
!"#"$%&'&'&($)*+$,,

-.

BUKU CATATAN 55

7.10.91

!"# %&'%& ()&*)+,-",& .)',/, .).#,0# 
*,&' "#(%/%"% 1)(% 2)(#/%,,&34#5 6%1," 
7,&*," (%/%""#8 (,/,- ,"# 0%1," 9#&*, 
,9,3,9, ",+)&, ,"# 0%1," 7)+"):#"#3
9,&8 (%."%&8 /)(,- 1,& .,&',0 (,/,&'8 
&,(#& ,9, 9#& *,&' (#&'"%& "#(%/%"%8 
,(7%//,- %0#8 6#-,&"#5

Kedekatan-Ku1  kepadamu telah 
menyalakan api di dalam dirimu dan 
menyelamatkan engkau dan orang 
lain. Aku menghendaki kebebasan ke-
hendakmu. Persembahkanlah dirimu 
kepada-Ku dan Aku akan membuat 
sungai-sungai mengalir dari dirimu. 
Aku membutuhkan kemiskin-an total 
agar Karya-Ku muncul di atas permu-
kaan. Aku akan membekali jiwamu 
karena engkau mempelai-Ku. 

Vassula, kota-kotamu dipenuhi kema-
tian dan bau busuknya naik hingga 
ke surga. Mereka membusuk dalam 
jumlah jutaan. Berdoalah, berdoalah 
demi perdamaian, kasih, iman dan 
persatuan  Yang Kudus tersiksa oleh 
apa yang akan datang. Sedih secara 
tak terlukiskan. Aku terpaksa men-
jatuhkan Tangan-Ku ke atas generasi 
jahat ini. 

Putri, demi Aku, ambillah Salib 
Persatuan-Ku ini dan pikullah Ia ke 
segala penjuru dunia. Pergilah dari 
satu negeri ke negeri yang lain dan 
katakanlah kepada mereka yang ber-
bicara tentang persatuan, tetapi tidak 
henti-hentinya berpikir sebaliknya 
dan terus hidup sebaliknya, bahwa 

perpecahan mereka telah me-misahkan 
Hati-Ku dari hati mereka. 

Berteriaklah, sehingga mudah-muda-
han Suara-Ku akan memecah men-
embus ketulian mereka. Aku bersama 
engkau dalam kesendirian ini, maka, 
janganlah takut  Aku telah memper-
cayakan Salib-Ku kepadamu. Salib ini 
akan menyucikan engkau dan meny-
elamatkan engkau. Karena itu, pikul-
lah Salib itu dengan kasih dan keren-
dahan hati. 

Sebutkan Nama-Ku dengan tak henti-
hentinya. Misimu, anak-Ku, adalah 
bersaksi demi Kasih dan menunjukkan 
Kekudusan-Ku dalam tidak adanya 
kasih dan kesetiaan mereka. Majulah 
tanpa takut dan jadilah Gema-Ku  
Bersaksilah dengan sukacita, dengan 
semangat. Bersaksilah dengan kasih 
demi Kasih  Apabila musuh-musuh-
Ku menyakiti engkau, bersukacitalah! 
Dan persembahkanlah semua luka-lu-
kamu kepada-Ku dan Aku segera akan 
meredakan rasa sakitmu. 

Setiap kali engkau mengangkat 
matamu karena mencari Aku, maka 
Hati-Ku yang kaya akan Kerahiman 
tidak akan menolak engkau. Engkau 
anak-Ku yang telah Kuadopsi, Ku-
besarkan dan Kuberi makan. Maka, 
jangan takut kepada orang-orang. 
Mereka tidak dapat menghancurkan 
engkau. Tidak lama lagi Aku akan 
membebaskan engkau. Sementara itu, 
kelilinglah dengan Salib Persatuan-Ku 
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dan muliakanlah Aku. Jadilah 
pembela               

Kebenaran dan pembela Gereja yang 
Satu itu, yang Kudirikan sendiri.

Pergilah ke semua bangsa dan per-
kenalkanlah dirimu kepada mereka 

 Katakanlah kepada mereka bahwa 
Aku menginginkan Damai dan Satu 
Gereja di bawah Nama Kudus-Ku. 
Katakanlah kepada mereka bahwa 
ia yang mengaku benar, namun tetap 
terpecah belah, akan makan buah 
yang ditanamnya dan akan musna  
Katakan juga kepada mereka betapa 
Aku membenci ketidak-tulusan hati. 
Sikap resmi dan bicara mereka meleti-
hkan Aku. Katakanlah kepada mereka 
betapa Aku berpaling dari keangku-
han  dan kekakuan mereka. 

Penilaian mereka memang tampaknya 
hebat dan mengesankan bagi manu-
sia, tetapi tidak bagi-Ku. Aku tidak 
dapat memberi selamat kepada Gereja 
yang sedang menghadapi maut karena 
pembusukan. Katakan kepada mereka 
yang mau mendengar bahwa: 

 Selama mereka tidak mengecilkan 
suara-suara mereka,  

mereka tidak pernah akan 
  mendengar Suara-Ku.

Baru setelah mengecilkan suara me-
reka, mereka akan mulai menden-
gar Suara-Ku dan dengan demikian 
melaksanakan Kehendak-Ku.

Aku Satu, namun mereka masing-
masing membuat Kristus bagi mereka 
sendiri. Aku Kepala Tubuh-Ku, namun 
yang Kulihat hanyalah kepala-kepala 
mereka, bukan Kepala-Ku.
Katakanlah kepada mereka supaya 

merendahkan kepala mereka, maka 
mereka akan melihat Kepala-Ku. 
Katakanlah kepada mereka untuk 
merendahkan diri mereka supaya Aku 
dapat mengangkat mereka kepada-Ku. 

Jangan biarkan mereka menakuti 
engkau, anak-Ku. Jadilah sabar, 
sebagaimana Aku sabar. Jadilah 
bijaksana dengan tetap tinggal di 
samping-Ku. Engkau akan memakai 
Perhiasan-Ku2  supaya engkau tetap 
setia kepada-Ku. Perhiasan itu akan 
terus mengingatkan engkau akan Aku. 
Berdoalah, mempelai-Ku, berdoalah 
kepada Mempelaimu dan akhirnya 
Aku akan memberi engkau ganjaran. 

Muliakanlah Aku dan Aku berkata 
kepadamu: berkaryalah, berkorban-
lah, dan tidak akan ada yang sia-sia 

 Katakanlah kepada semua orang 
bahwa Aku akan menegakkan Kera-
jaan-Ku di tengah-tengah  

kemiskinan.             
Mereka semua yang  punya waktu un-
tuk mendengar Roh-Ku menyembah 
Aku dan melaksanakan Kehendak-Ku. 
Di dalam merekalah Jiwa-Ku bersu-
kacita! 

Putri, Aku mengasihi engkau ken-
dati kemalanganmu. Izinkanlah Aku 
melanjutkan Karya-Ku dalam dirimu. 
Sesuaikanlah dirimu dengan Aku, 
seperti Aku menyesuaikan diri kepad-
amu, dan melalui dirimu Kehadiran-
Ku akan terasa, dan di dalam dirimu 
Aku akan menarik generasi ini kepada 
persatuan. 

Yakinlah, sebab Aku ada bersa-

-$7&893:$;&#"4<&#"$=&($>&?#*'&$@"296



!"#"$%&'&'&($)*+$,,

--

mamu. Meterai-Ku ada pada dahimu 
dan dengan Meterai ini dan dengan 
Rahmat-Ku, Kerajaan-Ku di bumi 
akan ditegakkan sesuai kehendak-
Ku. Terimalah Damai-Ku. Ingat: Aku 
bersamamu sepanjang waktu. Mari, 
masuklah ke dalam Luka-luka-Ku. 
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Belajarlah bersandar pada-Ku. Putri, 
bersediakah engkau terus memikul 
Salib-Ku yang telah Kusediakan 
bagimu?
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Tahukah engkau apa artinya ini dan 
apa tuntutan-tuntutannya?
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Engkau telah menyebutnya secara 
tepat. Tetapi, tidaklah cukup men-
getahui semua hal itu. Engkau ingin 
tetap Kusayang? Maka engkau harus 
mempraktikkan semua yang kausebut 
tadi  Kerajaan Surga mirip sebuah 

piala. Dia yang memenangkan-nya 
akan menghargai. Sekali lagi, Kera-
jaan Surga akan diberikan kepada 
mereka yang datang dengan tangan 
penuh berisi buah yang baik 

- Maka, Vassula-Ku, Aku berniat 
membangun kembali Gereja-Ku di 
atas keutamaan-keutamaan yang 
kausebut tadi. Bila engkau berjalan 
bersama Aku, engkau tidak akan sesat. 
Jangan tergoda untuk menoleh ke kiri 
atau ke kanan. Sebagaimana Aku ber-
kata kepada para murid-Ku: “Jangan 
menyalami siapa pun dalam perjala-
nan”. 3 Bila engkau mau me-layani 
Aku seperti yang kau katakan, maka 
engkau harus mengikuti Aku dengan 
Salib Damaimu, Kasih dan Persatuan 
untuk memuliakan Aku. 

Jangan dengan cemas memandang sal-
ib-salib lain yang Kusiapkan bagimu, 
karena semua salib itu berasal dari-
Ku. Muliakanlah Aku. Mejamu penuh 
selalu dan pialamu meluap tumpah. 
Maka, janganlah mengeluh-kan apa-
apa. Sekali-sekali Aku akan mencoba 
dan menguji engkau demi menumbuh-
kan hidup rohanimu  
Jangan menyeret kakimu di belakang-
Ku. Ikutilah irama-Ku dengan hati 
ringan. Beristirahatlah dalam Aku 
bila engkau letih dan biarkanlah Aku 
beristirahat di dalam dirimu bila Aku 
yang letih.

Sekarang dengarkanlah Sang Kudus-
Mu: Jangan sampai engkau terbawa 
oleh angin apa pun yang datang dalam 
perjalananmu. Berakarlah pada-Ku 
maka engkau tidak akan tercabut, hai 
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putri-Ku. 

Perkayalah Gereja-Ku dengan segala 
Pengetahuan yang telah Kuberikan ke-
padamu, dan katakanlah kepada mer-
eka bahwa Inti Tuhan adalah Lembah 
Kasih, namun tidak seorang pun sadar 
sepenuhnya akan kekayaan-kekayaan-
nya. Aku tahu engkau rapuh, hai putri, 
namun apakah engkau mengalami 
kekurangan sumber-sumber? 

Andalkanlah Aku, andalkanlah Aku, 
dan jadilah pantulan dari apa yang 
akan menjadi Persatuan. Jangan-
lah seperti mereka yang bersikeras 
dalam membeda-bedakan diri di 
bawah Nama Kudus-Ku. Janganlah 
seperti mereka yang berpura-pura me-
nyatakan bahwa Persatuan memikat 
mereka padahal mereka mati terhadap 
pernyataan itu, sehingga tidak meng-
hasilkan apa-apa, malah mengundang 
kesebalan Bapa. Baik Bapa maupun 
Aku tidak menyukai argumen-argu-
men mereka, dan hal ini bertolak 
belakang dengan apa yang mereka 
pikirkan  

Namun tidak ada yang dapat menahan 
Aku untuk berseru kepada orang-
orang yang berkuasa itu:
“Turunlah! Turunlah dari kedudukan 
kalian dan semoga sisik pada mata 
kalian jatuh agar kalian dapat me-
lihat kegersangan yang telah kalian 
ciptakan di Rumah-Ku! Kalian telah 
pecahkan tongkat Gembala tidak han-
ya menjadi 2 potong, tetapi menjadi 
berkeping-keping! Tetapi sekarang bu-
kalah mata kalian dan lihatlah! Biar-
kan mata kalian tetap terbuka, maka 
kalian akan mengenal kemiskinan, 
baju karung dan ketelanjangan kaki. 

Biarkan mata kalian tetap terbuka dan 
dengan satu pandangan mata belajar-
lah mengenal Hati-Ku”. 

Aku hanya dapat menyebut satu kata 
saja dalam persekutuan mereka dan 
dengan satu kata itu Aku memper-
satukan Gereja-Ku. Tetapi kemuliaan 
Surga akan diberikan kepada-Ku 
lewat Kemiskinan, Kemalangan 
dan oleh mereka yang disebut hina. 
Rumah-Ku akan dibangun kembali 
oleh orang-orang asing, sebab pada 
mereka Aku akan menempatkan suatu 
semangat yang penuh gairah, suatu 
semangat kesetiaan. Maka persediaan 
kalian akan terisi kembali dan tempat-
tempat anggur kalian akan berlimpah 
ruah dengan anggur baru-Ku  

Bila kalian mengatakan kalian men-
gasihi Aku dan menyebut diri kalian 
ada di bawah Nama-Ku, maka demi 
Nama Kudus-Ku dan demi Kasih-Ku: 

persatukanlah gereja-gereja-Ku.
Orang Kristen sejati ialah dia yang 
menjadi Kristen di dalam. Dan Ke-
satuan yang sejati adalah, dan akan 
terjadi, di dalam hati. Persatuan tidak 
akan terwujud dalam tulisan, tetapi 
dalam roh. 

Bila engkau, hai putri, mengasihi Aku 
seperti yang kaukatakan, rangkullah 
Salib yang telah Kuberikan kepadamu. 
Maka kakimu tidak akan tersandung 
karena tidak ada di dunia ini yang 
setara dengan-Nya. Jangan sampai 
pandanganmu pernah meninggalkan 
Pandangan-Ku. Hai, murid? Mari, 
ikuti Aku ... 
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Vassula, Aku berdoa bagimu kepada 
Bapa. Inilah Aku, Yesus. Pusatkan-
lah perhatianmu kepada yang telah 
ditugaskan kepadamu. Sekarang, 
tulislah4 : Damai sertamu. Aku telah 
mendengar kalian memanggil Aku: 
“Bapa!”

Di sinilah Aku.
Inginkah kalian kembali? Aku tidak 
lagi akan mengerutkan kening-Ku 
terhadap kalian karena Aku adalah 
Kerahiman yang Tak Terhingga. Aku 
tidak pula akan menjatuhkan huku-
man atas kalian. Hati kalianlah yang 
Kucari  Aku membutuhkan kasih. 
Aku haus akan kasih. Bibir-Ku pecah 
kering karena tidak adanya kasih. Aku 
telah memutuskan untuk tidak mem-
perhatikan masa lalu kalian, hanya 
pada masa sekarang. 

Ratu Surga5  ada di samping-Ku dan di 
antara semua wanita Ia terus menerus 
berdoa bagi kalian, lebih dari semua 
Penguasa, Pimpinan, Kedudukan, 
Kekuasaan dan Malaikat. Lebih dari 
ciptaan apa pun. Maka, sambutlah Dia 
dalam doa-doa kalian. Hormatilah Dia 
sebagaimana Aku menghormati Dia. 
Kalian semua telah dibaptis dalam 
Aku dan tidak boleh ada perbedaan di 
antara para saudara. 

Seandainya saja kalian tahu apa yang 
sedang Kutawarkan kepada kalian 
sekarang, maka kalian tidak akan 
ragu-ragu mempersembahkan hati 
kalian kepada-Ku dan penyerahan 
diri kalian. Kembalilah kepada-Ku 
dan jangan takut, Dia yang berbi-

cara kepada kalian sekarang adalah 
Pendamping kalian yang Kudus. Dia 
yang paling mengasihi kalian. 

Percayalah akan Kasih-Ku. Perhati-
kanlah dan renungkanlah Sengsara-
Ku. Persembahkanlah hati kalian 
dan Aku akan mengubahnya menjadi 
taman dengan keharuman yang pal-
ing lembut, tempat Aku, Raja kalian, 
dapat beristirahat  Izinkanlah Aku 
menjadikan hati kalian Milik-Ku, 
maka kalian akan hidup. Jangan 
memalingkan hati kalian daripada-
Ku. Jangan memelihara jarak dari-
Ku. Berbicaralah kepada-Ku dengan 
bebas. 

Aku sedang mendengarkan. Aku 
mengundang kalian semua untuk 
merenungkan kata-kata ini:                   
                   

- Balaslah kejahatan dengan           
kasih - Tirulah Aku -  

dan ingatlah, Aku bersama kalian 
sepanjang waktu. Jangan pernah 
melupakan hal ini. Aku memberkati 
kalian masing-masing, sambil mening-
galkan Hembusan Kasih-Ku pada dahi 
kalian. 
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dan Juru Selamat. 
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Kasih. Berakarlah di dalam Aku, 
anak-Ku. Serahkanlah segala-galanya 
kepada-Ku dan biarkan Aku menjadi 
Pembimbing Rohanimu, untuk menga-
rahkan engkau dan memberi engkau 
pengarahan-pengarahan-Ku demi 
pemersatuan Gereja-gereja-Ku. Eng-
kau harus menjadi tanda bagi mer-
eka dan mereka akan belajar bahwa 
karena Aku Ada adalah Satu, kalian 
pun akan menjadi satu sebagai-mana 
Kami adalah Satu. Kitab Suci akan di-
genapi karena Doa Imamat-Ku kepada 
Bapa akan terpenuhi  Aku ada dalam 
dirimu, maka janganlah takut.
@&% .#&''#- .,&',0 ()&'')(7%+,",&8 
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Misimu, hai kecil, ialah membawa 
umat-Ku kepada satu Nama, Nama-
Ku, dan bersama-sama memecah-
mecahkan roti  Tidak perlu cemas. 
Berupayalah sebaik mungkin dan Aku 
akan melakukan sisanya. Aku memer-
lukan kerendahan hati untuk meny-
elesaikan Karya-Ku dalam diri-mu, 
dan dengan demikian memuncul-kan 
semuanya ke permukaan. 

Generasimu yang tidak setia, yang 
begitu mencurahkan banyak Darah 
dari-Ku, akan mengabaikan engkau. 
Tetapi, Vassula-Ku, Aku akan meno-
pang engkau agar tetap berdiri di atas 
kakimu kendati luka-luka dahsyat 
yang akan kauterima dari generasi 
jahat ini. Pertolongan akan diberikan 
kepadamu dari atas. Aku telah berk-
hotbah kepadamu dan kepada orang 
lain.

Jangan berhenti di situ. Teruskan 
Ajaran-ajaran yang telah Kuberikan 
kepadamu, baik di hadapan umum 
maupun di dalam rumahmu  Aku 

tahu betapa rapuhnya engkau, tetapi 
Aku pun tahu apa yang telah Kupilih
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Berbicaralah, nak!
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Berkatalah: ... dan mereka tidak 
diizinkan makan Tubuh-Mu bersama-
sama.
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Namun, saatnya akan tiba ketika 
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mereka akan memecah-mecahkan 
roti bersama-sama pada satu altar  
Dan tidak ada seorang pun yang akan 
menghentikan anak-anak-Ku datang 
kepada-Ku. Tidak ada yang akan 
bertanya kepada mereka: “Apakah 
engkau seorang Ortodoks?” 6 

Benteng ini yang telah mereka dirikan 
untuk memecah belah kalian sudah 
dikutuk oleh-Ku. Kalian semua adalah 
saudara dalam Aku. Inilah yang harus 
kauajarkan kepada mereka agar per-
caya, dan menghimbau mereka agar 
melakukannya. Sedangkan kepada 
mereka yang tetap terpecah belah 
dalam badan dan roh yang membeda-
bedakan diri mereka di bawah Nama 
Kudus-Ku, Aku berkata, sebagaimana 
Aku telah berkata  kepada jemaah 
di Sardis7 : Engkau dikatakan hidup 
di mata dunia, tetapi tidak di Mata 
Penciptamu.

Hidupkanlah kembali apa yang masih 
tersisa padamu, sebab itu akan segera 
mati dengan cepat, dan di mana ada 
mayat di situlah akan berkumpul 
burung-burung nazar! Bersatulah! 
Berhimpunlah! Serukan Nama-Ku 
bersama-sama! Persembahkanlah 
Tubuh dan Darah-Ku bersama-sama! 
Janganlah menganiaya Jalan-Nya! 

Rendahkanlah diri kalian dan 
menekuklah agar dapat bersatu dan 
memuliakan Aku. Kalian berbicara 
tentang Roh, tetapi tidak bertindak 
dalam Roh itu  Kalian berbicara 
tentang Jalan-Nya, tetapi kalianlah 

nomor satu yang menghambat-Nya! 
Betapa sedikitnya kalian mengenal 
Aku ... Kalian menyerukan Nama-Ku, 
tetapi kalian membunuh anak-anak-
Ku di antara tempat yang kudus dan 
altar. 

Sungguh Aku berkata kepada kalian, 
semuanya ini akan dihadapkan kepada 
kalian pada Hari Penghakiman  
Dapatkah kalian menghadap Aku  dan 
benar-benar berkata: “Aku telah ber-
damai dengan saudara-saudaraku?”
Dapatkah kalian benar-benar ber-
kata: “Aku tidak membeda-bedakan 
diriku di antara saudara-saudara di 
bawah Nama-Mu yang Kudus? Aku 
telah memperlakukan mereka sebagai 
sesamaku”. 

Pada saat kalian menyampaikan kasus 
kalian di hadapan-Ku, Aku akan ber-
kata kepada kalian: “Enyahlah kalian. 
Kalian tidak memperlakukan saudara-
saudaramu sejajar. Setiap hari ka-
lian telah membunuh Tubuh-Ku. Di 
manakah kemenanganmu? Ketika Aku 
sedang membangun, kalian merubuh-
kan. Ketika Aku sedang menghimpun, 
kalian mencerai-beraikan. Ketika Aku 
sedang mempersatukan, kalian sedang 
memecah-belah!” 

Namun, pada hari ini pun, seandainya 
kalian datang kepada-Ku sebagaimana 
adanya kalian, maka Aku dapat 
menyembuhkan kalian. Aku dapat 
mengubah kalian dan kalian akan 
memuliakan Aku. “Namun celakalah  
mereka yang mengandung anak, atau 
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menggendong bayi yang sedang me-
nyusui ketika Hari-Ku tiba!” Tulislah8 : 
Celakalah mereka yang Kutemukan 
dengan dosa melingkar di dalam diri 
mereka seperti mengandung anak dan 
dengan pengikut-pengikut yang diben-
tuk oleh mereka yang serupa dengan 
sifat mereka  

Namun, pernah dikatakan bahwa 
dari golongan mereka akan muncul 
sekumpulan orang yang akan maju 
dengan pernyataan kebenaran pada 
bibir mereka untuk mengajak para 
murid supaya mengikuti mereka9. 
Aku berteriak dan berusaha memecah 
ketulian kalian untuk menyelamatkan 
kalian. Dan bila Aku menegur kalian, 
itu adalah karena Keagungan Kasih-
Ku bagimu. Namun, sungguh Aku 
berkata kepadamu: Pada suatu hari 
Aku akan menghimpun semua bagian-
bagian yang terpotong dari Tubuh-Ku 
menjadi Satu himpunan.

Jangan menangis, sahabat-Ku10 . 
Engkau yang mengasihi Aku, alamilah 
apa yang Kualami. Tetapi, hiburlah 
Aku dan percayalah pada-Ku. Engkau 
akan melakukan karya besar dalam 
Nama-Ku. Jadilah toleran, sebagai-
mana Aku toleran. Ketika Aku lapar, 
haus dan sering kali hampir mati 
kelaparan, engkau telah datang me-
nolong Aku. Teruskanlah pekerjaanmu 
yang baik dan Aku akan memberi 
ganjaran kepadamu. Sungguh Aku 
berkata kepadamu, engkau tidak 
sendirian. Aku bersamamu. Jadilah 

satu dengan Aku dan hiduplah dalam 
damai. 

Engkau adalah generasi hasil Da-
rah-Ku dan pewaris Kerajaan-Ku. 
Katakanlah kepada mereka bahwa 
Inti Tuhan adalah Kasih dan bahwa 
Inti Hukum bersandar pada Kasih. 
Katakanlah kepada umat-Ku bahwa 
Aku tidak menginginkan adanya 
administrator-administrator di dalam 
Rumah-Ku. Mereka tidak akan 
dibenarkan pada Hari-Ku. Sebab 
mereka inilah yang meng-industrial-
isasikan Rumah-Ku  

Aku telah mengutus Roh-Ku kepada 
kalian agar ia hidup di dalam hati ka-
lian. Inilah sebabnya Roh yang hidup 
dalam diri kalian akan menunjukkan 
kepada kalian bahwa Gereja-Ku akan 
dibangun kembali di dalam hati kalian 
dan kalian akan saling mengakui 
sesama sebagai saudara kalian dari 
dalam hati. 
11 Saudara, haruskah Aku semusim lagi 

mengalami kesakitan yang Kualami 
selama ini tahun demi tahun?   Atau-
kah kalian akan memberi Aku istira-
hat kali ini? Haruskah Aku semusim 
lagi meminum Piala perpecahan ka-

lian?                             Ataukah kalian 
akan memberi istirahat bagi Tubuh-
Ku dan mempersatukan Perayaan 

Paskah demi Aku?

Dengan mempersatukan tanggal Pas-
kah kalian akan meringankan Kesaki-
tan-Ku, hai saudara, dan kalian akan 
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bersukacita dalam Aku dan Aku dalam 
kalian.  Dan Aku akan memulihkan 
penglihatan banyak orang. “Terka-
sihku! Penciptaku! Dia yang adalah 
mempelaiku telah menyatakan kepada 
kita hal-hal yang belum pernah dapat 
dilakukan oleh tangan manusia!” 
Inilah yang akan kalian serukan pada 
saat penglihatan kalian dipulihkan, 
dalam Nama-Ku 

- Dan Aku akan datang 
        kepadamu12  -

Sungguh Aku berkata kepadamu: 
panggillah, berhimpunlah kalian 

semua dan dengarkanlah kali ini Gem-
balamu: 

Aku akan membimbing 
kalian ke jalan yang harus kalian 

tempuh. 

Sebarkanlah Amanat-Ku ke ujung 
bumi  Tabahlah, putri. Tersenyumlah 
ketika Aku tersenyum. Aku bersama 
engkau membimbing langkah-lang-
kahmu ke surga 

    ⁄¤‹fi› ƒ 
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Aku memberi seluruh Damai-Ku dan 
memberkati kalian. Aku ada ber-

sama kalian untuk menunjang karya 
kalian dalam Nama-Ku dan yang telah 
Kuberkati, sebab karya ini ditugaskan 
kepada kalian demi memuliakan Aku.

  - Di masa kelaparan,      
     Aku telah datang - 

untuk mengisi mulut kalian dengan 
Manna Surgawi agar kalian tidak 
binasa. Aku tidak pernah akan menin-
ggalkan kalian. Kasih akan kembali 
sebagai Kasih. 

   ⁄¤‹fi› ƒ 
G,& I#&1, =#:% "%0, F#', ()(7)+% 
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Gereja akan bertahan. Kemuliaan 
bagi Allah. Akulah Ratu Surga, Bunda 
kalian dan Aku memberkati kalian. 
Berdoalah demi perdamaian. Berdo-
alah demi iman, kasih dan persatuan. 
Berdoalah demi pertobatan semua 
anak-anak-Ku. Aku ingin agar semua 
orang diselamatkan. Karya Allah 
tentang Terang tidak dapat disembun-
yikan untuk selama-lamanya13. Itulah 
sebabnya Aku telah memilih kalian 
menjadi penuai Allah  

Aku mengasihi kalian semua dengan 
kasih yang besar, dan Aku berterima 
kasih karena kalian mempersembah-
kan Buku-buku Tuhan kepada-Ku.14$

Berimanlah, hai anak-anak kecil, 
Tuhan bersama kalian  Ikutilah Dia. 
Yakinlah, karena Aku bersama kalian. 
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Yakinlah, karena Aku Ada yang ada 
bersamamu. Vassula-Ku, katakanlah 
kepada mereka hal ini:
Bila banyak orang telah melupakan 
Hati Kudus-Ku, Aku tidak pernah 
melupakan mereka  Aku telah me-
manggil mereka, menghimpun mereka 
pada hari ini untuk berdoa bersama. 
Aku ingin anak-anak-Ku bersatu. Aku 
ingin seluruh Gereja-Ku dipersatukan. 
Mereka yang bersikeras untuk tetap 
terpecah belah sudah me-misahkan 
Hati-Ku dari hati mereka. Sadarilah 
gawatnya perpecahan kalian, mende-
saknya panggilan-Ku dan pentingnya 
permintaan-Ku. Aku membutuhkan 
hati kalian untuk mempersatukan 
kalian, dan membangun Gereja-Ku 
kembali menjadi satu di dalam hati 
kalian. 

Yang Kuminta hanyalah kasih, untuk 
menghancurkan halangan-halangan 
perpecahan kalian. Berdoalah, hai 
kalian yang telah mempersembahkan 
hatimu dan mempersatukannya den-
gan Hati Kudus-Ku demi persatuan 
Gereja-gereja-Ku. Aku, Tuhan, mem-
berkati kalian masing-masing sambil 
meninggalkan Hembusan Kasih-Ku 
pada dahi kalian. Aku, Yesus, men-
gasihi kalian. 

⁄¤‹fi› ƒ
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Anak-Ku, Kasih bersamamu dan tidak 
ada kuasa apa pun di bawah langit 
yang dapat atau akan memisahkan 
engkau dari Aku. Berjalanlah dalam 
Terang-Ku dan tetaplah bersatu den-
gan-Ku 
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Damai sertamu. Terhadap permintaan 
ini Aku berkata kepadamu: Jadilah 
seperti pemungut cukai  Sebab ban-
yak di antara kalian yang mengutuk 
sesamanya, dan lupa bahwa baru 
kemarin, engkau pun terkunci dalam 
keadaan tidur yang serupa. Jangan 
berkata: “Aku telah merapi-kan 
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rumahku dan sudah siap bagi Tuhan. 
Sekarang pun Ia dapat datang kepada-
Ku. Aku siap menerima Dia. 

Aku tidak seperti tetanggaku yang 
tidak berpuasa, tidak berdoa, tetapi 
terus menempuh hidup yang meng-
hancurkan”. Maka Aku berkata, teri-
malah penglihatanmu. Bibirmu telah 
mengutuk dirimu. Sembuhkan-lah 
dirimu dahulu dan jangan mengutuk 
orang lain yang tidak tahu membe-
dakan tangan kirinya dari tangan 
kanannya. 

Datanglah kepada-Ku sebagai seorang 
pemungut cukai dan mintalah supaya 
Aku menunjukkan kerahiman-Ku 
kepadamu, sang pendosa15 , sebab ka-
lian semua makhluk hidup yang peka 
terhadap dosa. Hai Bait! Bangkit- lah 
dan layanilah Aku, Allahmu. Dengan 
menolong si janda16  engkau melayani 
Aku. Pergilah sekarang dalam Damai. 
Aku bersama engkau 
2)(#/%,,& ")9,1, !//,-5
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Tinggallah tetap dalam perkenanan-

Ku. Aku bukan Allah yang tidak dapat 
tersentuh  Hati-Ku penuh Belas 
Kasih dan Aku mengizinkan Diri-Ku 
disentuh. Mari, Aku perisaimu pada 
saat-saat pertempuran seperti ini.

6#-,&8 ,"# 0)+(,.#" ()+)", *,&' 
1%3.)+,&' 1)&',& ',&,. ;/)- =)0,&5 
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+,&'8 *, 6#-,& 2)+,-%(,& 1,& 2),1%/,&8 
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9)&'-%7#+,& ",(%5
Engkau tidak perlu takut. Pada akh-
irnya Kedua Hati Kami akan menang 

 Aku akan menunjukkan kepada 
semua orang bagaimana Aku dapat 
menyelamatkan. 

Kitab Suci harus digenapi. Engkau 
tahu, telah tertulis19  bahwa binatang 
itu, yang keluar dari Jurang, akan 
berperang melawan Kedua Dian yang 
berdiri di hadapan Tuhan dunia ini, 
Kedua Saksi itu yang mewakili Tubuh-
Ku dan adalah Tubuh-Ku, yaitu mer-
eka yang telah membuktikan dirinya 
sebagai hamba-hamba-Ku karena 
mereka sangat tabah pada saat-saat 
penderitaan. Mereka yang membawa 
Sabda-Ku dan menjadi sarana-sarana 
mulut-Ku, dan mereka yang telah 
diberi Kebenaran menjadi seperti para 
malaikat dan sebagai gema Sabda itu, 
karena mereka mem-biarkan Roh-Ku 
menjadi Pembimbing mereka, sehing-

$
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ga memberi mereka masing-masing 
suatu pelayanan seperti Elia  

Himbauan yang mereka ajukan dalam 
Nama-Ku sebenarnya himbauan-Ku 
melalui mereka. Mereka bersuara 
keras untuk mengingatkan kalian 
akan Hukum-Ku, seperti Musa di 
gunung Horeb. Tetapi sebenarnya 
Akulah yang berbicara melalui mer-
eka. Dan meskipun bagi orang-orang 
dunia, Kedua Nabi20$ ini akan tampak 
seolah-olah dikalahkan Musuh, Aku 
akan menghembuskan napas kehidu-
pan ke dalam diri mereka dan mereka 
akan bertahan. “Sebab, sebagaimana 
bumi menumbuhkan hal-hal yang 
segar, sebagaimana taman membuat 
bibit mengeluarkan tunas, begitu pula 
Aku, Tuhan, akan menumbuhkan 
keutuhan maupun pujian di hadapan 
bangsa-bangsa”.21 

Aku akan mengubah  tubuh-tubuh 
malang kalian menjadi jiplakan 
Tubuh-Ku yang Mulia  Maka kalian 
akan melihat munculnya surga baru 
dan bumi baru. Bumi pertama dan 
surga pertama akan hilang, yaitu: 
Kota lama yang dikenal dengan nama 
simbolis Sodom dan Mesir, sebab 
Sabda-Ku telah disalib ulang di dalam 
dirinya22  karena bangsa-bangsa dunia 
tidak mengenali Aku lagi. Kendati Aku 
datang ke Tempat Milik-Ku, umat-
Ku sekali lagi tidak menerima Aku, 
dan memperlakukan Roh Kudus-Ku 
semau mereka, sehingga membiarkan 
Binatang itu berperang melawan mer-
eka yang Kuutus. 

Kedua kota yang menjadi satu ini, 
mewakili penolakan Sodom dan Mesir 
yang mereka dapati dari Para Pem-
bawa Amanat-Ku, dan ketulian total 
mereka serupa dengan keras kepalan-
ya Firaun. Kota-kota ini akan diganti-
kan oleh Yerusalem Baru. Dari Sodom 
dan Mesir kalian akan disebut: 

- Yerusalem Baru - 
Kota Keutuhan, Kota Kesucian. Dan 
bila saat ini terjadi, mereka yang 
luput, yang dikuasai ketakutan, akan 
memuji Aku23  saja. Bumi sekarang ini 
sedang hamil dan dalam keadaan sakit 
karena akan melahirkan. Anak-Ku, 
berteriaklah keras karena awal kesaki-
tan kelahiran anak mulai terasa. 

Tetapi saat menunggu tidak lama lagi 
akan habis. Aku sudah bernapas di 
atas kalian, hai ciptaan, menghidup-
kan kalian kembali satu persatu, 
sambil memurnikan kalian semua. 
Maka, jika ada yang berkeberatan, ia 
tidak menyatakan keberatannya itu 
terhadap kalian tetapi kepada-Ku, 
Aku, yang telah memberi Roh Kudus 
Kebenaran-Ku kepada kalian. 

Dan bila mereka menyalib ulang 
seseorang di antara kedua kota dengan 
nama simbolis Sodom dan Mesir, 
mereka telah menyalib ulang Sabda-
Ku. Tetapi, setelah tiga setengah 
hari24  maka Kedua Lampu-Ku akan 
menyinarkan Terang yang lebih cerah 
sebab ia akan datang dari kecerahan 
yang mengelilingi Roh  Oleh sebab 
itu berharaplah, anak-Ku. Kesepakat-
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Aku. Pergilah kepada dia yang Bejat, 
yang telah menghancurkan dirimu!”

Kecuali bila Aku mendengar        
     jeritan pertobatan.        

Maka bau kematian yang mengarah 
kepada kematian akan terus naik 
sampai ke surga. Aku tidak mau lagi 
mendapatkan hal-hal seperti ini. Yang 
kuingin dari kalian adalah:

- dupa -

Aku ingin  agar kalian seperti 
mangkok dupa penuh dengan dupa, 
di atas altar. Anak-anak terkasih, 
biarkan negerimu berubah menjadi 
sebuah Altar besar, mempersembah-
kan kepada-Ku keharuman dupa  
Aku ingin kalian hidup suci, sebab 
Aku Kudus  

Setiap hari Aku mengulurkan Tangan-
Ku kepada kalian untuk mengangkat 
kalian kepada-Ku. Aku telah menun-
jukkan Kasih-Ku kepadamu sepan-
jang zaman, dan sekarang ini sekali 
lagi, seperti seorang gembala yang 
meluputkan domba-dombanya dari 
moncong singa Aku datang meny-
elamatkan kalian dari Ular berbisa  

Kendati kemalanganmu yang memalu-
kan Aku tidak akan menggulingkan 
kalian seperti Aku menggulingkan 
Sodom dan Gomora. Aku tahu be-
tapa tertekannya saudara-saudaramu 
yang miskin dan betapa kaum miskin 
ditindas setiap harinya. Aku juga tahu 
betapa malangnya kalian, dan oh, 
Aku mengetahui kejahatan-kejahatan 
kalian ... dan banyak jumlahnya. 

an Roh-Ku adalah bagi zamanmu  
Kalian adalah bagian dari Rumah 
Tangga-Ku. Gereja akan hidup kem-
bali. 

        ø
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Damai sertamu. Katakan kepada 
umat-Ku agar memperhatikan Hu-
kum-Ku. Tulislah:

- Aku sedang mendamaikan 
       kembali dunia -

Katakanlah kepada mereka bahwa 
inilah Aku, Yesus. Bila mereka ber-
tanya apa Amanat-Ku untuk mereka, 
katakanlah kepada mereka:

- Aku akan datang untuk menda-
maikan kalian kembali dengan Hati 

Kudus-Ku - 

Dan dengan mendamaikan kalian 
kembali dengan Aku akan meminta 
kalian demi Kasih-Ku yang besar su-
paya kalian saling berdamai kembali. 
Aku berniat mendamaikan kembali 
dunia dengan Hati Kudus-Ku, dan 
dengan demikian menjadikan kalian 
semua suatu ciptaan baru.25

Inilah janji Roh-Ku. 

Sungguh Aku berkata kepadamu, dia 
yang menabur benih pemuasan diri 
akan menuai panen kebejatan, dan 
bila ia berhadapan dengan Aku pada 
Hari Penghakiman Aku akan berkata 
kepadanya: “Pergilah! Enyahlah dari 

-C$P?5$//+//:$&(F#&$J9E3*89J6
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Karena kekerasan yang dilakukan 
terhadap putra-putramu maka darah 
orang-orang yang tak bersalah sudah 
banyak tercurah di negerimu! Nasib 
buruk yang kalian peroleh akibat 
dosa telah menantang Kerahiman-Ku, 
dan demi besarnya Kasih-Ku Aku 
memanggil dan menghimpun orang-
orangmu pada hari ini. 

Kumpulkanlah semua orang yang ada 
di bawah Nama-Ku dan katakanlah 
kepada mereka bahwa Aku tidak men-
gadili siapa pun, begitu pula Aku tidak 
akan mengancam mereka. Katakanlah 
kepada bangsamu bahwa Aku akan 
mencurahkan Roh Kasih-Ku atas 
mereka. Seperti sehelai kain Aku akan 
menaungi negerimu dan seperti kabut, 
Roh Kasih-Ku akan membungkus 
kalian dan menembus melalui engsel-
engsel pintu kalian serta melalui jen-
dela-jendela. Sekalipun masyarakatmu 
tidak akan kecewa karena Kunjungan-
Ku 

Dengan Api-Ku yang Memurnikan 
Aku akan melahap habis kebejatan, 
dan bagaikan si penuai Aku akan men-
gayunkan Sabit-Ku dan memotong 
panenan kejahatan ini, mengikatnya 
menjadi satu ikatan dan melempar-
kannya ke dalam api untuk dibakar. 
Dan sebagai gantinya Aku akan 
menumbuhkan bibit-bibit dari Surga: 
bibit Kasih  Inilah Tuhanmu yang 
bersabda. Inilah Dia yang mengasihi 
kalian lebih dari yang dapat dipahami 
siapa pun.     

Inilah Aku, Yesus,
Juru Selamatmu,    

yang ada di depan pintun kalian 

sekarang. Dan sekali lagi Aku ber-
kata kepada kalian: Mari! Datanglah 
kepada-Ku, hai kalian yang tertindas. 
Aku akan menghibur kalian dan men-
enangkan kalian. 

Datanglah! Datanglah dan terimalah 
semua Harta Hati Kudus-Ku. Kera-
jaan Allah ada di antara kalian26$. 
Cukuplah kalian melangkah saja 
ke dalamnya. Rumah-Ku adalah 
rumahmu. Aku telah membuka pintu 
ke arah Kerajaan-Ku bagi semua 
orang  Mari, janganlah tergoda oleh 
kekerasan lagi. Balaslah kejahatan 
dengan kasih 

     Ampunilah!        
Bagaimana lagi Bapa dapat meng-am-
puni kalian bila kalian tidak bersedia 
mengampuni? 

Makanlah dari Buah-Ku dan bukan 
buah dari Musuh-Ku, sebab anak-
anak kegelapan jahat dalam perlakuan 
mereka, bahkan terhadap golongan-
nya sendiri, karena Kejahatan adalah 
tuan mereka yang mengajarkan 
mereka agar menjadi serupa dengan 
dia. Dan dia yang tidak jujur dalam 
hal-hal yang kecil akan tidak jujur 
pula dalam hal-hal yang besar  Pang-
gillah teman-temanmu bersama dan 
berdoalah. Aku akan mendengar doa 
kalian:

 - Setiap pendosa yang 
bertobat akan didengarkan       

di Surga -
Aku memberkati kalian semua sambil 
meninggalkan Hembusan Kasih-Ku 
pada dahi kalian   

-G$I&#(9$T121R&6
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Vassula, biarlah Aku berkata kepada-
mu terlebih dahulu: Penghinaan-
penghinaan yang mereka lontarkan 
dan menghina engkau,terlebih dahulu 
jatuh pada-Ku. Maka jangan meny-
erah. Pikullah Salib Persatuan-Ku dari 
bangsa ke bangsa dan jadilah Gema-
Ku  Untuk menyegarkan ingatan 
umat-Ku Aku akan mengutus Roh 
Kudus untuk mengingatkan mereka 
supaya mengamalkan kasih timbal 
balik yang akan menuntun mereka ke-
pada damai dan paham timbal balik.

Dalam Amanat-Ku yang awal tentang 
Persatuan Aku telah meminta kalian 
semua agar menekuk. Tetapi, adakah 

pada hari ini seseorang yang siap 
mendengarkan apa yang dikatakan 
Roh-Ku?                        
- Masih adakah di antara kalian orang 
   yang baik?                
- Adakah seseorang yang benar-benar 
   mencari Aku?             
- Sudahkah seseorang mengecilkan 
   suaranya untuk mendengar 
   Suara-Ku?                     
- Siapa orang benar yang pertama di 
   antara kalian yang akan mundur 
   dan lambat laun menghilang agar 
   Kehadiran-Ku tampak?                        
- Siapa di antara kalian yang siap 
   menundukkan kepalanya dan 
   membiarkan Kepala-Ku muncul? 
- Adakah orang yang bermurah hati di 
   antara kalian yang akan mengecil-
   kan suaranya dan mendengar doa 
   himbauan-Ku kepada Bapa:

“Haruskah Aku, ya Bapa, 
minum semusim lagi 

Piala perpecahan mereka?  
Ataukah mereka bersedia paling 

tidak mempersatukan tanggal Paskah 
sehingga sebagian dari kesakitan dan 

derita-Ku akan terangkat? 
Apakah kuasa Kegelapan ini 

tetap akan ada?                     
Mereka telah mengoyakkan Tubuh-Ku 

dan telah lupa bahwa Kepala-Kulah 
yang menguatkan dan menopang kes-

eluruhan Tubuh-Ku. 
Oh, Bapa!            

Perdamaikanlah mereka, dan ingat-
kanlah mereka bahwa melalui Kema-
tian-Ku di Salib Aku telah memberi 

mereka Damai-Ku.          Berilah mer-
eka Roh Kebenaran dengan penuhnya 

ke dalam hati mereka. 
Dan bila mereka melihat ketelanjan-

gan mereka, 
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maka mereka akan mengerti. Am-
punilah mereka, ya Bapa, 
sebab mereka tidak tahu        

apa yang mereka perbuat”. 
Benteng si sombong akan jatuh men-

jadi seonggokan debu, anak-Ku27 .

Kebanggaan mereka dan kejayaan 
akan jatuh setelah Roh-Ku menang-
kap mereka. Tunggulah, maka engkau 
akan melihat  Tulislah: Benarkah 
engkau mendengarkan? Apakah eng-
kau benar-benar mendengarkan apa 
yang Kukatakan? 

Yang Kukatakan kepadamu berarti 
Damai bagi umat-Ku dan sahabat-
sahabat-Ku. Mereka akan mengerti 
bila mulai hari ini mereka melepaskan 
kebodohan mereka. Bagi mereka yang 
mengasihi Aku tanpa syarat dan yang 
takut kepada-Ku pertolongan-Ku yang 
menyelamatkan ada dalam jangkauan 
tangan, dan kemuliaan akan hidup di 
dalam kalian masing-masing. 

Kasih dan Kesetiaan dapat bertemu, 
Kebenaran dan Kedamaian dapat 
saling merangkul. Kesetiaan dapat 
naik dari bumi ke atas sebab Kebena-
ran selalu bersandar ke bawah dari 
surga. Aku telah menganugerah-kan 
kebahagiaan kepada kalian. Apa yang 
telah dihasilkan tanah kalian sebagai 
panen? Kebenaran selalu mendahului 
Aku dan Damai mengikuti Jejak Kaki-
Ku. Dapatkah Aku berkata hal yang 
sama kepada kalian? Siapa yang harus 
mengganti rugi perpecah-an kalian 
yang bertahun-tahun itu? 

Upacara-upacara dan perdebatan-
perdebatan tidak menjadi perhatian-
Ku. Sikap berpura-pura dan basa-basi 
tidak dapat memperdayai Aku pula. 
Oh, putri, yang Kuharap mereka 
pahami, terutama mereka yang hidup 
dalam Luka-luka-Ku, adalah bahwa 
kepedihan-Ku amat besar, dan alasan 
mengapa Aku menyatakan beberapa 
hal dengan keras adalah supaya 
me-reka mampu berkhotbah berlan-
daskan Roh, bukan berlandaskan 
rumusan. 

Aku ingin memenuhi semangat mer-
eka dengan Terang-Ku yang transen-
den supaya mereka melihat hal-hal 
dengan Mata-Ku dan bukan dengan 
mata mereka. Supaya mereka melihat 
dengan Terang Ilahi-Ku bukan dengan 
terang mereka sendiri. Aku dikenal 
sebagai yang Setia dan Benar, dan ini 
tidak berarti bahwa karena mereka 
tidak setia dan benar maka Aku pun 
tidak akan menunjukkan Kesetiaan, 
Kebenaran dan Damai, dan tidak 
menolong mereka. Bahkan bila semua 
orang berbalik dari Aku dan dari 
Jalan-Ku, Aku akan tetap Setia dan 
Sejati28 . 

Roh-Ku akan berkarya memulihkan 
Kedamaian di antara saudara-sauda-
ra, dan melalui Salib dan Luka-luka-
Ku. Aku akan mempersatukan kalian 
semua dalam satu Tubuh utuh se-
hingga kalian akan memuliakan Aku 
di sekitar 

 Satu Tabernakel Saja.
Dan halangan yang masih memisahkan 
kalian akan diputuskan. Hambatan 
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akan diangkat29  dan Takhta Kurban-
Ku akan kembali pada tempatnya 

Datanglah kepada-Ku seperti anak-
anak kecil, supaya Aku dapat mem-
buka mata jiwa kalian agar kalian 
mampu melihat Harapan yang terse-
dia oleh Panggilan-Ku 
Berkatilah Aku, putri  Mari. 
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