pada Malam ini, untuk menjadi 
Pendamping dan Penghiburmu, dan 
untuk mengingatkan kalian akan 
Sabda-Ku.  

Aku mengutus serombongan malai-
kat-pengharapan kepadamu untuk 
menghilangkan rasa takutmu. Mari 
dan dengarkanlah kalian semua yang 
kelaparan.  Berbahagialah orang yang 
Kuundang ke Perjamuan Pernikah-
an Roh Kudus-Ku, karena dia akan 
dipenuhi dengan Makanan Surgawi-
Ku, dan meskipun kesalahan-kesalah-

an mereka menguasai diri mereka, 
Roh Kudus-Ku akan menghapusnya 
dengan beristirahat dalam diri mereka 

 Pahamilah, hai terkasih-Ku, bahwa 
kunjungan-Ku ke bumi ini bukan 
untuk menghukum kalian melainkan 
untuk menyelamat kan kalian. 

Siapa yang akan melihat Aku? Siapa 
yang akan memperhatikan Aku? Siapa 
di antara kalian yang akan mengenali 
Takhta yang turun dari Surga? Jangan 
menghalangi Roh Kudus Rahmat-Ku. 
Aku selalu bersamamu. Berdoalah 
dengan tekun demi pertobatan eramu. 
Bukalah hatimu dan bicaralah ke-
pada-Ku. Maukah kalian mempersem-
bahkan kehendak kalian kepada-Ku? 
Datanglah! Datanglah kepada-Ku 
dan berjalanlah di dalam Terang-Ku. 
Namun, pada saat Kedatangan-Ku 
Kembali nanti, apakah Aku masih 
akan menemukan iman di bumi ini?  
Hari ini Aku berbicara dengan kata-
kata yang sebenarnya, anak-anak-Ku 
yang kecil! Dalam waktu yang singkat, 
Kasih akan datang sebagai Kasih.  Aku 
akan datang kembali kepadamu dan 
Aku berkata dengan sesungguhnya, 
jika kalian mengenali Roh Kudus-Ku, 
dan telah melihat Dia, maka hal ini 
terjadi karena kalian adalah milik-Ku, 
karena dunia sendiri tidak mampu 
mengakui-Nya, melihat-Nya ataupun 
menerima-Nya 

Oh, kalian yang kecil milik-Ku! Apa 
yang tidak Kulakukan bagimu? Aku 
rindu melihat kalian menjadi kuat 
berkat anugerah-anugerah yang Ku-
curahkan kepada kalian!8 Terimalah 
kekuatanmu di dalam doa, dalam doa 

7 Why 2:17



Buku Catatan No: 51

162

yang terus menerus kepada-Ku.

Aku memberkati kalian masing-ma-
sing, dan kalian9 yang telah datang 
karena salibmu menghimpit kalian, 
bersandarlah pada-Ku, terkasih, dan 
persembahkan pada-Ku kesedihanmu 
serta penderitaan. Aku mengasihi ka-
lian. Aku akan datang untuk menolong 
kalian. Muliakanlah Aku dengan 
memuji Nama-Ku. Terimalah Hembu-
san Roh Kudus-Ku pada dahi ’kalian 
dan jadilah satu di bawah Nama 
Kudus-Ku

 ⁄¤‹fi› ƒ
   
  13.5.91

Anak-Ku, izinkanlah Aku berbicara 
kepada anak-anak-Ku dengan mem-
beri kepada-Ku persetujuanmu untuk 
menggunakan tangan dan waktumu 

Aku terikat pada-Mu oleh Kasih, Tuhan! 
Bukankah aku ini Milik-Mu? Karena 
itu gunakanlah aku sepenuhnya sesuka 
hati-Mu, ya Tuhanku! Sebab inilah  ke-
senanganku.  Datanglah Roh Kudus dan 
kuasailah aku... 

Hai Kota!10 yang Kukunjungi untuk 
memaklumkan Kasih-Ku melalui eng-
kau kepada semua orang, dan untuk 
menyembuhkan para pendudukmu 
yang sakit. Aku tidak akan membi-
arkan engkau musnah da-lam rasa 
bersalah, dan tidak juga membiarkan 

engkau membusuk.  Aku akan menang 
atas dirimu. Aku ini Rajamu. Akulah 
Yang Sempurna.  Dengarlah Aku! Aku 
ingin membentuk dirimu, hai generasi, 
menjadi pantulan Keilahian-Ku. 

Aku akan menelan kemuraman para 
pendosa dengan Api yang dahsyat. 
Generasimu akan mengalami perni-
kahan dengan Roh Kudus-Ku11, dan 
dengan Api-Ku yang membakar Aku 
akan mengubah muka bumi menjadi 
Bumi ilahi, makmur dan baru, dan 
dunia yang sekarang ini akan musnah. 
Aku akan mengubah kalian semua 
dengan Api-Ku yang membakar, 
menjadi murni seperti emas dan be-
ning seperti kaca12. Karena hati kalian 
akan menjadi milik-Ku dan akan ada 
dalam Diri-Ku.  Aku dan Bapa-Ku 
akan menjadi Tempat Kediamanmu13! 
dan kalian pun akan menjadi Tempat 
Kediaman Kami. Aku bermaksud 
mengem-balikan keilahianmu lagi, hai 
ciptaan, supaya kemuliaan-Ku yang 
bersinar menyerupai obor menyala14 
dalam dirimu. 

Kemudian, seperti seorang penjaga 
pintu gerbang, Aku akan menjaga 
kalian juga dari segala sesuatu yang 
tidak bersih, yang mungkin akan mau 
masuk ke dalam dirimu15. Kalian 
masing-masing akan Kujadikan 
sebuah kota yang bersinar. Aku akan 
membaharui kalian sepenuhnya, 
sebab dengan cara inilah Aku akan 

8 Yesus berhenti sebentar. Lalu, dengan penuh wibawa, menegakkan BadanNya dan tidak bergerak, sambil  
   mengucapkan kata-kata ini.
9 Yesus berbicara secara khusus kepada satu orang di dalam kelompok doa ini, 
10 Tiba-tiba dan secara tidak terduga, Allah mengubah nada dan Suara-Nya lalu dengan tenaga besar berteriak  
     kepadaku sambil menyebut aku: kota.
11 Why 21:2.
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menjadikan kalian siap dipersunting 
Roh Kudus-Ku. Roh Kudus-Ku akan 
membuat Rumah-Nya di dalam diri 
kalian, mengubah kalian menjadi Kota 
Suci-Nya16, Tempat tinggal-Nya dan 
Milik-Nya. Dunia yang ada saat ini 
akan hilang dan Kehendak-Ku di bumi 
akan terjadi seperti di dalam Surga. 

Kasih akan turun sebagai kasih dan 
Aku, Allah yang tidak kelihatan, akan 
kelihatan di dalam hati kalian. Saat-
nya akan tiba kalian tidak akan perlu 
lagi meraba-raba jalanmu dalam ke-
gelapan, sebab hati akan diterangi oleh 
kemuliaan-Ku yang bersinar17. Kemu-
liaan-Ku akan menjadi nyata dalam 
hati kalian  Mari, anak-Ku, dengar-
lah Bunda-Ku sekarang. Tinggallah 
tetap dekat Aku, “ kita?” 
Ya, Tuhanku. Aku telah terpikat oleh-Mu.  
Pikatlah orang-orang lain pula . . . 

Mengantaralah bagi mereka  dan 
Aku akan datang serta mencari dan 
menyelamatkan apa yang hilang18.  
Bacalah Yes 41:17-20. Kasih mengasihi 
engkau 

⁄¤‹fi› ƒ
     
   13.5.91

Amanat Bunda Suci bagi kelompok-ke-
lompok doa.

Anak-anak, Aku mengajak kalian 

masing-masing pada hari ini, untuk 
memeriksa hati kalian  Biarlah rasa 
toleransimu menjadi saksi bagi kalian.  
Aku meminta agar kalian memeriksa 
kembali hati kalian. Amanat Allah 
kepada kalian semua adalah bukti Ke-
setiaan-Nya. Allah tidak menunjukkan 
Diri-Nya untuk menghakimi kalian. 
Allah menunjukkan Diri-Nya untuk 
memperlihatkan Kesetiaan-Nya dalam 
ketidaksetiaan kalian. Allah menanti 
kalian berdamai dengan-Nya. 

Ia datang untuk mengajak kalian 
keluar dari Kuasa Kegelapan dan 
menunjuk-kan Pemerintahan-Nya di 
bumi. Allah yang tidak kelihatan akan 
menjadi nyata dalam Kemuliaan-Nya 
di dalam hati kalian. Dan hal-hal Sur-
gawi akan menjadi nyata di dalam hati 
kalian dan pantulan-pantulan pudar 
yang kalian anggap bayang-bayangan 
selama ini akan membuktikan ke-
nyataannya. Pemerintahan Kerajaan 
Allah di bumi amat dekat pada kalian. 
Maka, Aku menghimbau agar kalian 
siap menghadapi Hari itu. 

Jika kalian mengatakan bahwa kalian 
telah mati bagi diri kalian dan bagi 
segala hal dunia ini, maka cegahlah 
hati kalian agar jangan merayap di 
jalan dunia ini. Hiduplah bagi Al-
lah dan tempatkanlah Dia sebagai 
yang pertama.  Jangan lagi membuat 
pertengkaran, pertentangan dan tuduh 
-an-tuduhan. Jangan biarkan bibirmu 

12 Why 21:21.
13 Allah Yang Maha Kuasa dan Anak Domba sendirilah yang menjadi bait. (Di dalam diri kita, sebagai  
      ‘kota’.)
14 Why 21:23.
15 Why 21:27.
16 Bacalah Why 21:1-3.
17 Why 21:24.
18 Luk 19:10.
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mengutuk diri kalian. Takutlah akan 
Allah, dan Kebijaksanaan segera akan 
datang ke atas kalian laksana fajar. 
Tuhan mencari dan merindukan hati 
yang tidak terpecah-belah. Aku telah 
meminta kalian, dan sedang meminta 
lagi kalian untuk berdoa, berdoa, 
berdoa dengan hatimu, mengadakan 
pembicaraan sederhana dengan Ba-
pamu di Surga. 

Sebab jika hari ini Aku meminta 
kalian mempersembahkan hati yang 
tak terpecah kepada Allah, berarti 
Aku mengajar kalian untuk tetap setia 
kepada aturan-aturan yang selama ini 
telah Kuajarkan kepada kalian. Yang 
berharga bagi Allah adalah hati yang 
menghormati-Nya dengan menjaga 
hati itu agar selalu bebas dari segala 
godaan yang mengarah kepada dosa. 

Jika kalian telah melatih tubuh kalian 
melalui berpuasa, maka Aku juga 
meminta kalian melatih bibirmu agar 
hanya mengucapkan doa-doa dan 
puji-pujian kepada Allah. Jangan 
biarkan bibir kalian mengutuk diri 
kalian. Pusatkan hatimu, pikiranmu, 
matamu dan bibirmu pada Yesus dan 
jadilah utuh dan tidak terpecah-be-
lah. Aku mengundang kalian, anak-
anak terkasih, melaksanakan semua 
nasihat-nasihat ini tanpa melupakan 
nilai-nilai luhur yang lain dari hukum-
Nya. Dan ingatlah bahwa Inti Hukum 
adalah Kasih  Aku memberkati 
kalian semua.

Bagi para penduduk Toulouse, 18.5.91
  
Yesus?

Aku ada. Hiduplah dalam damai, hai 
kecil! Akan ada lebih dari satu yang 
akan kubawa kembali kepada-Ku. 
Aku memang telah memanggil kalian 
kemari19 karena di sinilah mereka 
membutuhkan Aku. Aku mengasihi 
kalian sampai menderita. 

Ingatlah selalu akan hal ini. Aku me-
narik kepada Kehidupan. Aku tidak 
menolak seorang pun, pendosa mau-
pun orang yang tidak benar. Kalian 
semua adalah anak-anak-Ku. Amanat-
Ku adalah sebuah Amanat Kasih, se-
buah panggilan kepada dasar-dasarmu 
yang nyata, pengingat Sabda-Ku dan 
Keberadaan-Ku. Jangan takut ke-
pada-Ku. Takutlah hanya kepada dia 
yang pura-pura tidak ada dan menarik 
kalian dengan begitu jahatnya menuju 
Kematian.  

Akulah Terang. Mari, katakanlah 
kepada mereka bahwa Amanat ini 
tidak diberikan kepada mereka 
untuk  mencari sensasi, tetapi untuk 
menyadarkan mereka akan mende-
saknya, kesungguhannya serta pen-
tingnya Panggilan-Ku. Juga akan 
sangat mendesaknya pertobatan 
mereka, akan beratnya kondisi jiwa 
mereka, akan pentingnya mengubah 
cara hidup mereka dan hidup suci. 
Akan pentingnya Amanat-Amanat-Ku, 
yang adalah makanan rohani, suatu 
makanan penunjang hidup rohani 
mereka, semacam minyak penyembuh 
bagi luka-luka yang diakibatkan oleh 
si jahat dalam kegelapan ini. 

Aku ingin agar anak-anak-Ku dengan 
sungguh-sungguh mendengarkan apa 

19 Yesus ingin agar aku pergi ke Toulouse, bukan ke Montpelier.



Buku Catatan No: 51

165

yang akan Kukatakan. Biarlah Roh 
Pengetahuan-Ku membimbing kalian 
kembali kepada Kebenaran. Biarlah 
Roh Kebenaran-Ku mengingatkan 
ka-lian akan yang Satu dan satu-satu-
nya Pengetahuan Sejati. Aku sendiri 
telah memberinya kepada kalian. Aku, 
Tuhanmu, dan Juru Selamat, 
memberkati kalian masing-masing. 

⁄¤‹fi› ƒ
     
   23.5.91

Yahweh, Allahku! Dengan limpahnya 
Engkau curahkan harum wangi-Mu atas 
diriku. Terpujilah Yahwehku. Engkau 
milikku dan aku milik-Mu. Berikan Bahu-
Mu padaku agar aku bisa bersandar. 
Kendati aku tidak layak, hanya hembus-
an angin yang berlalu tanpa terlihat 
dan tidak kembali, sebutir debu yang 
terhapus dengan jatuhnya rintik-rintik 
hujan pertama, izinkanlah aku hadir 
dalam Kehadiran Kecemerlangan-Mu.  
Bimbinglah aku melalui gurun ini dengan 
tangan yang lembut, Terkasih!

Vassula, kendati engkau malang, 
Aku tetap akan berbicara kepada 
bangsa-bangsa melalui engkau, agar 
generasimu memaklumkan puji-pujian 
mereka kepada-Ku. Hai Generasi, Aku 
akan menyuburkan engkau. Putri-Ku, 
setiap kali engkau memanggil Aku, 
Aku turun dari Takhta kepadamu 
ke dalam kamarmu dan menjumpai 
engkau. Karena malang, engkau telah 
menangkap Kasih-Ku Yang Tak Terba-
tas. Bersukacitalah! 

Bersukacitalah karena Rajamu men-
dengar engkau setiap kali kaubuka 
mulutmu dan memanggil Roh Kudus-
Ku datang dan membantu engkau. 
Serukanlah Nama-Ku, anak-Ku, dan 

Kasih akan menaungi engkau secara 
menyeluruh dan menemani engkau  
Senangkanlah Rajamu sekarang dan 
biarlah Ia mendengar dari anak-Nya 
yang dilanda Kemiskinan tentang 
kaulnya sekali lagi 

Aku berdiri dan mengulangi kaulku ke-
pada Hati Kudus Yesus.
Vassula dari Hati Kudus-Ku, Aku me-
nerima persembahanmu. Persembah-
anmu sangat menyenangkan Hati-Ku. 
Hormatilah Aku, Tuhanmu, dengan 
tetap beribadah dan setia kepada-Ku. 
Akulah Pemberi Ganjaranmu 

   25.5.91

Yesus, aku terpikat oleh Kesempurnaan-
Mu. Aku ditaklukkan oleh Keindahan-
Mu. Kasih-Mu yang membara telah 
mengepung kelemahanku hingga aku 
menyerah dan menjadi korban  Kasih-
Mu. Namun bagaimana mungkin aku 
bisa mundur bila serentak aku melihat 
begitu banyak Keindahan? Kerahi-
man-Mu memukau aku sepanjang hari.  
Pesona macam apakah yang ada dalam 
Kasih-Mu itu?  
Terkasih Jiwa-Ku, matamu telah 
menyaksikan Kemegahan-Ku yang 
mulia. Telingamu telah mendengar 
Madah Kasih-Ku dan Aku sendiri 
telah meletakkan Terang-Ku sendiri 
di dalam dirimu untuk menjadikan 
engkau milik-Ku untuk selama-lama-
nya. Paku-paku dan Mahkota Duri-Ku 
telah Kuberikan kepadamu untuk 
menunjukkan kedekatan-Ku kepa-
damu. 

Dengan menjadikan engkau mempelai-
Ku, Aku menjadi mempelaimu untuk 
berbagi Salib-Ku sebagai tempat 
pelaminan kita. Sengsara-Ku akan 
membuat engkau menjadi pantulan 
Diri-Ku, Mempelaimu. Aku ini Peng-
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hiburmu pada saat-saat kesedihanmu. 
Aku yang telah memilih engkau bukan 
engkau yang memilih Aku, untuk 
menunjukkan kepadamu Kekayaan-
kekayaan-Ku yang tiada habis-habis-
nya. 

Tuhan, apa yang Kauinginkan kulakukan 
bagimu?  
Bawalah kembali umat-Ku kepada 
iman yang benar yang berlandaskan 
kasih. Berdoalah agar Gereja-Ku 
menjadi satu, bebas dari segala keja-
hatan. Buatlah silih, putri! Buatlah 
silih atas dosa-dosa dan ketidakadilan 
dunia yang sangat menyakiti Hati 
Kudus-Ku... Putri-Ku dan mempelai-
Ku, tengoklah ke dalam Hati Juru 
Selamatmu. Tengoklah ke dalam Hati 
itu yang telah menyelamatkan engkau. 
Ambillah Hati-Ku. Hiburlah Hati itu 
dengan mengasihi Aku. Aku, Yesus, 
mencium dahimu. 

⁄¤‹fi› ƒ
    

1.6.91

Putriku, biarlah Aku berkhotbah 
kepadamu. Aku yang telah memberi 
engkau Pengetahuan. Berdoalah agar 
Kerajaan-Ku di bumi menjadi sama 
seperti di dalam Surga.
     
 2.6.91

Saat itu Yesus menjelaskan ^hy bab U1, 
sebagian bab UU dan Dan 11:31-3_. 
Tuhanku? 
Aku ada. Damai sertamu. Tidak lama 
lagi, ya, tidak lama lagi Aku akan me-

nyingkirkan dari dirimu sikapmu yang 
lama, serta dirimu yang lama, ciptaan, 
untuk menghiasi engkau dengan Keila-
hian-Ku20 dan mengingatkan engkau 
akan Pengetahuan Sejati.  Karena 
itu, terkasih-Ku, dengarkanlah Roh 
Kudus-Ku. Izinkanlah Aku memper-
siapkan kalian semua agar kalian siap 
menerima Kerajaan-Ku. 

Aku, Tuhan, mengundang siapa saja 
agar berbagi dengan-Ku dan menyak-
sikan Kemuliaan-Ku.  Hati-Ku mabuk 
akan kasih bagimu, hai generasi!... 
Celakalah mereka yang masih mem-
bawa dosa-dosa mereka, terlilit dalam 
diri mereka seperti orang yang me-
ngandung bayi ketika Hari-Ku tiba!21 
Berdoalah agar semua orang siap 
bila hari itu tiba.  Berdukalah karena 
saudara-saudaramu yang masih hidup 
dalam kegelapan dan yang telah 
melempar Kemuliaan-Ku demi tiruan 
yang tidak bernilai.  Inilah yang telah 
dikatakan oleh Nabi Daniel22. 

Aku akan berbicara kepadamu deng-
an kata-kata yang jelas, mengingat 
keadaan jiwamu serta kurang adanya 
Pengetahuan pada dirimu. Aku tidak 
datang dengan kekerasan kepadamu, 
dengan Roh Kudus-Ku untuk mem-
perkosa kebebasanmu. Demikian pula 
Aku tidak datang kepadamu untuk 
mengutuk engkau. Aku datang kepa-
damu karena Kerahiman, untuk mem-
beri engkau Pengetahuan penuh atas 
Kehendak-Ku dengan cuma-cuma.  
Melalui Kebijaksanaan-Ku Yang 
Sempurna Aku datang untuk memper-

20 Ini mengacu kepada Surga Baru dan Bumi Baru, Why 21:1. 
21 Mat 24:19.
22 Kepada mereka yang tidak percaya, yang tidak percaya lagi akan Kurban Kekal: yakni Komuni Kudus,  
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luas dalam dirimu Pengetahuan yang 
Aku sendiri telah berikan kepadamu. 
Aku tidak datang untuk menambah-
kan hal-hal baru lagi pada yang telah 
kauterima.  Tetapi Aku datang untuk 
menempatkan Kerajaan-Ku di tengah-
tengah hatimu 

 Hai para Benteng!23

Belumkah engkau mengerti?  Belum-
kah engkau mengerti bahwa Aku, 
Tuhan, tinggal dalam dirimu? Belum-
kah engkau mengerti bahwa engkau 
adalah Tempat-tempat Kudus-Ku? 
Bila Aku bicara kepadamu tentang 
hal-hal surgawi, siapkah engkau me-
nerima semuanya itu? Dengarkanlah: 
Kitab Suci mengatakan: “Keinginan 
yang menyala-nyala akan rumahmu 
akan menelan Diri-Ku”.

Memang, sekarang ini, keinginan-Ku 
yang menyala-nyala sekali telah men-
capai puncaknya, dan Api akan turun 
dari atas untuk menelan tempat-tem-
pat Kudus-Ku24. Aku akan mengubah 
kalian, hai para Benteng, menjadi 
keadaan Rahmate Pada saat itu kalian 
tidak akan ragu-ragu merindukan 
Kemuliaan-Ku dan tidak takut lagi 
menerima Keilahian-Ku25. Si Peram-

pok26 seperti asap menerobos masuk 
ke dalam dirimu, ke dalam dirimu 
yang adalah tempat kudus Roh Ku-
dus-Ku, benteng kudus Keilahian-Ku. 
Asap Setan menembus masuk melalui 
celah engsel-engsel dan lubang-lubang 
masuk ke dalam dirimu pada waktu 
engkau tidur, sebab engkau tidak 
mengakui Aku dalam Keilahian-Ku, 
malah lebih senang mengikuti ga- 
gasan-gagasanmu yang tidak masuk 
akal. Aku berkata kepadamu ini: Aku 
akan memenuhi kegelapanmu deng-
an Terang-Ku karena Aku berniat 
mempersunting kalian, hai generasi, 
dengan Roh Kudus-Ku27. 

Telah dikatakan bahwa pada suatu 
saat si Pemberontak dengan kekerasan 
akan mencekoki kalian dengan Ra-
sionalisme, dan pada saat lain dengan 
Naturalisme karena bertujuan meng-
hapuskan dan mematikan sisa cahaya 
kecil yang masih tertinggal dalam 
dirimu, yaitu kalian yang adalah 
bait-Ku. Si  penyerang28 telah men-
duduki banyak Benteng-bentengKu29, 
memaksakan kemurtadannya yang 
menghancurkan di dalam dirimu30 
serta menghapus Kurban Kekal-Ku31 
dari dalam dirimu32! supaya sebagai 
gantinya ia dapat mendirikan sebuah 

23 Kita semua adalah Rumah Allah, sebuah benteng bagi Allah.  Allah menyapa kita dengan kata ‘Para  
    Benteng’.  Lihat Dan 11:31-39.  
24 Kita semua.  
25 Maksud Allah bahwa orang-orang yang tidak mau bertobat dan orang-orang yang tak percaya, yang meno-
lak Ekaristi Kudus dan menyangkal Kehadiran Kristus yang sesungguhnya dalam Ekaristi, akan Allah ubah 
dengan Rahmat-Nya.
26 Setan.
27 Why 21:2 ; 21:9-11.
28 Setan.
29 Kita semua. Dan 11:31 :”Kekuatan-kekuatannya akan datang dan menghina benteng kudus.”
30 Sekte-sekte seperti New Age dsb, Materialisme, Rasionalisme, yang menjurus kepada ateisme.
31 Sekali orang-orang ini terperangkap oleh sekte-sekte itu, atau oleh ateisme, mereka berhenti juga   
     menerima Kurban Kekal, yaitu Ekaristi Kudus. 
32 an 11:31-39 & Why 13:14-18 & Why 21:1-27.
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21 Mat 24:19.
22 Kepada mereka yang tidak percaya,
yang tidak percaya lagi akan Kurban Kekal: yakni 
Komuni Kudus, Kebangkitan.  
23 lah Rumah Allah, sebuah benteng bagi Allah.  
Allah menyapa kita dengan kata ‘Para Benteng’.  
Lihat Dan 11:31-39.  
24 Kita semua.  
25 Maksud Allah bahwa orang-orang yang tidak mau 
bertobat dan orang-orang yang tak percaya, yang 
menolak Ekaristi Kudus dan menyangkal Kehadiran 
Kristus yang sesungguhnya dalam Ekaristi, akan 
Allah ubah dengan Rahmat-Nya.
26 an.
27 Why 21:2 ; 21:9-11.
28 Setan.
29 Kita semua. Dan 11:31 :”Kekuatan-kekuatannya 
akan datang dan menghina benteng kudus.”
30 Sekte-sekte seperti New Age dsb, Materialisme, 
Rasionalisme, yang menjurus kepada ateisme.
31 Sekali orang-orang ini terperangkap oleh sekte-
sekte itu, atau oleh ateisme, mereka berhenti juga 
menerima Kurban Kekal, yaitu Ekaristi Kudus. 
32 Bacalah Dan 11:31-39 & Why 13:14-18 & Why 
21:1-27.
33 Sekte-sekte yang meniru Sabda Allah.
34 Pada saat itu Yesus menangis.

tiruan yang tak bernilai,33"suatu gam-
baran manusia yang dapat mati, yang 
adalah kejijikan kemurtadan dalam 
Kekudusan-Ku34.   

(Bersambung ke BC 52)
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sebagai ‘kota’.)
14 Why 21:23.
15 Why 21:27.
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