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Allahku!

Aku Ada.
Engkau tidak sendi ri. Aku 

hadi r dan ada bersamamu. Vassula, 
i zi nkanlah Aku berbicara kepad-
amu. Percayalah pada-Ku, Aku di 
dekatmu. Mari, pusatkanlah piki ran 
dan renungkanlah Aku. Berkaryalah 
demi Kemuliaan-Ku ˙ Putri, 
katakanlah kepada mereka1  dengan 
cara i ni:

"Diberkatilah mereka yang 
miski n dalam roh sebab kerajaan 
surga adalah milik mereka. Kalian 
semua sangat bernilai  bagi-Ku. 
Berdoalah lebih banyak dari pada 
sebelumnya dan Aku akan mengisi 
mereka yang malang. Aku akan me-
nyembuhkan yang buta dan mengajar 
kalian masi ng-masi ng Hukum-Ku 

dari dia yang asi ng bagi kalian. 
Kasih mengasihi engkau ⁄¤‹fi› 
ƒ
(Ini adalah amanat persiapan, semacam 
pengantar terhadap seluruh perjalanan-
ku ke Inggris).

Kemudian:

Vassula, berdoalah dengan 
setia. Aku mengasihi engkau, anak-
Ku, dan oh! betapa Aku mengenal 
kelemahan-kelemahanmu, hai putri. 
Bawalah anak-anak-Ku kepada 
iman yang sejati, bawalah setiap o rang 
kepada-Ku. Ini juga bagian misimu 
˙ Ah, anak-Ku, bersemangatlah 
bagi Aku, Tuhanmu.
Tuhanku, tidak semua orang mendengar-
kan amanat ini ketika saya memaklum-
kannya. Mungkinkah mereka tidak me-
mahaminya? Aku tidak hanya berbicara 
tentang diriku sendiri. Aku juga ber-bi-
cara tentang penampakan-penampakan 
masa kini dan tentang orang-orang lain 
yang Kaugunakan sebagai sarana-Mu 
dengan cara adikodrati . Aku mau ber-
terus terang: Berapa orang di kalangan 
hierarki tinggi masa kini mau men-den-
gar dan bersikap positif? Berapa orang?

 / Orang-orang yang akan kutemui di Inggris.
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Dan berapa imam besar dan ahli 
kitab mendengar Aku dan bersikap 
positif? Baru kemari nkah?

Vassula, ada sejumlah o rang 
tersisa, yang di pilih melalui rahmat 
untuk percaya ˙ Kitab Suci berkata: 
Aku menyatakan Diri-Ku kepada 
mereka yang tidak mencari nasihat-
Ku2 , namun dari awal Aku telah 
mengajak setiap o rang ke Sekolah-
Ku.  

Roh Kudus-Ku adalah  Pem-
bimbi ngmu, mempelaimu3  dan 

Gurumu.
Sungguh Aku berkata kepad-

amu bahwa tidak lama lagi Aku 
akan menghimpun semua bangsa 
dalam suatu li ngkaran Kasih dan 
Roh-Ku akan ti nggal dalam di ri ka-
lian sambil memberi penglihatan ke-
pada mereka yang buta, sebab Terang 
yang akan diberikan kepada kalian 
adalah Terang-Ku yang Transenden. 

Tetapi betapa sulit nya mereka yang 
telah mengumpulkan harta dalam roh 
mereka menerobos ke dalam Terang-
Ku! Betapa sukarnya bagi mereka 
yang bijaksana menembus ke dalam 
Roh dan menangkap Kedalaman-Nya! 
Betapa sukarnya bagi mereka masuk 
ke dalam Kerajaan-Ku! Sungguh 
Aku berkata kepadamu, mereka 
yang ditolak oleh masyarakatmu dan 
mereka yang kausebut tidak layak 
akan sampai ke Kerajaan-Ku sebelum 
mereka itu. Ya! Mereka yang tidak 
dapat membedakan yang baik dari 
yang jahat, mereka yang tidak dapat 
membedakan tangan ki ri dari tangan 
kanan mereka! Saya telah dan masih 
tetap mengundang semua o rang untuk 
duduk pada satu meja bersama-Ku, 
tetapi banyak yang tidak menanggapi 
undangan-Ku. Mereka tertawa dan 
mencemoohkan Panggilan Rahmat-Ku 
dan mengakibatkan o rang lai n, yang 

 < Rm /.:<.
 > Mengacu kepada Yes ,C:,
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sebenarnya i ngi n datang, ter-sandung 
oleh ajaran mereka ˙ Bandi ngkanlah 
semua i ni dengan perumpamaan-Ku 
tentang pesta pernikahan4 .

  Aku akan kembali5  dan 
mereka akan gemetar. Mereka akan 
gemetar ketika mereka menyadari 
siapa yang telah mereka tolak selama 
i ni. Mereka menolak Roh-Ku dan 
membiarkan di ri mereka dibimb-
i ng oleh roh mereka sendi ri. Mereka 
menolak Terang-Ku demi terang 
mereka sendi ri. Mereka mengganti 
Pengetahuan Surgawi-Ku yang diberi 
oleh Kebijaksanaan dengan fflsafat kelas 
dua dan dengan pengetahuan rasio nal 
mereka sendi ri.

- Mereka telah murtad -      
karena mereka menolak Roh-Ku, 
Terang-Ku dan Pengetahuan-Ku. 
Aku akan mengambil Kerajaan-Ku 
dari mereka dan memberi nya kepada 
o rang-o rang yang dapat menghasilkan 

buah-buahnya. Aku akan menyambut 
o rang-o rang i ni sebagai milik-Ku 
dan memi nta mereka ikut bersama 
Aku dan berbagi rumah bersama-Ku. 
Pada kenyataannya saat itu sudah 
tiba sekarang i ni. Aku telah memu-
tuskan untuk menarik kepada-Ku 
mereka yang dianggap bereputasi jelek, 
mereka yang selalu berkumpul di 
setiap sudut jalan, mereka yang tidak 
layak, mereka yang bukan apa-apa di 
antara yang bukan apa-apa, mereka 
yang malang dan mereka yang belum 
pernah mengenal Nama-Ku. Aku 
akan berpali ng kepada o rang-o rang 
malang yang tidak pernah mengasihi 
Aku dan menjadikan mereka bangsa 
Kasih, bangsa suci, dan mereka akan 
memuliakan Aku ˙ Mereka akan  
disebut imam-imam Allah yang 
Hidup, imam-imam sang Ami n, 
dan dalam  imamat i ni Aku akan 

 C Mat <<:/-/C.
 , Pentakosta Kedua: Pencurahan Roh. Yoel >.
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membangun kembali Gereja-Ku. 
Dalam hati mereka i ni Aku akan 
memper-satukan kalian semua, dan 
Tubuh-Ku akan dapat beristi rahat 
˙ Saat nya sudah tiba sekarang, dan 
tidak ada yang dapat menghentikan 
saat nya Roh Kudus-Ku. Pada saat 
kalian akan melihat dunia rubuh 
terguncang di bawah kaki kalian, 
pada saat kalian menoleh ke sebelah 
ki ri dan melihat kehancuran kerajaan-
kerajaan dan kota-kota yang hancur 
menjadi tumpukan debu, pada saat 
kalian menoleh ke sebelah kanan 
melihat gunung-gunung rubuh, 
ketahuilah bahwa tanda-tanda 
itu adalah awal pencurahan Roh 
Kudus-Ku. Bila kalian melihat 
murid-murid-Ku, yang Kubentuk 
sendi ri itu, mewartakan dengan gigih 
dalam Nama-Ku, lawanlah godaan 
yang kalian alami dan bedakanlah 
dengan cermat suara langkah kaki 
mereka. Aku akan terus mengutus 

o rang-o rang kudus i ni kepada kalian  
untuk menghimpun dalam perjalanan 
mereka semua anggota tubuh-Ku 
yang terpoto ng. Dan tidak ada, ya, 
tidak ada seo rang pun, termasuk 
roh-roh najis yang akan mampu 
menghentikan mereka. Sebaliknya 
mereka akan terjatuh di depan mereka 
karena mereka akan tahu bahwa 
Ami n adalah Guru mereka 

˙ Ami n segera akan ada 
bersamamu, anak-Ku.        

Dia, yang adalah Penghiburmu 
dan yang Rumah-Nya adalah Terang 
yang tak terjangkau   pada saat nya 

akan membenamkan engkau ke dalam 
Terang-Nya dan menyerap engkau.           

- Akulah Kasih ˙ -
Diberkatilah Nama-Mu yang Mulia dan 
Kudus, dipuji dan dimuliakan untuk 
selama-lamanya.

)-..-,.

Inggris - Manchester.

(Sesaat sebelum  pergi ke pertemuan di  
Gereja Santo Agustinus, iblis menyerang 
aku dengan maksud mengacaukan per-
temuan itu. Aku berdoa kepada Santo 
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Mikhael  dua kali dan Aku berdoa 2 
puluhan Rosario, kepada Rosa Mistika). 
(Cengkeraman iblis mereda).

(Lalu Bunda Suci memberiku amanat ini)

Aku bersamamu, anak-Ku. 
Jangan takut. Sedikit pun tidak 
akan kulepaskan engkau dari perha-
tian-Ku. Berkaryalah dalam damai, 
Vassula. Aku mengasihi engkau. 
Berdoalah sekarang dan pergilah 
dalam damai, dan i ngatlah, Aku 
bersamamu ˙

*-..-,.

Inggris - Sebelum pergi ke Penjara 
Strangeways untuk membacakan amanat 
ini kepada para narapidana.

Anak-Ku, seluruh kekuatan 
yang akan kauterima akan datang 
dari-Ku. Tunjukkanlah, hai anak-
Ku, apa yang dikatakan Tuhan 
kepada dunia. Tunjukkanlah kepada 
mereka betapa Kelo pak Mata-Ku 
terus mengeluarkan ai r mata karena 
menangis. Suruhlah umat-Ku  
berdoa bagi mereka yang tidak me-
nyerukan Nama-Ku dan Aku akan 

menyembuhkan mereka. Yang tidak 
mungki n akan menjadi mungki n. 
Gurun akan  berubah menjadi taman 
dan reruntuhan akan menjadi altar 
bagi-Ku, Allahmu. Suruhlah anak-
anak-Ku berdoa. Berdoa dari dalam 
hati, dan Aku akan mendengarkan 
˙ Aku memanggil semua mereka 
yang terhimpit oleh penderitaan, agar 
mereka mempersembahkan penderitaan 
mereka kepada-Ku dan beristi rahat 
dalam Hati-Ku. Aku akan menolo ng 
mereka memikul salib mereka. Maka, 
Vassula-Ku, rasakanlah Kehadi ran-
Ku. Pandanglah Aku dengan mata 
jiwamu. Berbicaralah kepada-Ku dan 
biarkan Aku menggunakan engkau 
untuk memuliakan    Aku ˙

0122345$6$7819:;5<;3-$=-..-,.

Damai sertamu. Tujuan-Ku 
turun dengan cara i ni ialah demi 
keselamatanmu. Apa yang telah 
Kuawali dan berkati akan Ku-sele-
saikan. Katakan kepada anak-anak-
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Ku bahwa bila Aku berbicara kepada 
mereka dengan menggunakan engkau 
sebagai sarananya, tujuan-Ku ialah 
Keselamatan, tujuan-Ku Kedamaian. 
Kehancuran bukan tujuan-Ku. Tetapi 
iblis bermaksud menghancurkan, se-
bab yang ia maksudkan, mematikan. 
Kasih setia menukik ke bawah dari 
surga untuk menggapai kalian  dan 
menawarkan Hati-Nya kepada kalian 
˙ Kalian semua begitu berharga 
bagi-Ku. Yang Kudus menyatakan 
Wajah-Nya. Aku memanggil kalian 
masi ng-masi ng tanpa membeda-
bedakan. Kalian semua Milik-Ku 
dan kalian semua bagian dari-Ku, 
dan hidup kalian ada selalu di 
dalam Tangan-Ku. Jangan kalian 
seperti mereka yang berbicara tentang 
Persatuan namun menarik pedang 
bagi mereka yang mengamalkannya. 
Datanglah kepada-Ku sebagai satu 
keluarga dan kami akan bersantap 

bersama, Aku dan  kalian, kalian 
dan Aku. Aku mengi zi nkan semua 
o rang mendengar Suara-Ku. Aku 
memberkati kalian semua. Hiasilah 
Aku dengan doa-doa yang datang dari 
hati. 

⁄¤‹fi› ƒ
,-..-,.

(Manchester).

Tuhan?

Aku Ada. 
Hai kecil, diberkatilah engkau. 

Masih ada beberapa hal lagi yang 
Kui ngi n tulis melalui engkau. Karena 
itu, i zi nkanlah Aku menggunakan 
engkau ˙ Coba piki rkan, hai putri, 
apa yang telah kauterima sebagai 
Pengetahuan dari-Ku. Aku akan 
lebih menguatkan bait-Ku,6 agar 
susunannya menjadi kuat sekali dan 
kebal terhadap pukulan apa pun yang 
mungki n akan menimpanya. Aku 
akan bertambah besar dalam di rimu 

 - Akulah dimaksudkan oleh Yesus.
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dan tidak akan mengecil. Biarkan 
Roh-Ku beristi rahat dalam di rimu. 
Yang Kudus memberi engkau Damai-
Nya ˙

.>-..-,.

Yahweh, aku mengasihi Engkau. Aku 
me-nyembah Engkau. Yahweh, Kasih 
surgawiku, aku tahu Engkau bersamaku. 
Yahweh, Bapaku dan Abba, beritahu-
kan-lah kepada Putra-Mu bahwa hatiku 
hidup hanya bagi-Nya. Katakanlah 
ke-pada-Nya bahwa Ia adalah Udara 
yang kuhirup, Hidupku. Katakanlah 
kepada-Nya bahwa suaraku akan dibawa 
sejauh mungkin aku mampu, demi Dia, 
untuk memaklumkan Keinginan-keingi-
nan-Nya dan Gelora Kasih-Nya bagi 
kami. Katakanlah kepada-Nya, Bapa, 
bahwa siapa pun dan apa pun tidak per-
nah akan muncul menghalangi kasihku 
bagi-Nya itu. Katakanlah kepada-Nya 
bahwa Ia adalah Senyumanku, Sukaci-
taku dan Harapanku. Katakanlah kepada 
Penebusku betapa aku rindu kepada-Nya 
dan betapa aku merana karena kasih 
kepada-Nya siang dan malam.

Putri, terkasih Jiwa-Ku, 
tidakkah engkau tahu? Tidak-
kah engkau tahu betapa Roh-Ku 
beristi rahat di atas Ke'bukan-
apa-apa-'an? Tidakkah engkau 
mendengar betapa Aku bersukacita 
menyatakan seluruh Wajah-Ku 

kepada anak-anak? Tidakkah engkau 
membaca: Aku ditemukan oleh mereka 
yang tidak mencari Aku dan telah 
menyatakan Diri-Ku kepada mereka 
yang tidak mencari nasihat-Ku"7.           
- Sukacitamu adalah Penci ptamu   
- Kasihmu adalah Dia Yang  
Diurapi.                         - 
Obormu adalah Roh Kudus-Ku.                    
Nikmatilah, anak-Ku, semua 
karunia yang telah Kuanugerahkan 
kepadamu dan pulihkanlah Rumah-
Ku. Aku kebetulan jalan di dekat 
sungai ketika Aku melihat kayu 
apung8  yang terbawa arus duniawi. 
Kubawa kayu apung itu pulang ke 
Rumah dan menanamkannya di 
Taman Sukacita-Ku. Dari sebatang 
kayu keri ng engkau Kujadikan sebuah 
pohon. Aku berkata : "Tumbuhlah! 
dan berakarlah dalam Taman-Ku, 
di Lahan-Ku sendi ri. Dan dari  
bunga-bungamu Kuhirup keharuman 

 I Rm <.:/..
 J Maksud Allah: aku.
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untuk melunakkan Keadilan-Ku". 
Aku berkata: "Buli r-buli r buah 
akan tumbuh setiap bulan dan daun-
daunmu akan menjadi kesembuhan 
bagi banyak o rang". Sekali waktu 
Aku bersenang dengan memangkas 
di rimu. Sukacita-Ku adalah melihat 
bunga-bunga yang ber-kembang dan 
adanya pertumbuhan terus menerus 
pada buahmu ˙ sendi ri. Ai r9  dari 
Kekudusan-Ku 10 mampu memberi 
engkau per-tumbuhan dan Kehidupan. 
Aku, Yahweh, akan mengatur agar 
engkau tumbuh makmur. Sekali 
waktu dalam perjalanan-Ku Aku 
senang mengambil  kayu apung.11  
Aku mampu memberi kehidupan 
kepada apa pun yang Kuambil dalam 
perjalanan-Ku. 

        ø
.>-..-,.

Vassula, damai sertamu. Bila 

bumi bergetar dan hancur di depan 
mata mereka sendi ri, sebab-nya 
ialah karena mereka telah melang-
gar Hukum-Ku yang berlandaskan 
Kasih. Mereka telah melanggar semua 
Peri ntah-Ku, biarpun Bunda Suci 
begitu seri ng mengantara dan kendati 
peri ngatan-peri ngatan-Ku. Mulai saat 
di Fatima hi ngga Zaman i ni tidak 
ada peri ngatan- peri ngatan-Ku yang 
diho rmati. Waktu berlalu cepat dan 
Kekuatan Besar yang belum pernah 
dialami dunia, dan tidak akan dilihat 
lagi, sudah di depan mata! Hanya 
sedikit o rang yang akan tersisa. 
Betapa Aku berteriak untuk dapat 
menembus ketulianmu! Sebuah bangsa 
yang mengaum bagaikan suara banyak 
sungai akan melanda dunia lagi, 
dengan api dan batu belerang. Aku 
murah hati dalam pengampunan, 
namun Aku hampi r tidak mendengar 

   K Roh Kudus.
 /. Hati Tuhan.
 // Allah mengingatkan aku akan satu jiwa pilihan lain yang boleh kutemui.
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seruan pertobatan. Ah, manusia 
yang beriman kecil ! Manusia yang 
hanya berargumen-tasi !  Tulislah:              
Kecuali suara dari sejumlah sisa kecil, 
yang Kudengar hanyalah: "Mengapa 
kita harus mempercayai amanat-
amanat seperti itu? Mengapa kita 
harus berpuasa padahal i ni bukan dari 
Tuhan? Mengapa kita perlu berbuat 
silih padahal kita o rang benar? 
Mengapa kita harus mepercayai o rang-
o rang gila i ni? Jangan mendengarkan, 
sebab mereka menjual penglihatan-
penglihatan dan nubuat-nubuat buatan 
mereka sendi ri".

Sungguh Aku berkata kepada 
kalian, bila Hari itu tiba sebaikny-
alah kalian tidak pernah lahi r! Cukup 
satu o rang saja meniupkan api untuk 
menghasilkan panas. Hari i ni lagi ada 
seseo rang di antara kalian yang hidup 
di bawah langit yang sama, yang siap 
meniupkan Api yang dapat membakar 
dan melelehkan semua unsur dalam 

waktu sekejap saja! Bumi, bagaikan 
pakaian, akan menjadi lapuk.

Aku telah memperi ngatkan 
kalian, tetapi kalian tidak menghi-
raukan. Penderitaan-Ku besar, tetapi 
bagaimana lagi Aku dapat mengusi r 
para pedagang dari dalam Gereja-Ku? 
Bagaimana Aku dapat mengusi r 
ular-ular berbisa dari sarangnya yang 
ada di dalam Kekudusan-Ku bila 
Aku tidak datang dengan Nyala Api 
dan dengan Api yang Membara? Para 
Pedagang, para niagawan, semua akan 
dimusnakan dan i ni hanya mungki n 
terjadi dengan Api! Orang-o rang 
bijaksana tidak lagi akan menyom-
bongkan kebijaksanaan mereka maupun 
wewenang mereka. Mereka yang kaya 
dalam roh akan dibuka kedoknya 
dan ditelanjangi, dan mereka akan 
berdukacita. Mereka akan mencari Aku 
tetapi di tempat mereka akan mencari, 
mereka tidak akan menemukan Aku. 
Mereka akan menyerukan Nama-Ku 
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berulang kali, tetapi Aku tidak akan 
mendengar mereka. Aku akan meng-
guli ngkan kelompok itu ˙ 

Jadilah satu dengan Aku, hai 
anak-Ku. Terimalah Damai-Ku. 
Aku sangat mengasihi engkau. 
Keadilan sudah di ambang pi ntu.                  
ø
     
Kemudian:

Bersandarlah pada-Ku.  Aku 
bersamamu, anak-Ku. Ah, anak-
Ku yang kecil, pikullah terus demi 
Aku bebanmu di atas pundakmu. 
Kasihilah Aku, anak-Ku dan engkau 
akan hidup. Beritakanlah Injil 
dengan kasih demi Kasih. Terimalah 
segala sesuatu yang datang dari Aku. 
Mari, Aku dan engkau, engkau dan 
Aku bersatu dalam kasih. Aku 
begitu mengasihi engkau, Vassula-
Ku, begitu sangat, hai kecil ....

Gereja akan  hidup kembali. 
⁄¤‹fi› ƒ 

.?-..-,.

Amanat untuk Irlandia.

Dengarkan, hai Irlandia, 
janganlah tercerai berai lagi. Ber-
kumpullah, berkumpullah sekalian 
menjadi satu. Datanglah kepada-Ku 
dalam damai dan berdoalah bersama 
demi perdamaian. Koso ngkanlah hati 
kalian dari segala kecenderungan jahat 
dan belajarlah, tahu di mana ada 
damai, di mana ada kasih, di mana 
ada kekudusan ˙ Berdoalah untuk 
mereka yang tangannya berlumuran 
darah. Mereka tidak tahu apa yang 
mereka lakukan. Aku telah datang 
untuk menyisihkan bagian terbaik 
dari kawanan, memi nta kesediaan 
mereka supaya mengadakan laku tapa 
umum selama sembilan hari. Roh-
roh jahat di negeri i ni akan menjadi 
panik. Aku tahu bahwa kejahatan-
kejahatanmu banyak dan hanya 
sisa kecil saja yang akan menerima 
Meterai-Ku pada dahi mereka. Aku 



Buku %atatan No: ,-

I.

telah melawat negerimu, hai Irlandia, 
dan berjalan sempoyongan di jalan 
hidup kalian yang melawan hukum. 
Tetapi lihat! Saat nya sudah tiba. 
Tanahmu sudah terbagi-bagi dengan 
tali pengukur, demikian pula hatimu, 
hai Irlandia, putri-Ku, hi ngga isi 
perutmu.12 Bangunkanlah kembali 
Rumah-Ku yang terhuyung-huyung 
dengan berhimpun secara damai dan 
tanpa membeda-bedakan di ri kalian di 
bawah Nama-Ku. 

Biarpun kalian hanyalah 
o rang-o rang tersisa yang setia kepada-
Ku jangan berkecil hati. Aku akan 
membawa bagi kalian anggur baru 
dengan berkat untuk membasahi bi-
bi rmu. Janganlah berkecil hati. Juru 
Selamatmu sedang dalam Perjalanan-
Nya Kembali. 

Kalian adalah batu-batu 
tempat kudus-Ku dan sekaligus tu-
kang-tukang bangunan Rumah-Ku. 

Dengan bersatu dan terhimpun kalian 
akan membuat kerangka. Tetapi bila 
kalian tetap terpecah belah dan tercerai 
berai, bagaimana Aku dapat mem-
bangun kembali apa yang sekarang 
dalam reruntuhan? Aku memerlukan 
kalian semua bersama-sama untuk 
menci ptakan kesatuan dan memban-
gun kembali Rumah-Ku ˙ Aku 
memerlukan semua batu bata. 

Gereja-Ku adalah Kerajaan-
Ku di bumi dan Ekaristi adalah 
Kehidupan Gereja-Ku, Gereja yang 
Aku Sendi ri berikan kepada kalian. 
Aku mewariskan kalian satu Gereja. 
Tetapi, baru saja Aku pergi, baru 
kubalikkan badan-Ku untuk pergi 
kepada Bapa, kalian langsung mem-
po rak po randakan Rumah-Ku! Kalian 
meratakannya sampai ke tanah! Dan 
kawanan-Ku terlantar di mana-mana 
... Berapa lama lagi Aku harus 
mi num dari Piala perpecahanmu, dari 

 /< Allah berbicara tentang denominasi-denominasi yang berbeda-beda dalam Gereja-Nya.
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Piala penderitaan dan kehancuran? 
Kalian telah menawarkan kepada 
Yang Kudus, kepada Dia yang kalian 
katakan kalian kasihi, sebuah piala 
yang begitu lebar dan begitu dalam, 
terisi dengan kepahitan dan kesedihan 
sehi ngga langit-langit mulut-Ku 
lebih keri ng dari perkamen, dan 
Bibi r-Ku penuh dengan luka-luka. 
Rasa isi piala yang ditawarkan 
kepada-Ku oleh generasi i ni sepahit 
racun. 

Aku tidak sendi rian menelan Ai r 
Mata-Ku. Bunda Suci kalian berbagi 
kepedihan-Ku karena Hati-Nya yang 
Tak Bernoda  bersatu dalam kasih 
dengan Hati Kudus-Ku ˙ Tetapi, 
tidak lama lagi Aku akan mem-
perbaharui kalian dengan Api-Ku. 
Berdoalah tanpa henti, sebab Saat nya 
sudah  tiba. Aku memberkati kalian 
semua sambil memeteraikan dahi 
kalian dengan Hembusan Kasih-Ku. 

⁄¤‹fi› ƒ 
.)-..-,.

Tuhanku?

Aku Ada.
Datanglah kepada-Ku ka-

pan saja. Berdoalah bersama-Ku. 
Katakanlah:

Engkau satu-satunya Allahku.                   
Satu-satunya Harapanku.       

Satu-satunya Kasihku.  
Engkau Allahku              

yang tak tertandi ngkan,       
yang amat Lembut dan Halus 

terutama kepada yang lemah   
dan malang.                

Jangan biarkan PialaKeadilan-
Mu tertumpah  atas di ri kami.            
Izi nkan para tawanan dibebaskan 
sebelum Hari-Mu,  Ya Tuhanku.          
Kesalahan-kesalahan kami dalam 

Pandangan-Mu memang banyak. dan 
pembero ntakan serta kelesuan kami 
lebih banyak lagi, tetapi Hati-Mu 
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berdetak dengan Kasih dan Belas 
Kasihan. Berilah kami, oh Bapa,      

Yang Amat Murah Hati, Hembusan 
dahsyat Roh-Mu untuk meng-

hidupkan kembali kami semua demi 
Kemuliaan-Mu ˙ Ami n.
Aku memberkati engkau, anak-

Ku ˙ 
.=-..-,.

Yesus? Yang Kudus?

Aku Ada.
Hai kecil, putri Milik-Ku, 

damai sertamu. Aku, Tuhan, mem-
berkati engkau dan tetap memberkati 
engkau. Beritakanlah Injil dengan 
kasih demi Kasih. Katakanlah kepada 
mereka bahwa Aku mengasihi mereka 
masi ng-masi ng dengan cara yang 
khusus. Katakan pula kepada mereka 
bahwa Aku bukanlah Allah yang ru-
mit. Aku tidak jauh. Aku benar ha-
di r pada saat i ni. Katakanlah kepada 
mereka betapa Aku ri ndu akan kasih 
mereka. Tunjukkanlah kepada mereka 

bagaimana Hati Tuhan. Katakanlah 
kepada mereka bahwa Hati Tuhan 
tidak lai n dari pada Kasih dan Kera-
himan, dan bila Keadilan jatuh atas 
kalian, maka sebabnya ialah berat nya 
dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan 
kalian. Berapa kali Aku bersedia 
mengalihkan pandangan-Ku dari 
hal-hal yang kalian lakukan yang 
tidak berkenan kepada-Ku, dan berapa 
kali Aku menahan Tangan Bapa-
Ku mau menimpa kalian! Yesuslah 
Nama-Ku, dan Yesus berarti Juru 
Selamat. Aku Juru Selamat seluruh 
umat manusia ˙ 

 ⁄¤‹fi› ƒ
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Anak-anak terkasih, Kuberi 
Damai-Ku kepadamu. Dunia sedang 
jatuh ke dalam kebusukan, tetapi 
Aku tidak melupakan kalian. Aku 
mengunjungi kalian dalam kegusaran-
mu untuk menolo ng kalian masi ng-
masi ng mencapai Kamarmu di Surga. 
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Kalian milik-Ku dan kalian semua 
amat berharga bagi-Ku.

Aku Terang dunia.        
Maka, jangan takut. Aku memi nta 
kalian berdoa bagi mereka yang telah 
mengeraskan hati mereka dan tidak 
percaya akan Kebenaran. Jangan pernah 
menghentikan doa-doamu. Aku, Tu-
han, telah melawat kota-kotamu, hai 
Irlandia, meski pun saat i ni engkau 
tidak tahu Rencana yang Kususun 
bagimu. 

Ti nggallah tetap dalam Kasih 
Ilahi-Ku dan engkau akan merasa 
kuat.             

Ti nggallah tetap dalam Hati 
Kudus-Ku dan engkau akan sejahtera. 

Ti nggallah dalam perkenanan-
Ku melalui kesetiaan dan iman. 

Ti nggallah tetap dalam 
Aku dan engkau akan hidup.          
Aku, Tuhan, memberkati kalian 
masi ng-masi ng sambil meni nggalkan 
Hembusan Kasih-Ku pada dahimu. 

Ingat, Kasih mengasihi kalian. 
⁄¤‹fi› ƒ
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Anak-Ku, Aku satu-satu-nya 
Bunda umat manusia. Kalian mas-
i ng-masi ng anak-Ku.
Bunda Suci, apakah kelak setiap orang 
akan menerima Kebenaran ini?

Pada akhi rnya setiap jiwa akan 
menerima kebenaran i ni. Mereka yang 
sungguh-sungguh mengasihi Allah 
sekarang, akan menerimanya. Jangan 
pernah berhenti berdoa, anak-Ku, 
demi pertobatan dunia. Pahamilah 
bahwa semaki n banyak doa yang 
Kuterima, semaki n sedikit kejahatan 
menyebar. Doa-doa tidak pernah 
sia-sia. Aku mem-persembahkannya 
kepada Bapa yang Keadilan-Nya 
sudah di depan pi ntu.Berdoalah 
untuk memperoleh Kerahiman Allah. 
Kalian tidak tahu apa yang telah 
disediakan Allah bagi generasi jahat 
i ni, tetapi i ngatlah akan saat-saat 
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pembero ntakan ketika Tangan-Nya 
jatuh  atas manusia jahat, dan apa 
yang terjadi pada waktu itu, hanyalah 
merupakan sebagian kecil saja dari apa 
yang ki ni menanti kalian.

Keadilan-Nya akan muncul dari 
Tempat Kekudusan-Nya setimpal 
dengan dosa-dosa generasi i ni. Ia akan 
datang dengan Api, gemuruh, badai 
dan  nyala api yang menelan untuk 
membakar habis kejahatan-kejahatan 
dunia. Tidak, kalian tidak tahu, apa 
yang telah disediakan Yang Ma-
hakuasa bagi kalian demi memurni-
kan umat manusia. 

Tanda-tanda ada di sekelili ng 
kalian, tetapi betapa sedikit nya o rang 
yang melihat dan memperhatikannya. 
Darah putra-putri-Ku yang tak 
bersalah tertumpah untuk Setan. 
Darah o rang-o rang yang tak bersalah 
i ni di persembahkan bagaikan ko rban 
kepada si Jahat. Rencana Setan ialah 
membersihkan dunia i ni dari ci ptaan-

Nya, memusnahkan kalian semua 
dan mencampakkan kalian semua ke 
dalam nyala api. Ia mengi ngi nkan 
kalian semua menjadi suatu ko rban 
dahsyat. 

Aku berteriak, Aku mencucur-
kan Ai r Mata Darah, tetapi hanya 
sedikit o rang yang memperhatikan. 
Allah akan datang kepada kalian, 
tetapi kalian tidak tahu dengan cara 
apa.
Bunda Suci, kami berdoa, tetapi sebagai-
mana yang Kaukatakan, jumlah kami 
sedikit . Apa yang harus dilakukan?

Doa-doamu dapat mengubah 
dunia. Doa-doamu dapat meraih 
Rahmat-rahmat Allah demi per-
tobatan para pendosa, dan semaki n 
banyak pertobatan semaki n banyak 
doa-doa yang akan diadakan dan 
didengarkan demi pertobatan o rang-
o rang lai n. Mengertikah engkau? 
Doa-doa sangat ampuh. Inilah 
sebabnya Aku mendesak agar kalian 
jangan berhenti berdoa ataupun ber-
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korban. Orang-o rang setia semaki n 
di perlukan sekarang i ni, lebih dari 
sebelumnya. Allah akan i ngat akan 
segala pengo rbanan kalian, hai anak-
anak-Ku yang tersayang. Kasihilah 
Dia dan muliakanlah Dia ˙ Gereja 
akan hidup kembali dalam seluruh 
Kemuliaan-Nya ˙
(Kemudian).

Tuhan?

Aku Ada.
Senangkanlah hati-Ku dan 

jangan hanya diam, melai nkan 
maklumkanlah Kebenaran. Aku telah 
memberkati misimu. Akulah Batu-
karang dan Tempat Perli ndunganmu. 
Bila engkau tetap rendah maka 
Kehadi ran-Ku akan terlihat dalam 
seluruh kecemerlangan. Berdoalah, 
Aku akan mendengarkan.

Tuhan, ampunilah 
kesalahan-kesalahan kami,

kejahatan kami, kegagalan kami, ketidak-
sabaran kami, 

kekurangan kasih kami.
Ampunilah kekurangan kasih kami 
dan kekurangan kepekaan kami.

Pertobatkanlah mereka yang jahat,

yang tertutup, yang lesu, yang ateis,
dan ubahlah mereka menjadi 
pembawa-pembawa terang
demi memuliakan Engkau.

Rendahkanlah mereka yang sombong, 
rendahkanlah yang tinggi,

tekuklah yang kaku.
Ubahlah kami semua seperti 

pada Perubahan-Mu. 
Amin

Sekali Roh Kudus-Ku me-
nyergap kalian, kalian semua akan 
diubah. Aku selalu siap mengampuni 
kalian.

Aku mengasihi engkau, hai 
kecil. Kita?
Ya, Tuhan.

+)-..-,.

Tuhan, adakah aku telah mengecewakan 
Engkau dengan suatu cara? Engkau 
telah memanggil aku, tetapi apakah aku 
benar-benar telah menanggapi Engkau? 
Apakah Aku benar-benar mendengarkan 
Suara-Mu, ataukah aku tidak menghi-
raukan-Nya? Apakah aku barangkali 
kurang peka terhadap himbauan Hati 
Kudus-Mu? Apakah Engkau tidak lagi 
memperhatikan aku, oh Yang Kudus dari 
Yang Kudus? Dalam kegelisahan rohku 
aku berdoa dan mohon kepada-Mu:

Di manakah mata mereka         
yang mencintai aku?

Di manakah Tempat Tinggal-Ku?  Dalam 
Hati Kudus-Mu?

Mengapa aku tidak dapat mendengar 
Suara-Mu

atau merasakan Kehadiran-Mu?

Apakah aku sudah kehilangan Persaha-
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batan-Mu karena kurang pekanya aku?

Apakah aku telah kehilangan Pendamp-
ingan-Mu, oh Yang Kudus dari Yang 

Kudus?

Imam-Ku! Mayat akan dicam-
pakkan ke dalam lubang, dikubur 
dan dilupakan. Putri dari Mesi r, 
terimalah Damai-Ku. Aku telah 
menempatkan engkau di tanah o rang-
o rang yang hidup. Lihatlah kepada-
Ku dan yaki nlah akan Kasih-Ku 
dan Persahabatan-Ku bagimu. Jangan 
membuat Aku menangis karena sakit. 
Bagaimana mungki n Aku meni ng-
galkan engkau? Tetapi si jahat dengan 
upaya keras mencoba merampas segala 
kekayaan yang Aku sendi ri telah 
menawarkan kepadamu. Engkau 
telah Kuangkat dari lubang, dan ke 
lubang itulah si jahat i ngi n mengu-
bur engkau kembali. Putri, percayalah 
Aku, engkau tidak akan kuti nggal 

menjadi yatim piatu. Terimalah 
jami nan-Ku, hai putri. Aku tidak 
pernah akan meni nggalkan engkau! 

Dengarlah Aku: Yaki nlah, eng-
kau tidak membuang-buang waktu13. 
Engkau begitu sangat lemah dan 
tidak berdaya, dan ah! Betapa 
Roh-Ku dapat bernapas dengan leluasa 
di dalam di rimu! Dengan membisik-
kan gema-Ku Aku menyampaikan 
ke dalam teli ngamu Sabda-Ku 
yang harus diucapkan dalam semua 
Himpunan-Ku. Sadarlah, hai jiwa, 
engkau begitu tak terpelajar dan 
amat tak berdaya menghadapi segala 
Pengetahuan dan Kebijak-sanaan itu. 
Maka, bagaimana mungki n rohmu 
memahami semua i ni kecuali Roh 
yang berbicara melalui di rimu adalah 
Roh-Ku Sendi ri?

Vassula14 ... engkau begitu 
 /> Si Penggoda datang kepadaku sambil berkata bahwa aku tidak cukup banyak lagi bagi Tuhan dan bahwa 
      semua pertemuan di Inggris dan Irlandia merupakan kegagalan total, dan bahwa semua kata yang 
      kusampaikan kepada mereka sia-sia. Aku menjadi panik dan berpikir bahwa Tuhan telah memalingkan 
      Diri-Nya dari aku.
 /C Yesus mengucapkan namaku dengan hampir berbisik.
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berharga bagi-Ku ... Dengarkanlah, 
anak-Ku, ada  Malaikat di sampi ng-
mu yang iba kepadamu, menghibur 
engkau dan berdoa bagimu. Tunggu, 
masih ada yang hendak Kukatakan. 
Aku mengenali kelemahanmu yang 
luar biasa. Inilah sebabnya Aku 
akan menggunakan kelemahan i ni 
untuk menarik umat-Ku kepada 
Persatuan, dan menunjukkan ke-pada 
mereka betapa Aku, Tuhan, mera-
sakan kelalaian mereka. Aku akan 
menunjukkan kepada mereka apa yang 
pali ng Kui ngi nkan. Melalui kelema-
hanmu Aku akan menunjukkan 
kepada mereka bagaimana Kurasakan 
perbedaan-perbedaan yang telah mereka 
ci ptakan di antara mereka.

Katakanlah kepada-Ku, tidak-
kah kalian semua sama, dici ptakan 
oleh Tangan-Ku sendi ri?
Ya, Tuhan.

Adakah seseo rang yang tidak 
dici ptakan menurut cit ra-Ku?

Tidak ada seorang pun, Tuhan! Bagaima-
na Engkau, ya Tuhan, menanggapi cara 
berpikir mereka? 

Karena kesombongan dasar 
manusia Piala Bapa-Ku di penuhi 
dengan Keadilan-Nya. Karena 
kekakuan mereka, mereka terti nggal 
tak berpenghuni! 

Banyak di antara mereka 
yang berbicara tentang persatuan dan 
persaudaraan, tetapi kata-kata mereka 
tidak benar, koso ng.

Buktikanlah di ri kalian dengan 
menekuk disaksikan Penci ptamu. 
Buktikanlah di ri kalian di hada-
pan Pandangan Penci ptamu dengan 
mempersatukan tanggal Paskah. 
Buktikanlah di ri kalian di hadapan-
Ku dengan memecah-mecahkan roti 
bersama-sama. Kenakanlah pada di ri 
kalian pakaian keanggunan dan ke-
megahan lewat kerendahan di ri bukan 
lewat penampilan palsu agama dan 
kesalehan. Bertobatlah! Pernah kalian 
hidup rendah hati, sederhana dan 
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dalam kasih yang tak terbatas, dan 
meja kalian di penuhi banyak makanan 
enak. Ya, waktu itu keagungan 
Gereja-Ku melebihi segala-galanya dan 
setiap mahluk hidup, karena Ek-
aristi menghidupkan Gereja-Ku.

Bila sekarang i ni Gereja-Ku 
kurang bergai rah, maka sebabnya 
ialah bahwa banyak dari gereja-gereja-
Ku telah menghapus Korban Kekal-
Ku15 . Dapatkah mereka mengi nti p 
melalui kegelapan yang pekat i ni dan 
mengaku bahwa mereka tetap dapat 
melihat? Dapatkah o rang menyom-
bongkan di ri dan menyatakan telah 
lolos dari sergapan-sergapan kegelapan 
i ni? Tetapi, selama kalian berkata: 
"Kami melihat", kesalahan kalian 
tetap ada! 

Aku telah berkata bahwa ada 
domba-domba lai n yang bukan 
dari kawanan i ni dan yang harus 
Kupimpi n pula. Tetapi sebelum Aku 

membawa anak domba yang sesat 
kembali ke kawanannya agar Hidup 
Sejati dalam Aku, sebelum Aku 
memulihkan penglihatannya, kalian 
telah menyerbu anak domba itu 
untuk merenggut Kerajaan Surga 
dari padanya. Dapatkah iblis mem-
buka mata o rang buta? Dapatkah ia 
membuat nya berseru: 'Abba!' Maka, 
kecuali bila kalian bertobat Tangan 
Bapa-Ku akan jatuh atas di ri 
kalian. Aku tidak dapat menahan lagi 
jatuhnya Tangan-Nya. Kalau kalian 
tidak sali ng mengampuni, mengam-
puni saudara kalian dari dalam hati,  
Tangan Bapa-Ku akan jatuh dengan 
lebih cepat dari pada yang kalian piki r 

⁄¤‹fi› ƒ
>-.+-,.

(Amanat lain lagi untuk Filipina). 

Katakan kepada umat-Ku 
bahwa mereka ibarat batu bata, dan 
Aku dapat menggunakannya untuk 

 /, Hal ini telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel //:>/.
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memulihkan Rumah-Ku. Bila 
mereka i zi nkan, Aku dapat meng-
gunakan mereka masi ng-masi ng. 
Biarkan Aku membimbi ng kalian 
semua. Serahkanlah di ri kalian 
kepada-Ku tanpa bertanya mengapa. 
Cukuplah kalian mengandalkan Aku, 
Tuhanmu. Persembahkanlah kepada-
Ku kehendak kalian, tetapi janganlah 
berkeberatan bila Aku menggunakan-
nya. Berdoalah dengan hatimu, dan 
lakukanlah pengakuan dosa-dosamu 
˙ Renungkanlah Sengsara-Ku dan 
segala yang telah Kutawarkan kepad-
amu ˙ 

?-.+-,.

(Sebelum salah satu pertemuan di Fili-
pina).

Tuhan?

Aku Ada.
Jangan takut. Aku tidak 

meni nggalkan engkau. Aku mengasihi 
engkau. Putri terkasih, tugas kerasul 
-anmu ialah menyebarluaskan Terang 

Kemuliaan-Ku di setiap negeri. 
Sebarluaskanlah segala sesuatu yang 
telah Kauterima dari Aku. Inilah, 
anak-Ku, yang harus kaulakukan. 
Sisanya Aku akan lakukan ˙ 
Dengan melakukan pekerjaan yang 
telah Kupercayakan kepadamu, Aku 
akan meli ndungi engkau. Tidak ada 
yang perlu kautakuti. Aku, Yesus, 
sangat mengasihi engkau.

Sekarang, jangan coba mema-
hami, tetapi dengan menguji engkau 
Aku membuat rohmu tumbuh dalam 
kekudusan. Layanilah Aku, Nak, 
dengan menjalankan karya yang telah 
Kuberikan kepadamu. Aku selalu 
akan memberi do ro ngan kepadamu 
untuk menjadi saksi yang penuh gai-
rah demi Aku dan Rumah-Ku. Dan 
Aku selalu akan menghalangi engkau 
menoleh ke ki ri dan kanan. Aku 
tidak akan kasar terhadapmu karena 
ke-malanganmu yang mengherankan. 

Karena engkau akan melayani 
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Sang Kebenaran maka Aku telah 
mengikat di rimu kepada-Ku agar 
tetap berdi ri tegak di Sampi ng-Ku, 
sebab kalau engkau sendi ri  maka 
engkau akan goyah.

Ki ni, Roh-Ku, Pendampi ng 
Kudusmu akan menuntun engkau 
dengan penuh semangat kepada anak-
anak-Ku. Berkat rahmat engkau 
akan berbicara atas nama-Ku. Aku 
bersamamu  dan Aku tidak pernah 
akan mengecewakan engkau. Mari ˙  
⁄¤‹fi› ƒ
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Untuk kelompok doa Filipina.

Aku memberkati mereka semua. 
Katakanlah kepada anak-anak-Ku  
bahwa Hati-Ku menyala-nyala 
dan  terbakar, siap untuk menelan 
mereka. Cukuplah mereka melangkah 
ke dalam Hati Kudus-Ku dan Aku 
akan mem-buat mereka ri ndu akan 
Aku, Allah mereka.

(Lalu, khusus untuk seseorang)

- Hari i ni Aku menawarkan 
Hati-Ku. Ambillah Hati itu. Yesus 
Nama-Ku dan Yesus berarti

- Juru Selamat -        
Kasih mengasihi engkau: dan 

engkau16 , turunan-Ku, teruslah 
menenun segala sesuatu yang telah 
Kuberikan kepadamu. Engkau 
tidak akan koso ng. Lihat, mejamu 
penuh dan tanpa Aku mejamu akan 
koso ng. Akulah yang memberi makan 
jiwamu. Maka, berpeganglah pada-Ku 
dan engkau akan hidup. Ciuman 
Kudus-Ku ada pada dahimu. Aku 
mengasihi engkau. Kasihilah Aku 
⁄¤‹fi› ƒ
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Untuk para narapidana di Muntinlupa, di 
Manila, Filipina.

Vassula, damai, hai anak-Ku. 
Katakanlah kepada para narapidana:

- Tidakkah kalian tahu? Be-
 /- Lalu Yesus menoleh kepadaku.
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lumkah kalian mendengar bagaimana 
Kerahiman menekuk ke bawah ke 
arah umat manusia?

Inilah Allahmu yang menekuk 
hi ngga ke bawah dari Takhta-
Nya untuk menggapai kalian.                           
-Aku telah datang kepada kalian-                
untuk menyampaikan kepadamu 
Kasih Besar yang ada pada-Ku 
bagi kalian masi ng-masi ng. Aku 
Allahmu yang berbicara melalui 
sarana-Ku untuk memberi kalian 
Amanat-Ku. Aku telah datang un-
tuk berbicara kepada hati kalian dan 
menghibur kalian, teman-teman-Ku. 

Aku berkata kepada kalian, du-
nia tidak ada arti nya di hadapan-Ku, 
maka janganlah takut kepada dunia. 
Datanglah kepada-Ku dan bersandar-
lah pada-Ku, dan Aku akan meng-
gembalakan kalian sambil meng-
antar kepada Ai r-Ku yang kekal. 
Aku akan menyembuhkan luka-luka 
kalian dan merawat nya. Mata-Ku 

tidak pernah meni nggalkan kalian dan 
Aku berkata kepada kalian, bersama 
Aku meja kalian selalu akan penuh. 
Bersama Aku kalian akan makan, 
teman-teman-Ku. Dan bila penderaan 
hebat menimpa kalian, janganlah 
hal i ni membi ngungkan kalian, hai 
para terkasih. Setiap kali hal itu 
menimpa kalian, pandanglah Luka-
luka-Ku yang telah menyembuhkan 
kalian dan menyelamatkan kalian 
dari Kematian. Lihatlah kepada-Ku, 
Juru Selamat kalian. Jangan melihat 
ke ki ri atau ke kanan. Ikutilah 
Jejak Kaki-Ku. Kalian akan dapat 
mengenali-Nya dari sisa-sisa Darah 
yang ada. Ikutilah  jejak itu, hai 
para terkasih, maka jejak itu akan 
membawa kalian kepada-Ku ˙ Aku 
memberkati kalian masi ng-masi ng 
sambil meni nggalkan Hembusan 
Kasih-Ku pada dahi kalian. Kasih 
mengasihi kalian. 

⁄¤‹fi› ƒ
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(Untuk Suster Teresa yang memperhati-
kan para narapidana, dan  yang meng-
ubah para narapidana menjadi orang-
orang yang berbakti kepada Allah.)

Aku telah memberi mereka 
Batukarang, dan ah! ... Betapa 
Aku mengasihi Batukarang i ni. 
Aku, Tuhan, memberkati dia dan 
memberkati dia karena dari gurun 
tempat sarang ular-ular berbisa ia 
menjadikannya 

lahan yang subur, 
suatu taman, di mana Aku, 

Tuhan, dapat menemukan  tempat 
isti rahat-Ku˙

=-.+-,.

Tuhan?

Aku Ada.
Berdoalah sebelum engkau 

beristi rahat dalam Aku. Kata-kanlah 
bersama Aku:

Yesus, beristi rahatlah dalam 
aku dan aku di dalam-Mu,               

bersatu, terikat satu sama lai n. 
Ami n.

(Aku mengulanginya)

Teguhlah dalam hal-hal yang 
menyangkut Kedua Hati yang di per-
satukan oleh kasih.

Aku telah berbicara kepada 
banyak hati o rang tentang kebenaran 
i ni. Kebenaran yang ditolak banyak 
o rang, tetapi pada akhi rnya Kedua 
Hati kami akan menang. Begitulah 
dunia! Mereka menolak, tetapi besok 
mereka akan mengho rmati kebenaran 
i ni. Aku, Yesus, mengasihi kalian 
semua. Simpanlah hanya Aku, dan 
bukan yang lai n, di dalam hatimu. 
Jadikanlah Aku yang pertama. 
Terimalah Damai-Ku. ⁄¤‹fi› 
ƒ

D4@4E418-$.+-.+-,.

(Pikiranku melayang ke Swiss)

Tuhan, bagaimana keadaan Gereja di 
Swiss?

... Keadaannya dalam reruntu-
han ....

78@8F$(8<8@G$$+?-.+-,.
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Tuhanku?

Aku Ada.
Bersandarlah pada-Ku, Nak.

(Dengan mata jiwaku Aku melihat Wajah 
Kudus Yesus. Ia seperti anak kecil den-
gan mata murni yang besar.)

Banyak silih harus dilaku-kan 
untuk memulihkan luka-luka bumi 
i ni, yaitu luka-luka dan cedera yang 
terjadi karena kejahatan dan dosa. 
Senangkanlah Mata Juru Selamatmu 
dan menyebarlah.

    Biarlah bagitu            
bahwa Amanat-Ku menjadi begitu 
besar, begitu meluas, menjadi saksi nya 
sendi ri bahwa Kejahatan, Kelesuan 
dan Ateisme akan disergap dan akan 
bertobat.

˙ Nak, peganglah erat-erat 
ujung pakaian-Ku dan rentang-
kanlah17 lebih banyak lagi sekarang, 
dari ujung bumi yang satu ke yang 
lai n ˙ Masukilah Tempat-tempat 

Kudus-Ku bila mereka menyambut 
engkau di dalam tempat-tempat 
kudus-Ku itu. Bila o rang melarang 
engkau janganlah hal i ni menyusah-
kan di rimu ataupun menjadi kesedih-
an bagimu. Jangan putus asa. Para 
peni ndasmu akan melihat kembali a-
degan-adegan itu pada hari Pemurnian 
dan akan menangis ˙ sambil meng-
i ngat penolakan mereka. Mereka akan 
sadar betapa mereka menolak Hati 
Ilahi Kami, bukan engkau. Kedua 
Hati Kami yang bernubuat. Putri, 
ikutilah Jejak kaki-Ku yang ter-
noda oleh darah dan sebutkan Nama 
Kudus-Ku dalam sertiap pertemuan. 
Saat nya telah tiba bahwa engkau 
tidak boleh ragu-ragu lagi. Tanamlah 
pokok-pokok Anggur di mana-mana 
dan di mana mungki n. Ubahlah 
padang gurun menjadi taman. Aku 
telah memberkati Amanat-amanat-
Ku agar tumbuh dan berakar. Maka, 

/I Yesus menghendaki agar lingkup penyebarluasan 
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tabahlah, hai putri.
(Tiba-tiba aku merasakan ‘pedang api’ 
menembus diriku dan aku berteriak: 
Tuhan, Aku merindukan Engkau).

Engkau meri ndukan Aku 
karena engkau telah melihat Kemu-
liaan-Ku ... Tulislah:

Satu persatu benteng pertah-
anan disergap oleh si Pembero ntak. 
Hari i ni Aku datang menawarkan 
seluruh umat manusia Damai-Ku 
tetapi hanya sedikit o rang yang mau 
mendengarkan. Hari i ni Aku datang 
dengan persyaratan damai dan Amanat 
Kasih, tetapi damai yang Kutawarkan 
dihujah oleh bumi, dan Kasih yang 
Kuberikan mereka dicemoohkan dan 
diejek pada Malam Kelahi ran-Ku. 
Umat manusia merayakan hari-hari 
i ni tanpa Nama-Ku yang Kudus. 
Nama-Ku yang Kudus telah dihapus 
dan mereka mem-buat Hari Kelahi-
ran-Ku sebagai hari libur besar demi 
rekreasi, menyembah berhala. Setan 

telah memasuki hati anak-anak-Ku, 
dan menemukan mereka lemah dan 
tertidur. 

Aku telah memperi ngatkan 
dunia. Amanat Fatima menyatakan 
bahwa pada Hari-Ku Aku akan 
membuat matahari terbenam pada 
tengah hari dan menjadikan bumi 
gelap pada siang hari. Aku akan 
mengi zi nkan si Naga menggigit 
generasi pendosa i ni dan melempar Api 
yang belum pernah dilihat dunia i ni, 
atau yang tidak akan dialami lagi, 
demi membakar kejahatan-kejahatan 
yang tak terbilang banyaknya. Kalian 
akan bertanya: "Apakah seluruh umat 
manusia akan bi nasa, yang baik 
bersama-sama dengan yang jahat?" 
Aku berkata kepadamu: yang hidup 
akan i ri hati kepada yang mati. Dari 
setiap dua o rang, satu akan diambil. 
Beberapa o rang akan bertanya: "Di 
manakah Elia dan Musa , yang 
seharusnya datang?" Aku berkata 
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kepadamu, hai generasi jahat: selama 
tahun-tahun i ni Kami18 tidak ber-
bicara dalam perumpamaan-perump-
amaan. Elia dan Musa telah datang 
dan kalian tidak mengenali nya, malah 
memperlakukan mereka sesuka hati 
kalian. Kalian tidak mendengarkan 
Kedua Hati Kami, Hati Tak Ber-
noda Bunda-Ku dan Hati Kudus-
Ku, hai generasi yang tidak setia ... 
Kedua Hati Kami tidaklah berbicara 
dalam perumpamaan-perumpamaan 
maupun dalam bentuk teka-teki. 
Seluruh Kata-kata Kami adalah 
Terang dan Hati Kami seperti Dua 
Lampu yang berdampi ngan sehi ngga 
semua o rang dapat melihat nya karena 
bersi nar terang sekali ˙˙ tetapi 
kalian tidak memahami. Hati Kami, 
bagaikan Dua Pohon Zaitun19 , yang 

satu menghadap ke kanan dan yang 
satu ke ki ri, yang bertahun-tahun 
lamanya coba menghidupkan kalian 
kembali. Bagaikan Dua Cabang Pohon 
Zaitun yang mencurahkan mi n-
yak20 untuk menyembuhkan generasi 
kalian yang sakit dan memulihkan 
luka-luka kalian, tetapi generasimu 
memperlakukan Kedua Hati Kami 
sesuka hati mereka. Kedua Hati 
Kami diurapi21 dan hidup. Kedua 
Hati itu seperti pedang dengan dua 
sisi nya yang tajam22,  bernubuat, 
tetapi roh perlawanan generasi i ni 
menyalib ulang Sabda-Ku23 , pedang 
yang bersisi ganda, dan menolak 
Kedua Hati Kami yang berbicara ke-
padamu di masa ki ni. Hal i ni sama 
seperti penolakan Sodom dan Gomora 

/J Maksud Kristus Kedua Hati Kudus yang adalah kedua saksi seperti yang disebut dalam buku Wahyu //:/-
/> dan Wa C:/-/C.
 /K Why //:C, Wa C:>.
 <. Wa C:/<.
 </ Wa C:/C.
 << Why /:/-.
 <> Mengacu kepada Why //:J-/..
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terhadap para pembawa amanat-Ku. 
Sikap keras kepala era i ni melebihi era 
Fi raun. 
(Bersambung ke B% ,I)

Naskah IND. Selesai , Agustus 
/KK-.
Stefan Leks. > November /KK-.
Koreksi : Esther Juli /KKJ

 / Orang-orang yang akan kutemui di Inggris.
 < Rom /.:<.
 > Mengacu kepada Yes ,C:,
 C Mat <<:/-/C.
 , Pentakosta Kedua: Pencurahan Roh. Yoel >.
 - Akulah dimaksudkan oleh Yesus.
 I Rom <.:/.
 J Maksud Allah: aku.
 K Roh Kudus.
 /. Hati Tuhan.
 // Allah menginatkan aku akan satu jiwa pilihan lain 
yang boleh kutemui.
 /< Allah berbicara tentang denominasi-denominasi 
yang berbeda-beda dalam Gereja-Nya.
 /> Si Penggoda datang kepadaku sambil berkat 
bahwa aku tidak cukup banyak lagi bagi Tuhan dan 
bahwa semua pertemuan di Inggris dan Irlandia 
merupakan kegagalan total, dan bahwa semua kata 
yang Kusampaikan kepada mereka sia-sia. Aku 
menjadi panik dan berpikir bahwa Tuhan telah 
memalingkan Diri-Nya kepadaku.
 /C Yesus mengucapkan namaku dengan hampir 
berbisik.
 /, Hal ini telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel //:>/.
 /- Lalu Yesus menoleh kepadaku.
 /I Yesus menghendaki agar lingkup penyebarluasan 
Amanat-Nya yang mendesak ini diperluaskan.
 /J Maksud Kristus Kedua Hati Kudus yang adalah 

kedua saksi seperti yang disebut dalam buku Wahyu 
//:/-/> dan Wa C:/-/C.
 /K Why //:C, Wa C:>.
 <. Wa C:/<.
 </ Wa C:/C.
 << Why /:/-.
 <> Mengacu kepada Why //:J-/..


