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Bersandarlah pada-Ku. Hai 
yang diberkati Jiwa-Ku, Kuberi 
Damai-Ku kepadamu. Tulislah:

Oh, Yerusalem1 ! Pali ngkan-lah 
pandanganmu ke timur dan ke barat. 
Pali ngkanlah pandangan-mu ke utara 
dan ke selatan, dan Aku Ada di sana! 
Sungguh Aku berkata kepadamu 
bahwa Roh-Ku sekali lagi akan di-
curahkan atas kalian dan Citra-Ku 
akan tersebar ke seluruh muka bumi. 
Apa yang telah Kurencanakan akan 
terjadi dan apa yang telah Kukatakan 
kepadamu akan di-genapi. Datanglah 
dekat kepada-Ku dan dengarkanlah 
dengan baik: Hari i ni Aku datang 
hi ngga ambang pi ntumu sambil 
memegang   panji Damai. Aku datang 
untuk menyelamatkan engkau, hai 

Yerusalem. Padanya tertulis: Setia dan 
Benar2 , Raja segala raja dan Tuhan 
segala tuhan3 . Apakah Aku akan 
men-dengar darimu, hai Yerusalem, 
"Raja-Ku, Engkaulah yang harus 
kusembah", ataukah engkau masih 
tetap tidak sadar akan Dia yang 
menawarkan Damai-Nya kepadamu 
... sekarang? Apakah engkau pada 
hari-hari akhi r i ni, sebelum Hari 
Perhitungan, mau mengenali Roh 
Kudus-Ku yang turun dari atas 
dalam segala Kemuliaan-Nya untuk 
ti nggal bersamamu? Selama selu-
ruh hidupmu, hai generasi, engkau 
menolak Hukum-Ku dan berpali ng 
muka, membero ntak. Apakah engkau 
pernah akan siap menemui Aku, Al-
lahmu? Tidak lama lagi Aku akan 
meli ntasi Kotamu4 ! Dan i ni akan ter-
jadi lebih cepat dari yang kaupiki rkan! 
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Kejadian-kejadian itu akan menjadi 
peri ngatan-Ku yang terakhi r. Sung-
guh Aku berkata kepadamu:

Bangunlah dari tidur lelapmu! 
Engkau sedang menuju kehancuran-
mu. Kebaskanlah debu yang menutupi 
di rimu dan bangkitlah dari antara 
o rang mati. Akhi r Zaman5 sudah 

lebih dekat dari pada yang kausangka. 
1)Segera, dengan amat segera, 

secara mendadak Aku akan membuka 
Kekudusan-Ku di Surga, dan di 
sana, dengan matamu yang sudah 
tersi ngkap, kalian akan menangkap 
bagaikan suatu wahyu rahasia jutaan 
Malaikat, Takhta-takhta, Kerajaan-
kerajaan, Pemeri ntah-pemeri ntah, 
Penguasa-penguasa, semua tersungkur 
di sekitar Tabut Perjanjian.

Lalu, suatu Napas akan 
meli ntasi mukamu dan Kuasa-kuasa 
Surga akan bergetar. Nyala-nyala 

cahaya akan diikuti oleh gemuruh 
kilat. "Tiba-tiba akan datang ke 
atasmu saat kemelut dahsyat, yang 
belum pernah terjadi sejak bangsa-
bangsa pertama ada."6 Sebab Aku 
akan mengi zi nkan jiwamu melihat 
semua kejadian dalam hidupmu. 
Aku akan menyi ngkapkannya satu 
per satu. Sementara jiwamu akan 
sangat gelisah, engkau akan menyadari 
betapa banyaknya darah tak bersalah 
telah tercurah akibat dosa-dosamu 
oleh jiwa-jiwa yang mengadakan silih. 
Lalu Aku akan menyadarkan jiwamu 
betapa engkau tidak pernah menaati 
Hukum-Ku. Bagaikan gulungan 
yang terbuka, Aku akan membuka 
Tabut Perjanjian dan menyadarkan 
engkau akan keliaranmu.

2) Jika engkau masih hidup 
dan berdi ri di atas kakimu, maka 
mata jiwamu akan melihat Terang 
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yang menyilaukan, seperti kilauan 
banyak batu permata. Seperti kemilau 
berlian yang murni bagaikan kristal, 
suatu Terang yang sangat beni ng dan 
cemerlang sehi ngga meski pun jutaan 
malaikat ada di dekat nya dalam Ke-
heni ngan, engkau tidak akan melihat 
mereka dengan jelas, karena Terang 
i ni akan menutupi mereka seperti 
debu emas keperak-perakan. Jiwamu 
hanya akan melihat bentuk mereka, 
bukan wajah mereka. Lalu, di tengah 
Terang yang berkilauan itu, jiwamu 
akan melihat apa yang pernah terlihat 
dalam sesaat dari detik itu, saat 
engkau terci pta....

Mereka akan melihat:     Dia 
yang pertama memeluk engkau dalam 
Rangkulan-Nya. Sang Mata yang 
terlebih    dahulu melihat engkau.               

Mereka akan melihat: Tangan 
Dia yang membentuk engkau dan 

memberkati engkau ... Mereka akan 

melihat: Bapa Yang Pali ng Lembut, 
Penci ptamu, yang dihiasi dengan 

kemegahan yang menakjubkan, Yang 
Pertama dan Yang Terakhi r, Dia 
yang ada, yang telah ada, dan yang 
akan datang, Yang Mahakuasa,    

Alfa dan Omega:             
Yang Memeri ntah.

Gemetar karena semaki n 
sadar, matamu akan terpaku pada 
Mata-Ku yang akan menyerupai dua 
Nyala Api7 ˙ Lalu hatimu akan 
melihat kembali dosa-dosanya dan 
akan penuh penyesalan. Dalam suasana 
kemelut serta siksaan besar engkau 
akan menanggung derita keliaranmu, 
sambil menyadari betapa engkau 
terus menerus telah menghi na Nama 
Kudus-Ku dan betapa engkau meno-
lak Aku, Bapamu ... Dilanda oleh 
perasaan panik, engkau akan gemetar 
dan gentar ketika melihat di rimu 
sebagai mayat yang sedang membusuk, 

J$<42$19+1;>
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dihancurkan oleh caci ng dan burung 
nasar.

3) Dan bila kakimu masih 
meno pang di rimu, Aku akan menun-
jukkan kepadamu apa yang di pelihara 
selama bertahun-tahun dalam 
hidupmu i ni, oleh jiwamu, sekal-
igus Bait-Ku dan Kediaman-Ku. 
Dari pada Korban Kekal-Ku, engkau 
akan melihat dengan penuh kecemasan 
bahwa engkau telah memelihara Sang 
Ular Berbisa, dan bahwa engkau 
telah menegakkan Kejahatan yang 
Menghancurkan, yang telah disebut 
oleh Nabi Daniel, dalam kediaman 
yang pali ng mendalam jiwamu. 

        Hujah. 
Hujah yang telah memutus-

kan seluruh ikatan surgawi yang 
mengikat di rimu dengan Aku, dan 
membuat jarak antara engkau dan 
Aku, Allahmu. Bila Hari itu tiba, 
sisik-sisik matamu akan terlepas, se-
hi ngga engkau akan dapat menangkap 

betapa engkau telanjang, dan betapa 
engkau gersang di dalam di rimu. 
... Hai ci ptaan yang tak berbahagia, 
pembero ntakanmu dan penolakan 
akan Tri nitas yang  Terkudus telah 
menjadikan engkau seo rang yang 
murtad dan Penganiaya Sabda-Ku. 
Maka, ratapan dan jerit tangismu 
hanya terdengar olehmu saja. Aku 
berkata kepadamu: engkau akan 
berkabung dan engkau akan menangis. 
Tetapi ratapanmu hanya akan diden-
gar oleh teli ngamu sendi ri. Aku hanya 
dapat menghakimi sebagaimana Aku 
disuruh untuk menghakimi, dan 
penghakiman-Ku akan adil. Seperti 
yang terjadi di zaman Nuh, begitu 
pula yang akan terjadi ketika Aku 
membuka Surga dan menunjukkan 
kepadamu Tabut Perjanjian. "Sebab, 
pada hari-hari itu sebelum Ai r Bah 
datang, o rang-o rang sedang makan, 
mi num, mengambil ist ri, mengambil 
suami, terus hi ngga saat Nuh masuk 
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ke dalam bahtera itu. Dan mereka 
tidak menduga apa-apa sampai Ai r 
bah itu datang  dan menghanyutkan 
semua o rang". 8  Begitu pula akan 
terjadi pada Hari i ni. Dan Aku 
berkata kepadamu, bila saat itu 
tidak di persi ngkat oleh perantaraan 
Bunda Sucimu, para marti r kudus 
dan kolam darah yang ditumpahkan 
di bumi, mulai dari Habel yang suci 
sampai ke darah semua nabi-Ku, 
tidak satu pun dari kalian yang dapat 
bertahan hidup. 

Aku, Allahmu, mengutus 
malaikat demi malaikat untuk 
memaklumkan bahwa Saat Kerahim 
-an-Ku sudah hampi r habis dan 
bahwa Saat Pemeri ntahan-Ku di 
bumi sudah dekat. Aku mengutus 
para malaikat-Ku untuk menjadi 
saksi Kasih-Ku "kepada semua 
o rang yang hidup di bumi, ke setiap 
bangsa, ras, bahasa dan suku."9  Aku 

meng-utus mereka sebagai para rasul  
di hari-hari terakhi r untuk meng-
umumkan bahwa: "Kerajaan dunia 
akan menjadi seperti Kerajaan-Ku 
di atas, dan bahwa Roh-Ku akan 
memeri ntah untuk selama-lama-
nya"10 di tengah-tengah kalian. Aku 
mengutus hamba-hamba-Ku, para 
nabi, untuk berseru di padang gurun 
i ni bahwa engkau harus:

"Takut kepada-Ku dan memuji 
Aku, sebab Saat nya sudah tiba bagi-

Ku untuk menghakimi !" 11
Kerajaan-Ku akan datang 

kepadamu dengan tiba-tiba. Itulah 
sebabnya engkau harus tetap teguh dan 
beriman hi ngga akhi r.

Anak-Ku, berdoalah bagi si 
pendosa yang tidak menyadari kebusu-
kannya.

Berdoalah dan mi ntalah kepada 
Bapa untuk mengampuni kejahatan-
kejahatan yang dilakukan dunia 

K$/&'$;-+?KD?9>
9$<42$1-+@>

$10$<42$11+15>
11$<42$1-+J>



!"#"$%&'&'&($)*+$5-

K

tanpa henti-henti nya. Berdoalah demi 
pertobatan jiwa-jiwa. Berdoalah demi 
Damai ˙ 

⁄¤‹fi› ƒ 
5767675

Tuhanku, Engkau pialaku, dan inti 
jiwa-ku bersukacita dalam Diri-Mu. 
Ke-lembutan-Mu yang  besar menopang 
aku untuk menyeberangi padang gurun 
ini, dengan sisiku di samping Sisi-Mu, 
tanganku di dalam Tangan-Mu. @Demi 
Engkaulah aku bersedia menghadapi 
penghinaan-penghinaan yang menutupi 
diriku secara memalukan, dan membuat 
aku seorang asing terhadap saudara-
saudaraku sendiri, seorang asing bagi 
putra-putra lain negeriku. Namun seman-
gat bagi Rumah-Mu menelan diriku!D!
Mzm FG:I-G.

Vassula, biarkan Aku mem-
bisikkan Sabda-Ku ke dalam 
teli ngamu, supaya engkau dapat 
memuliakan Aku. Jangan menden-
garkan, anak domba-Ku, apa yang 
dikatakan dunia, karena tidak ada 
kebaikan yang datang dari padanya. 
Dengarkan Aku, Aku yang adalah 
Bapamu, dan dengan mendengarkan 
secara seksama, engkau akan melak-
sanakan karya yang telah Kupercaya-
kan kepadamu. Percayalah pada-Ku, 

anak-Ku, dan datanglah kepada-Ku 
untuk mendapat nasihat. Datang-
lah kepada-Ku untuk mendapat 
penghiburan. Datanglah kepada-Ku 
bila panas dunia i ni muncul melawan 
engkau dan membakar di rimu. 
Datanglah segera kepada-Ku, Ab-
bamu, dan Aku akan menyembuhkan 
luka-luka bakarmu. Akulah Dia, 
yang mengasihi engkau dengan amat 
lembut, dan Aku selalu akan merawat 
engkau hi ngga sehat kembali. Aku 
selalu akan meri ngankan luka-luka 
yang dikenakan kepadamu oleh dunia 
demi Nama Kudus-Ku dan demi 
bersaksi atas Kasih-Ku. Ingat-
lah: di Surga, Aku Ada meng-
awasi engkau dan menyelesaikan semua 
masalahmu. Ingatlah pula bahwa 
apa saja yang kaulakukan bukanlah 
demi kepenti ngan-kepenti nganmu 
ataupun demi kemuliaanmu, me-
lai nkan demi Kepenti ngan-kepenti ngan 
dan Kemuliaan Dia yang mengutus 
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engkau, ˙ Biarlah Roh Kebenaran 
bersi nar atasmu supaya engkau, pada 
gili ranmu, memantulkan Citra-Ku, 
sambil mengi ngatkan dunia akan 
Wajah-Ku yang sejati, sebab dunia 
kelihatannya sudah melupakan Citra-
Ku yang Sejati. Dalam waktu dekat, 
kalian semua akan belajar bagaimana 
menjalankan

Hidup Sejati dalam Allah.
dan menjadi satu dengan Aku 

sebagaimana Tri nitas Kudus adalah 
Satu dan Sama, sebab Kami Bertiga 
sependapat ˙ 

Anak-anak-Ku yang kecil, 
Aku tidak akan lama, Aku sedang 
dalam Perjalanan-Ku Kembali. Aku 
mengatakan semua hal i ni kepadamu 
supaya kalian dapat bersukacita, sebab 
Aku pun bersukacita akan Hari i ni, 
saat kepala Setan akan dihancurkan 
oleh tumit Bunda-Ku. Dengarlah 
Aku. Aku akan mencurahkan Roh-
Ku ke atas generasi jahat i ni untuk 

memikat hati umat dan menuntun 
semuanya kembali kepada Kebenaran 
menyeluruh, untuk menjalani 

 Hidup Sempurna dalam 
      Aku, Allahmu. 
Tabahlah, sebab masih akan 

ada Api sebelum Hari-Ku. Maka, 
jangan takut atau sedih, sebab tanpa 
Api i ni muka bumi tidak dapat 
berubah ... Dan ketika saat itu tiba, 
hal itu akan menunjukkan kepada 
dunia betapa dunia keli ru. Hal itu 
akan menunjukkan kekafIrannya, 
rasio nalismenya, materialismenya, ego-
ismenya, kesombongannya, ketamak-
annya dan kejahatannya, pendeknya, 
segala kejahatan yang disembah oleh 
dunia. Tidak ada yang dapat berkata 
bahwa Aku tidak menyatakan ri nci nya 
Rencana-rencana-Ku. Tidak ada yang 
dapat berkata  bahwa Aku telah 
menyembunyikan Rencana-rencana-Ku 
darimu.

    Akulah Kebenaran 
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dan Kebenaran selalu akan 
membuka Hati-Nya dan membe-
berkan kepadamu Rencana hangat nya 
sebagaimana adanya ... Kebenaran 
selalu akan memberi kalian Pilihan 
untuk membuktikan di rimu kepada-
Nya. Seandai nya Aku tidak berkata 
apa-apa kepadamu, atau seandai nya 
Aku sekarang tidak membuka Surga 
kepadamu, kalian akan dimaafkan, 
tetapi Aku telah memanggil kalian 
siang dan malam. Dengan tak 
henti-henti nya Aku telah mengutus 
kepadamu para malaikat-Ku untuk 
berbicara kepadamu. Aku telah 
membangkitkan jiwa-jiwa malang 
dari keadaan tak berarti dan mem-
bentuk mereka menjadi murid-murid 
yang bersemangat untuk datang dan 
mengetuk pi ntu kalian dan mengu-
langi Sabda yang Aku sendi ri berikan 
kepada mereka. Tidak, mereka tidak 
berbicara atas nama mereka sendi ri, 

tetapi hanya mengulangi Pengetahuan 
yang Aku sendi ri mengajarkan kepada 
mereka ˙ Mereka menghadap kalian 
dalam kemiski nan dan dengan kaki 
telanjang, memberi tahu hal-hal yang 
akan terjadi, tanpa menambah atau-
pun mengurangi dari apa yang telah 
Kuberikan kepada mereka. Apa yang 
mereka katakan diambil dari Sang 
Kebijaksanaan Sendi ri.

Sekarang, Aku sungguh 
berkata kepadamu bahwa pada saat 
Hari Pemurnian itu tiba, banyak 
o rang akan berduka hi ngga titik mati 
karena mereka tidak membiarkan 
Roh Kudus Kebenaran-Ku masuk ke 
dalam rumah mereka12 , tetapi sebagai 
ganti-Nya menyambut Ular Ber-
bisa, Kejahatan dahsyat dari keham-
paan, dan berbagi makanan mereka 
dengan musuh-Ku sebelah menye-
belah. Mereka menyambut di dalam 
rumah mereka si dia yang meni ru 

$1;$H&9'"+$M9N&$A787#&>
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Yang Kudus. Mereka menyembah Si 
Peni pu yang mengajar mereka menang-
kap salah Roh Kudus-Ku: 

Roh Kudus-Ku       
Pemberi Hidup dan                   

Daya Dalam jiwa mereka.
Dia yang telah menghembus-

kan jiwa aktif ke dalam di ri mereka 
dan membangunkan roh yang hidup 
˙

Sungguh Aku berkata kepada-
mu, Api-Ku akan turun ke dalam 
dunia i ni lebih cepat dari yang kalian 
perki rakan, supaya mereka yang tanpa 
peng-lihatan akan dosa-dosa mereka 
sendi ri dengan tiba-tiba dapat melihat 
dosa-dosa mereka. Aku mampu 
mempercepat hari itu dan, sekali lagi, 
Aku mampu memperpendek Saat 
itu, sebab Saat itu akan membawa 
kemelut dahsyat sehi ngga banyak 
o rang akan mengutuk saat kelahi ran 
mereka. Mereka akan menghendaki 
supaya lembah-lembah membuka dan 

menelan di ri mereka, supaya gunung-
gunung jatuh ke atas mereka dan 
menutupi mereka, supaya burung-
burung nasar menghabiskan mereka 
dengan cepat. Mereka akan i ngi n 
menghancurkan di ri mereka hi ngga 
berkepi ng-kepi ng. Tetapi tidak ada 
seo rang pun akan luput dari Saat itu. 
Mereka yang benar-benar mengasihi 
Aku akan menderita hanya karena 
mereka tidak berhasil berbuat yang 
lebih banyak bagi-Ku. Mereka pun 
akan dibersihkan. Tetapi celakalah 
mereka yang menolak Aku dan meno-
lak mengakui Aku. Penghakim sudah 
menanti mereka. Kebenaran yang telah 
diberikan kepada mereka akan menjadi 
hakim mereka pada Hari itu. Dari 
para pembawa suara-Ku seri ng sudah 
kalian dengar bahwa

"Hari Tuhan sudah dekat"
dan bahwa Kedatangan-Ku 

Kembali sebentar lagi akan nyata. 
Bila kalian mengasihi Aku maka 



!"#"$%&'&'&($)*+$5-

1;

kalian akan bersukacita bahwa Roh 
Kudus-Ku akan datang atas kalian 
dengan kepenuhan Daya-Nya dan 
dalam segala Kemuliaan-Nya. Bila 
kalian mengasihi Aku kalian akan 
terus berdoa demi pertobatan semua 
anak-Ku yang tidak sadar dan masih 
hidup di bawah kuasa Setan. Bila 
ada seseo rang yang mengasihi Aku 
se-bagaimana Aku mengasihi kalian 
semua, maka ia akan men-dengarkan 
Aku dan akan tetap setia hi ngga 
akhi r pelayanannya.

Anak-anak-Ku yang kecil, 
seandai nya kalian mengasihi Aku, 
kalian akan mengerjakan karya yang 
lebih besar dari pada yang Kukerjakan 
ketika Aku masih di bumi. Namun, 
belum ada yang melakukan karya 
yang lebih besar itu karena begitu se-
dikit iman yang ada padamu kepada-
Ku dan begitu sedikit kalian sali ng 
mengasihi. Hi ngga sekarang, belum 
ada yang mengasihi Aku sebanyak 

Aku mengasihi kalian. Tetapi pada 
Hari Pemurnian kalian akan mengerti 
betapa sedikit jasamu karena Aku 
akan menunjukkan Wajah Kudus-
Ku dalam di rimu. Apakah kalian 
mendengar Langkah-langkah Kaki 
itu? Langkah-langkah kaki itu 
adalah Langkah-langkah Kaki-
Ku. Sudahkah kalian mendengar 
suara Napas-Ku? Suara itu adalah 
suara manis Roh Kudus-Ku yang 
menghembus melalui padang gurun 
dan kegersanganmu. Apakah kalian 
merasakan suatu Hembusan Napas 
membelai wajahmu? Jangan takut. 
Seperti sayap Merpati itu, Roh 
Kudus-Ku menyentuh kalian dengan 
halus pada saat ia terbang di atas 
kalian ˙

Oh, datanglah! Datanglah 
kepada-Ku, dan sebagaimana Musa 
mengangkat ular di padang pasi r, Aku 
pun akan mengangkat jiwa kalian 
kepada-Ku dan menghidupkan kalian 
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kembali! Sebagaimana Aku diangkat 
ke Surga, kalian pun akan diangkat 
kepada-Ku untuk di rawat pada  
Dada-Ku.

Oh, datanglah kepada-Ku! 
jadilah haus kembali. Hauslah akan 
Sumber Ai r Kekal-Ku. Hauslah 
supaya kalian dapat bersama-Ku, 
Allahmu! Tanpa ragu-ragu Aku 
akan menawarkan kalian mi num dan 
mengubah Ai r-Ku menjadi mata ai r 
di da-lam di ri kalian, yang berkem-
bang menjadi hidup kekal. Sebab, 
dari Dada-Ku mengali rlah banyak 
ai r mancur kehidupan, Sumber yang 
tidak ada habisnya.

Oh, datanglah kepada-Ku! 
Laparlah kembali akan Roti-Ku, 
dan kalian tidak akan mati! Hari 
i ni, seperti kemari n, Aku berdi ri dan 
berseru:

"Barangsiapa haus, biarlah ia 
datang kepada-Ku! Biarlah o rang 

yang percaya pada-Ku,  datang dan 
mi num!"13  Ke-sabaran-Ku besar, 
dan meski pun Aku tahu bahwa 
kalian pendosa dan telah mengoto ri 
bumi i ni dengan darah o rang yang 
tidak bersalah14 . Bila kalian datang 
kepada-Ku dengan penyesalan, Aku 
akan mengampuni kesalahan dan 
kejahatan kalian! Aku Lembah 
Rahmat. Jangan takut ... Jangan 
takut pada-Ku. Lebih baik kalian 
takut akan Saat itu, bila saat itu 
menemukan kalian tidak sadar dan 
tidur.

Inilah Suara Bapamu. Inilah 
Suara Sumber Mulia Kasih. Inilah 
Suara Dia yang pernah berkata:

   "Jadilah terang!"
dan terang itu terjadi. Datan-

glah kepada-Ku dan Aku akan 
memberi kalian Roh-Ku tanpa syarat. 
Janganlah kalian seperti para serdadu 
yang telah membagi-bagikan pak-

$1?$H*4$J+?J>
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aian-Ku dan mengundi nya di bawah 
Salib-Ku. Datanglah kepada-Ku 
dengan semangat Yohanes. Datanglah 
kepada-Ku karena kasih. Datanglah 
kepada-Ku untuk menghibur Aku 
dan untuk ada bersama-Ku. Saat nya 
sedang mendekat ketika dunia akan 
ditemukan dalam keadaan kemelut 
dan gelap, pekat nya kecemasan, dan 
hanya akan melihat gelapnya malam. 
Dalam keadaan tertegun, mereka akan 
memanggil Aku, tetapi Aku tidak 
akan menjawab. Aku tidak akan 
mendengarkan jeritan mereka. Dalam 
keadaan kacau, mereka akan meng-
hujah Wahyu-Ku, Kebijaksanaan 
dan Kebenaran. Seluruh dunia akan 
terserap oleh kemelut ketika melihat

   Tabut Perjanjian,     
      Hukum-Ku.
Banyak o rang yang akan 

jatuh dan hancur, terguncang dan 
gemetar karena keliaran mereka. Bila 

langit akan terkoyak dan membuka, 
bagaikan ti rai yang terobek separoh, 
yang menunjukkan kepada mereka 
betapa mereka telah menggantikan 
Kemuliaan-Ku dengan suatu imitasi 
yang tak berarti15, bagaikan bi ntang-
bi ntang yang jatuh dari langit mereka 
akan jatuh, menyadari pada saat 
itu betapa Kebodohan menyesatkan 
mereka, betapa upaya untuk menaiki 
puncak gunung untuk menyai ngi Aku 
hanyalah suatu kebodohan! Bila Hari 
itu datang Aku akan menunjukkan 
kepada dunia betapa jahat masa lalu 
itu, betapa mereka berkencan dan 
berdialog dengan si Pembero ntak dan 
bukannya dengan Yang Kudus. Saat-
nya telah tiba saat ketetapan hati dan 
iman, doa dan pengo rbanan menjadi 
vital. Hal-hal itu sudah menjadi 
sesuatu yang MENDESAK!

Anak-anak-Ku yang kecil. 
Kalian yang sekarang bersedih hati, 

$15$/7(6&P"$#7O&1&$I&($K+11D1;5$2&9'"$C*A"(9$C"1"0>
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nanti akan bersukacita. Marilah kita 
sekarang berdoa:

Bapa yang Maha Rahim 
angkatlah aku ke Dada-Mu, i zi n-
kanlah aku mi num dari Ali ran-

ali ran Hidup Kekal   yang mengali r,                   
dan kalau itu terjadi aku akan tahu 
bahwa aku menikmati perkenanan-
Mu. Oh, datang dan selamatkanlah 
aku, sebelum Saat itu datang atas 
di riku. Sembuhkanlah aku, sebab 
aku telah berdosa terhadap-Mu ˙ 
Bapa, Bibi r-Mu basah dengan 

Rahmat.              
Hati-Mu adalah Tungku Api 
Kasih yang berkobar. 

Mata-Mu adalah Dua Nyala 
Api yang menelan. 

Oh, Bapa,Kei ndahan-Mu 
adalah Kesempurnaan itu sendi ri. 
Kemuliaan dan Kemegahan-Mu 

menjadikan para malaikat-Mu yang 
pali ng cemerlang sekali pun tertegun.       
Engkau yang Kaya dalam Keu-

tamaan dan Rahmat,    jangan 
menyembunyikan Wajah Kudus-Mu 
dariku,  pada waktu saat itu tiba.  
Datang dan urapilah aku   dengan 

mi nyak kasih.         
Allah, dengarlah doaku, dengar-
kanlah himbauan suaraku! 
Aku harus menepati kaul yang 
Kusampaikan kepada-Mu.      

Ya Bapa Kekal,          
meski pun arus melawan aku,  
aku mengandalkan, aku tahu, 

aku percaya, bahwa Rangkulan-Mu 
akan ada di sana untuk mengangkat 
dan menarik aku keluar dari arus 
i ni.      Ah, betapa aku ri ndu 

memandang Tempat Kudus-Mu dan 
melihat Kemuliaan-Mu dalam Tabut 

Perjanjian!        
Oh, betapa jiwaku ri ndu  untuk 

memandang Sang Pengendara Surga      
Setia dan Benar.              

Dia yang akan menyapu bersih   
kebejatan dari dunia.           
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Dia yang Adil.            
           Oh, datang dan seli-
mutilah aku  dengan Jubah-Mu,             
sebab Kasih-Mu dikenal karena   

Kemurahan Hati-Nya.         
Oh, Bapa! Jangan si ngki r-

kan  aku sebagaimana aku layak 
disi ngki rkan karena dosa-dosaku, 

tetapi tolo nglah aku dengan memberi 
aku makanan Roti Harianku, dan     
li ndungilah aku supaya aman   dan 

jauh dari cengkeraman si Ular 
Berbisa.  Jadikanlah aku pewaris    

Rumah-Mu. Jadikanlah aku Anak 
Terang-Mu.   Jadikanlah aku sali nan     
sempurna dari Sang Marti r Mulia, 
demi memuliakan Engkau, untuk          

selama-lamanya˙  Ami n˙
Surga adalah milikmu, anak-

Ku16. Hiduplah bagi-Ku, bernapaslah 
bagi-Ku. Jadikanlah Aku pilihan-Mu 
yang Pertama. Kasihilah Aku, anak-

Ku, maka segala yang Kumiliki 
menjadi milikmu. Melalui kasihmu 
dan kesetiaanmu Rumah-Ku akan 
menjadi rumahmu pula. Andal-kan-
lah Aku, Abbamu. Datanglah dekat 
pada-Ku dan ambillah tempatmu di 
dalam Hati      Kudus-Ku 

8̇967675

Sepanjang hari aku merindukan Engkau, 
Yahwehku, milikku. 

Kasih yang Kautunjukkan kepadaku tidak 
mungkin kulupakan. - Tidak pernah! 

Kebaikan-Mu, Yahwehku, milikku, akan 
kuingat selama hidupku.

Aku merindukan Engkau penuh kasih, 
Yahwehku, hari demi hari, 

dan aku tidak lagi mau bergaul dengan 
dunia ini yang melukai Diri-Mu, 

terlebih lagi karena aku tahu akulah 
yang pertama yang melukai Diri-Mu ...

Jiwaku ingin memaklumkan seluruh 
keajaibanmu kepada dunia, dan kakiku 
ingin lari menuju puncak gunung dan 

berseru kepada dunia:
@Penciptamu adalah Suamimu! 

Nama-Nya Yahweh Sabaot.
Ya, bagaikan seorang istri yang diting-
galkan dan yang bersusah hati, Yahweh 

Sabaot memanggil engkau kembali. 
Masakan seorang pria akan menolak istri 
dari masa mudanya? Demikianlah sabda 

AllahD."#!
Namun, aku takut, oh, Yahwehku, Abbaku 

dan milikku. Jiwaku rindu dan merana 
demi Rumah-Mu dan

yang kurindukan sekarang ialah 
berada bersama-Mu.

Maka, jangan  bertanya kepadaku men-
gapa rohku lemah semangat,

sebab keluh kesahku bukanlah 
rahasia bagi-Mu, dan yang kukesahkan 

$1@$Q7'7B&4$A7(1&8&0#&($1*&$2&(6$1919#'7$EBB&4$#7O&1&#"$G&69D)2&5$R&$0&(6&'$'7807('"45$1&($17(6&($O7("4$
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sudah Kauketahui
jiwaku menantikan Engkau, Yahwehku.

Datang dan kuasailah aku.
Datang dan telanlah aku.

Vassula, jangan bersembunyi, 
anak-Ku18  ... putri Mesi r. Aku telah 
menetapkan di rimu sebagai utusan 
kepada banyak bangsa, dan engkau 
sangat berharga bagi-Ku. Jangan 
engkau salah tafsi r.  Aku tidak 
membutuhkan engkau. Engkau 
pun bukan tak tergantikan untuk 
karya i ni. Tetapi Aku memilih 
engkau, seo rang yang 'bukan apa-
apa', untuk memuliakan Aku, dan 
memurnikan engkau. Maka, apa saja 
yang Kumiliki akan Kubagi dengan 
di rimu. Jangan takut memaklumkan 
Amanat-Ku. Roh Kudus-Ku akan 
memenuhi engkau dengan Sabda-
sabda-Ku, dan engkau dengan lantang 
akan memaklumkan Sabda-Ku ˙ 
Maka, pergilah sekarang kepada siapa 

saja engkau Kuutus. Aku tidak akan 
meni nggalkan engkau, dan Aku juga 
tidak akan meni nggalkan engkau 
tanpa isi. Roh Kudus-Ku adalah 
Pembimbi ngmu dan Penasihatmu. 
Aku baru saja mulai menuai Panen-
an-Ku ... Tuailah bersama-Ku ... 
Engkau tidak menanam apa-apa 
dalam Panenan i ni. Akulah yang telah 
melakukan seluruh kerja penaburan 
penanaman dalam di rimu dan ki ni 
Aku mengi ngi nkannya di mana-
mana. Sekarang, setelah Panenannya 
siap, yang Kumi nta darimu hanyalah 
agar engkau menuai nya bersama Aku, 
hai putri-Ku. Tidak banyak yang 
Kumi nta dari padamu ... Apa yang 
kaulihat, putri?
Wajah Kudus Putra-Mu, terhimpit oleh 
kesakitan. Wajah-Nya seperti yang ada 
pada gambar Kain KaPan Suci.

Tidakkah hal itu merupa-
1K$E#"$A7(64&8&O#&($G&4N&$&#"$'91&#$O78B"$B&69$O7869$#7$07A"&$G&(60&$"('"#$G780&#09>$E#"$A7(6D
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kan alasan cukup untuk maju dan 
mengo rbankan sedikit waktu  dan 
tenagamu? Lihatlah kembali, hai 
putri ... Apakah yang kaulihat 
sekarang, Vassula?
Aku melihat sesuatu seperti awan lembut 
merah yang memenuhi langit yang di 
atas kami, namun bergerak bagaikan 
kabut dan menutupi langitQ geraknya 
lembut namun tegas.

Tulislah: "Seperti fajar yang 
terbentang di atas gunung-gunung ada 
suatu gumpalan besar dan menakjub-
kan seperti yang belum pernah dilihat 
sebelumnya, dan yang tidak pernah 
akan ada dalam zaman kapan pun".19  
Ya, memang sudah dekat ... Dan 
ki ni, apa yang kaulihat, Vassula?
Obor  manusia yang hidup.

Perhatikan dengan cermat 
jiwa-jiwa yang telah Kuci ptakan 
itu  ... Mereka tidak pernah akan 
sampai ke Ruangan yang Kusiapkan 
bagi mereka. Jiwa-jiwa i ni berada di 
bawah kekuasaan Setan, dan mereka 

tidak akan berbagi Kerajaan-Ku 
ataupun Kemuliaan-Ku. Mereka 
sedang menuju kepada pemusnahan  
mereka ... Katakanlah kepada-Ku, 
apakah Aku mengi ngkari suatu jiwa 
dari Kasih-Ku, Kemuliaan-Ku dan 
Kerajaan-Ku?
Tidak, Tuhan.

Tetapi, mereka memilih un-
tuk tidak mengasihi Aku dan atas 
kehendak sendi ri mengikuti Setan. 
Dengan kehendak bebas mereka sendi ri, 
mereka telah memutuskan tali ikatan 
persatuan kita.Nah, sekarang lihatlah 
lagi, Vassula, apa yang kaulihat?
Oh, Tuhan, seorang wanita yang sedang 
duduk di atas batu karang. Aku melihat 
dia dari belakang. Ia memakai sebuah 
gaun panjang hitam dan Kepalanya 
dibungkus dengan selendang hitam pula. 
Ia kelihatannya sangat resah dan melejit 
kesakitan. Aku melihat diriku mendekat 
kepadanya. Ia mengangkat wajahnya, 
dan aku turut menangis bersama dia. 
Ia Bunda Yesus, Bunda kami. Wajahnya 
sangat pucat dan penuh dengan air ma-
ta. Ketika melihat aku ia merentangkan 
tangan kirinya dan memegang lenganku.

Aku adalah Wanita Duka-cita, 
$19$H*7B$;+;>
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terbiasa dengan kemalangan. Akulah 
yang akan membangkitkan bagimu: 
Harapan. Akulah Dia yang akan 
mengi njak dan menghancurkan kepala 
si ular berbisa dengan tumit-Ku. 
Pada hari-hari i ni Mata-Ku dengan 
tak henti-henti nya menangis tanpa 
kelegaan. Mata-Ku sudah menjadi 
pedih karena perilaku semua anak-
anak-Ku. Vassula, anak-Ku, 
janganlah engkau menutup teli ngamu 
terhadap Allah. Janganlah menutup 
teli ngamu terhadap permi ntaan-
Ku. Engkau telah mendengar 
Aku menangis. Aku telah membela 
kepenti ngan-mu, dan selalu akan 
berbuat demikian. Bila Tuhan 
mengikat-kan engkau kepada-Nya, 
hal i ni terjadi karena Kasih, supaya 
isi Hati-Nya tercurah ke dalam 
hatimu. Hari i ni20 Piala-Nya akan 
diteruskan kepadamu. Jangan me-
nolak untuk memi numnya. Jangan 

ragu-ragu. Jalan-jalanmu ternoda 
oleh darah o rang-o rang yang tidak 
bersalah, dan Hati kami sakit. 
Inilah alasan ai r mata-Ku. Inilah 
alasan mengapa Tuhan akan berbagi 
Piala-Nya denganmu. Pengkhianatan 
akan menghalangi persatuan di an-
tara saudara. Ketidaktulusan hati 
meng-undang penuhnya Piala Allah. 
Mereka telah mengguncangkan Tubuh 
Putra-Ku, memecahbelahkan-Nya, 
menghancurkan-Nya dan mem-
buat-Nya cacat. Aku mengi ngatkan 
kalian semua bahwa melalui Dia, 
kalian semua memperoleh jalan kalian 
dalam Roh Satu itu untuk kem-
bali kepada Bapa. Kendati demikian 
kalian tetap terpecah belah di bawah 
Nama Putra-Ku. Kalian berbicara 
tentang persatuan dan damai, namun 
memasang jari ng bagi mereka yang 
mewujudkannya. Allah tidak dapat 
di perdaya, dan Ia pun tidak dapat 

$;0$/&#0"1(2&5$O&1&$4&89D4&89$A7(1&'&(6$9(9>
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diyaki nkan oleh argumentasi kalian. 
Kerajaan Allah bukanlah sekadar 
kata-kata pada bibi r. Kerajaan Allah 
adalah kasih, damai, persatuan dan 
iman dari dalam hati: yaitu Gereja 
Tuhan yang menyatu menjadi Satu 
di dalam hati kalian. Kunci menuju 
Persatuan adalah: Kasih dan Kerenda-
han hati. Yesus tidak pernah meng-
anjurkan kalian untuk memecah 
belah di ri kalian. Perpecahan dalam 
Gereja-Nya bukan kei ngi nan-Nya 
˙ Aku menghimbau anak-anak-Ku 
agar bersatu dalam hati dan suara, 
dan membangun kembali Gereja awal 
Putra-Ku dalam hati mereka. Aku 
berkata Gereja awal Putra-Ku, sebab 
Gereja Putra-Ku ditegakkan atas 
dasar Kasih, Kesederhanaan, Keren-
dahan hati dan Iman. Aku tidak 
bermaksud supaya kalian mendi rikan 
suatu pengajaran baru. Aku ber-
maksud  supaya kalian mendi rikan 
kembali suatu bangunan baru di 

dalam hati kalian. Maksud-Ku ialah 
agar kalian merubuhkan batu-batu 
bata lama yang ada di dalam hati 
kalian, yaitu batu-batu bata keti-
dakrukunan, tidak adanya toleransi, 
ketidaksetiaan, ketidaksediaan untuk 
mengampuni, tidak adanya kasih, 
dan membangun kembali Gereja 
Putra-Ku dengan berdamai kembali. 
Kalian membutuhkan kemiski nan 
dalam roh yang mendalam dan ke-
limpahan kekayaan kemurahan hati, 
dan sebelum kalian memahami bahwa 
kalian harus menekuk, maka kalian 
tidak akan dapat bersatu ˙

Maka, Vassula-Ku,  ber-
gabunglah bersama Aku dalam doa-
Ku, sebagaimana engkau melihat Aku 
berdoa sebelum i ni. Aku benar-benar 
ada bersamamu, anak-Ku. Penuhilah 
kei ngi nan-kei ngi nan Kasih. Yesus 
tidak pernah akan meni nggalkan eng-
kau. Bersatulah dalam kasihmu 
bagi-Nya, demi satu tujuan:
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demi memuliakan Dia ˙ 
Maka, putri21, mengertikah engkau 
mengapa engkau tidak boleh menyerah 
untuk menuai bersama-Ku? Ter-
uslah berdoa dan berkatilah mereka 
yang menganiaya engkau. Saatmu 
belum tiba, merpati-Ku. Aku akan 
memperlakukan engkau dengan lembut 
dan engkau akan semaki n dikasihi 
oleh-Ku. Jangan coba memahami apa 
yang sebenarnya melampaui kemam-
puanmu. Pakailah sabit bila engkau 
melihat Aku memakai sabit-Ku. 
Jangan menunda langkahmu. Ikuti-
lah i rama-Ku. Bila Aku menunda, 
tundalah pula. Berbicaralah bila 
Aku memberi isyarat kepadamu, dan 
diamlah bila Aku memandang eng-
kau. Pertahankanlah selalu Kebenaran 
secara mati-matian. Dari waktu ke 
waktu engkau pasti akan diejek, tetapi 
Aku hanya akan membiarkan hal i ni 
terjadi seperlunya agar jiwamu tetap 

murni dan patuh. Ketahuilah bahwa 
Aku selalu ada di sampi ngmu. Menu-
ailah bila Aku menuai. Belajarlah 
bersabar, sebagaimana Aku i ni Sabar. 
Jadilah rendah hati dan seolah-olah 
tidak ada. Aku telah mempercaya- 
kan Kepenti ngan-kepenti ngan-Ku 22  
kepadamu, untuk berkarya bersama-
Ku di sampi ng-Ku, dan Aku telah 
menunjuk o rang-o rang lai n juga un-
tuk turut serta menyumbangkan jasa 
mereka dalam karya i ni ˙ Vassula, 
anak-Ku, sedikit lebih lama lagi, 
sebentar saja dan jiwamu akan me-
luncur kepada-Ku. Oleh karena itu 
tidak ada alasan untuk merasa sedih 
seperti yang kaukatakan itu. Cukup 
engkau mengangkat kepalamu dan 
lihatlah Siapa yang bergegas datang 
ke kamarmu, Siapa yang makan 
bersamamu, Siapa yang menggembal-
akan engkau. Mi ntalah supaya Aku 
mengampuni dosa-dosamu, supaya 

$;1$Q"&8&$EBB&4$!&O&$A"(P"B$#7AG&B9>
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engkau dapat menerima Damai-Ku 
dan supaya engkau dapat bersukacita 
kembali.

Katakanlah kepada anak-anak-
Ku bahwa tidak lama lagi Aku akan 
mengi rim Roh Kudus-Ku dalam 
kepenuhannya untuk menggembalakan 
engkau dan menuntun kalian semua 
kembali  kepada Kawanan sejati dan 
kepada hidup yaitu

Hidup Sejati dalam Allah.
          ø 
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Mataku selalu tertuju kepada-Mu, ya, Al-
lahku. Rahasia kedekatan dengan-Mu $%!

diberikan kepada mereka yang mengasihi 
Engkau dan takut kepada-Mu.

Engkau telah mengangkat jiwaku dari 
lubang agar Kutemukan Kekayaan 

Hati Kudus-Mu. 
Aku telah menemukan

Kerahiman yang telah disebut 
oleh para nabi. Aku telah menemukan 

Kasih dan Kesederhanaan 
yang dicicipi murid-murid-Mu. 

Aku telah menemukan
Damai yang Engkau Sendiri 

berikan kepada kami. 
Dalam Hati Kudus-Mu 

Engkau mengizinkan jiwaku menyadari
bahwa Penderitaan adalah hal ilahi

dan Matiraga berkenan 
dalam Pandangan-Mu. 

Valu, suatu terang cemerlang mendatan-
gi jiwaku, dan seperti suara senandung 

merpati-merpati 
aku mendengar dan merasakan Napas 

membelai wajahku, 
dan Engkau memenuhi aku 
dengan Misteri-misteri-Mu. 

Cici pilah lebih banyak lagi Ra-
hasia-rahasia-Ku, anak-Ku, dengan 
mematuhi Hukum-Ku. Kecilkanlah 
suaramu lebih banyak lagi supaya 
engkau hanya mendengar Suara-Ku. 
Tundukkanlah kepalamu supaya 
Kepala-Ku terlihat. Rendahkanlah 
di rimu supaya Aku dapat mengangkat 
di rimu kepada-Ku. Seri ng kali 
engkau memeriksa Rahasia-rahasia 
Hati Kudus-Ku dengan terangmu 
sendi ri. Cukup engkau bertanya 
kepada-Ku, anak-Ku, dan Aku akan 
mencurahkan ke dalam matamu 
Terang-Ku yang Transenden yang 
akan mengisi seluruh jiwamu. Maka, 
aturlah, anak-Ku, supaya terang 
yang ada dalam di rimu  berasal 
dari Aku. Baru sesudahnya, hanya 
sesudahnya, imam-Ku, engkau akan 
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mengerti bahwa Karya-Ku Megah, 
Mulia dan Anggun. Hanya pada saat 
itulah, hai murid-Ku, engkau 
akan mengerti mengapa Kerendahan 
Hati mengi zi nkan Diri-Nya dihi na, 
dibuat cacat, dibenci dan ditusuk, 
dan memberi Nyawa-Nya sebagai 
ko rban demi banyak o rang. Aku telah 
datang untuk menggugah kasihmu 
dan membangunkan semangat nya. 
Lihatkah engkau? Maka, jangan 
meli ndungi dagi ngmu dari kesakitan 
ataupun dari mati raga. Biarkan 
Meterai Juru Selamat-mu ada pada 
dagi ngmu maupun di dalam jiwamu, 
sehi ngga perubahan lengkap terjadi 
dalam di rimu. Maka, SEGALA 
SESUATU yang dilawan, 
dibenci dan di pandang dengan hi na oleh 
alammu, akan tampak kepadamu 
sebagai yang Ilahi ˙
Izinkanlah, Tuhan, agar segala sesuatu 
yang Kaukatakan itu terjadi. Tunduk-
kan-lah kepalaku, rendahkanlah aku dan 
kecilkanlah suaraku. Aku tidak mau da-
tang dengan tangan kosong ke hadapan 
Kehadiran-Mu. Tidak, aku tidak mau 

berakhir di hadapan Kehadiranmu den-
gan tangan kosong. Dan cabutlah sampai 
akar-akarnya pikiran-pikiran manusiawi 
yang dianggap wajar oleh diriku dan ba-
karlah pikiran-pikiran itu satu per satu.

Baktikanlah jiwamu sepenuh-
nya kepada-Ku dan renungkanlah 
Hukum-Ku sebelum hal itu terjadi 
padamu. Jangan lupa betapa sifatmu 
telah menjadikan di rimu menjadi gu-
run dan tempat terlantar. Sei zi nmu 
Aku akan menghalau piki ran-piki ran 
manusiawimu dan menggantikannya 
dengan Piki ran-piki ran-Ku untuk 
memuliakan Aku. Aku akan mem-
beri engkau hati yang berani, hai yang 
kecil milik-Ku, agar mampu meng-
hadapi lawan-lawan-Ku dan menang-
kis pernyataan-pernyataan kontradiktif 
mereka. Aku akan memberi engkau 
kemahi ran berbicara, kemampuan 
bertahan dan perlawanan terhadap 
gangguan-gangguan jahat para penga-
niayamu, yang adalah penganiaya-Ku 
pula. Aku akan memberi engkau 
keberanian untuk bertahan dengan 
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yaki n. Engkau benih-Ku dan karena 
Panenan telah siap, dan tanaman siap 
dituai, maka Aku tidak membuang 
waktu, sebagaimana sudah dapat 
kaulihat. Aku menuai tanpa henti nya 
untuk memberi makan banyak o rang 
yang sudah hampi r mati. Maka, ter-
kasih-Ku, siapkanlah sabitmu pula 
dan menuailah: waktu panen telah tiba 
dan panen bumi telah masak24 . 

Izi nkan Aku memperlebar 
ruang dalam hatimu, sebab ki ni 
Penawanmu akan mengisi di rimu 
dengan Pengetahuan-Nya dan Keya-
ki nan-Nya. Aku hanya menunggu 
untuk dapat bermurah hati kepada 
kalian semua dan menyi ngkapkan 
kepada kalian masi ng-masi ng 
Kekayaan-kekayaan-Ku, Kemurahan 
Hati-Ku dan Kasih-Ku. Semuanya 
i ni Kukatakan  kepadamu sekarang 
supaya Sabda-Ku diteruskan dari 
generasi i ni ke generasi selanjut nya. 

Dan kalian yang sedang belajar pada 
gili ran-nya akan mengajarkan anak-
anak kalian ˙ Bila mereka men-
dengarkan dan melakukan seperti yang 
Kukatakan, hari-hari mereka akan 
berakhi r dengan kebahagiaan. Maka, 
berpali nglah kepada-Ku dan pujilah 
Karya-Ku. Renungkanlah Keajaiban-
keajaiban-Ku 

⁄¤‹fi› ƒ
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Santo Mikhael:

Aku mengasihi engkau, hai anak 
Allah. Percayailah Aku ˙
Tuhan:

Beristi rahatlah dalam 
Hati-Ku. Aku, Tuhan, member-
kati engkau. Mari, Hati-Ku adalah 
sarangmu ˙

9G67675

Aku bersyukur kepada Nama-Mu karena 
Kasih-Mu dan Kerahiman-Mu. Meski-
pun aku tinggal di  suatu tempat yang 
di-kelilingi oleh para penganiaya, para 
saksi palsu dan para penindas, Engkau 
menjaga agar aku tetap hidup dan tetap 

$;-$<42$1-+15>>
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berdiri. Engkau mengisi mejaku, dan 
seperti seorang ibu yang sangat lembut 
Engkau memberi aku makan dengan Tan-
gan-Mu Sendiri. Oh, Tuhan, kasihanilah 
aku. Kadang-kadang aku mengalami 
kesusahan yang lebih besar dari apa 
yang dapat kutahan, dan  seandainya 
Engkau tidak dekat pada-Ku  aku pasti 
telah binasa.

Aku berkata, Damai serta-mu! 
Berdi rilah dan panggillah hamba-
Ku !25 Aku Tuhan Damai, bukan 
Tuhan pertentangan, dan Aku telah 
menawarkan Hati-Ku kepadamu. 
Jangan ada yang terpedaya. Dari 
mereka yang masih melekat pada rasa 
dendam terlalu lama akan Kutarik 
kembali Hati-Ku dari mereka berikut 
semua perkenanan yang Kutawarkan 
dengan segala kemurahan hati kepada 
mereka. Bila para hamba-Ku tidak 
bekerja sama dengan kasih dan tidak 
berhenti memiki rkan dosa itu, Aku 
berkata kepadamu bahwa Aku akan 
menarik kembali semua perkenanan-
Ku: jangan pernah menyandarkan 
pola ti ngkah lakumu pada Dia yang 

memecah belah. Aku memberimu 
Harta Persatuan kendati begitu 
rapuh. Belajarlah memelihara Harta 
i ni ˙ ø

9G67675

Yesus?

Aku Ada. 
Hai kecil, karena di penuhi 

oleh-Ku maka engkau tidak akan 
mengecewakan Aku. Aku selalu ada di 
sisimu dan selalu akan ada. Berka-
tilah Aku demi mereka yang tidak 
pernah mem-berkati. Nyatakanlah 
Aku tanpa takut, tanpa ragu-ragu, 
maka neraka tidak akan ber-
daya. Belailah Aku, ya, pandanglah 
Wajah-Ku dan berkata: "Yesus, aku 
mengasihi Engkau. Engkau adalah 
Hidupku, senyumanku, harapanku, 
sukacitaku, segala-galanya bagiku. 
Diberkatilah engkau". 

Mari, beristi rahatlah dalam 
Hati-Ku dan i zi nkanlah Aku 

$;5$EA&(&'$G&69$07*8&(6>
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beristi rahat dalam hatimu ˙
565G675

Kepada para peziarah dari Kanada (XYZ 
orang awam dan G imam), di Vens, yang 
datang selama satu minggu bersama aku.

Katakanlah kepada mereka 
bahwa pada hari i ni, seperti kemari n 
dan selalu, Aku memberkati mereka. 
Biarlah setiap teli nga membuka dan 
mendengar, setiap hati membuka di ri 
untuk menerima Sabda-Ku:

yang Kumi nta hanyalah kasih, 
kesetiaan dan doa tanpa henti-henti-
nya. 

Tidak lama lagi Aku akan ada 
bersamamu. Mari ˙
(Pada malam hari).
Tuhanku, Engkau telah datang dan 
menghidupkan kembali jiwaku, dan sejak 
itu kehidupan baru menetes dalam diriku 
sebab Arus ini mengalir dari Kekudusan-
Mu Sendiri. Tuhan, pandanglah anak-
Mu. Ia hidup kembali! Engkau telah 
menebus aku. Engkau telah memperbaiki 
aku dan Engkau telah menunjukkan 
kepadaku pengetahuan akan Kasih-
Mu. Keharuman-Mu memukau aku dan 
Keindahan-Mu membuat aku terpesona 
selama-lamanya dan melekat pada-Mu. 
Kelembutan-Mu dan Kemurahan Hati-

Mu menimbulkan mata air dalam diriku. 
Diberkatilah Nama-Mu untuk selama-
lamanya! Dalam Diri-Mu setiap suku 
bangsa akan diberkati dan semua bangsa 
akhirnya, pada suatu hari, akan berseru 
dengan sebulat hati: 

\Diberkatilah Dia yang datang atas 
Nama Tuhan!]

Sebab, seperti hujan membiarkan bumi 
menumbuhkan tunas, begitu pula Sungai 
$& dari Kekudusan-Mu mengairi kota-
kota-Mu.$#!

865G675

Kepada para peziarah dari Kanada.&

Damai sertamu. Biarlah hari 
i ni menjadi hari sukacita! Tidak 
lama lagi  penyelamatan-Ku akan 
datang. Maka, bersiap-siaplah untuk 
menerima Aku. 

Di sampi ng engkau, yang telah 
Kuhimpun di bawah Nama-Ku, 
masih ada o rang-o rang lai n yang 
akan Kuhimpun. Mi ntalah agar 
semua anak-Ku merenungkan hal 
i ni:28 

'Sebab Penci ptamu adalah 
suamimu, Yahweh Sabaot       
    Nama-Nya ˙'

$;@$U*4$C"1"0>
$;J$V9N&DM9N&$#9'&>
$;K$H70$5-+5>
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hari. Timbalah dari Sumur Hati-
Ku dan Aku akan mengisi engkau, 
sambil memenuhi di rimu dengan 
kemegahan-Ku. Aku tahu kesusah-
an-kesusahanmu dan kemiski nanmu 
yang amat mendalam. Maka, jangan 
takut untuk datang kepada-Ku 
sebagaimana adanya engkau. 

-Kemiski nan memikat Aku- 
Sambutlah Aku sebagaimana 
Aku menyambut engkau. Per-

gilah dalam Damai dan jadilah saksi 
akan Dia yang mengasihi kalian lebih 
dari o rang lai n manapun juga. Jadilah 
saksi dari Dia yang menawarkan Hati 
Kudus-Nya kepadamu. ⁄¤‹fi› 
ƒ

365G675

Kepada para peziarah Kanada.

Damai sertamu. Perbaikilah 
Rumah-Ku. Aku sedang meng-utus 
kalian seperti anak-anak domba ke 
tengah-tengah serigala. Tetapi jangan 
takut, Aku Ada hadi r bersama 

Biarlah setiap o rang menyebut 
Aku Mempelai.

Berdoalah demi perdamaian 
dunia. Berdoalah untuk ujud Kami 
˙  ⁄¤‹fi› ƒ

965G675

Selama berlangsung misa bersama para 
peziarah Kanada, Yesus  berkata kepa-
daku dalam suatu lokusi:

@Aku telah mengirim kepadamu 
sahabat-sahabat-KuD. 

465G675

^ntuk para peziarah Kanada.

Bersandarlah pada-Ku. 
Serahkanlah semua kecemasanmu 
kepada-Ku. Masukkanlah semuanya 
itu ke dalam Hati-Ku dan Aku 
akan meniadakannya. Berkatilah 
Aku sebagaimana Aku memberkati 
engkau. Kasihilah Aku sebagaimana 
Aku mengasihi engkau. Hai, ci ptaan! 
Sadarilah bahwa yang Kumi nta 
darimu hanyalah balasan kasih! Aku 
menganugerahkan kepadamu berkat-
berkat kekal. Oleh sebab itu, andal-
kanlah Aku pada hari i ni dan setiap 
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kalian. Peri ndah-lah Rumah-Ku 
melalui devosi kepada Hati Kudus-Ku 
dan Hati Tak Bernoda Bundamu 
˙ Aku memberkati kalian semua, 
sambil meni nggalkan Hembusan 
Kasih-Ku pada dahi kalian 

⁄¤‹fi› ƒ
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