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Karena klaim mereka tentang 
pengetahuan mereka telah menjadi 
medan pertempuran melawan Penge-
tahuan-Ku1. Sesungguhnya, Kedua 
Hati Kami telah menjadi tulah bagi 
o rang-o rang dunia2 , tetapi sebentar 
lagi, tidak lama lagi, Suara-Ku 
akan didengar lagi. Aku akan me-
ngunjungi kalian melalui gemuruh 
dan api. Keadilan sudah di ambang 
pi ntu. Dan Kedua Hati Kami yang 
telah kalian perangi akhi rnya3  akan 
menang. Dan kerajaan dunia akan 
menjadi Kerajaan-Ku4. Semuanya 
i ni sekarang sudah dekat. Bukalah 
mata kalian dan lihatlah sekeli-
li ngmu. Aku memberikan kalian 
semua tanda-tanda zaman. Dan 
kalian, kalian yang berjerih payah 
menampilkan devosi kepada Aliansi 

Kedua Hati, ja-ngan berkecil hati. 
Kitab Wahyu berbicara, begitu pula 
Kitab Zakharia tentang Kebenaran 
i ni. Jangan takut, sebarluaskanlah 
devosi i ni dengan penuh kepercayaan dan 
keberanian. 

       ø
+,-+-./

!h, %uhan, aku sulit menemukan kata-
kata untuk memu1i 2n3kau, 4adahal 6ku 
in3in berbi9ara ke4ada-:u ...

Aku akan menolo ng engkau, 
tulislah: 

Yahweh telah mengunjungi aku, 
seperti hembusan angi n Roh-Nya 
mengangkat aku dan menunjuk-
kan kepadaku Pertimbangan-Nya.            

Ia menyatakan kepadaku: Kelembu-
tan, Kasih dan Kebaikan-Nya yang            

Tak Terbatas.                 
 " Mengacu kepada Kitab Wahyu "":5.
 7 Why "":"8.
 9 Mengacu kepada Kitab Wahyu "":"".
 : Why "":";.
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Lalu Ia menghujani aku dengan 
Berkat-berkat dan menawarkan aku  
Manna berkelimpahan untuk dibagi 
bersama dengan  saudara-saudaraku.            
Ia berjalan bersamaku  di negeri yang 

terlupakan         
Dari bawah dari antara  yang 

mati Ia telah mengambil aku, dari 
antara mereka yang telah melupakan 

Dia          
 Ia telah mengangkat aku 

memulihkan i ngatan jiwaku. Oh, 
Tuhan, Yahweh,        
betapa aku bersyukur!     

Semoga Manisnya di ri-Mu,     
oh, Tuhan, meli puti kami 

semua.  
Terpujilah Yahweh untuk 

selama-lamanya.  Ami n.
Dan sekarang, hai putri, tero r 

malam hari sudah lewat, dan di 
hadapanmu Aku Ada ˙ Aku akan 
membawa engkau pulang ke rumah 
dengan selamat, ke tempat engkau 

berasal. 
        ø

+*-+-./

%uhan yan3 :aharahim,                    
umat-:u 4erlu dihibur.   %ubuh-:u 

ter4e9ah belah, sedan3 ten33elam dan                      
hanya ada amat sedikit =ran3 yan3 da4at 

men3hibur 2n3kau.                 
>mat-:u sedan3 4utus asa.     

:aka,%uhan yan3 :aharahim,  den3ar-
kan, dan lihatlah kesusahan kami. 6min.

Aku terendam dalam Darah 
karena segala sesuatu yang  dilihat 
Mata-Ku dan didengar Teli nga-Ku. 
Putri, Aku bermaksud menjadikan 
engkau pedang Sabda-Ku. Melalui 
engkau Aku akan menembus hati 
manusia, supaya Sabda-Ku dapat 
menembus secara mendalam ke dalam 
di ri mereka. Suara-Ku akan bergema 
ke dalam di ri mereka, dan meski pun 
dalam hati mereka tidak ada napas 
kehidupan apa pun, Sabda-Ku, yang 
memberi hidup, akan menghidup-
kannya kembali dan dari padanya 
akan timbul keharuman yang akan 
melunakkan Luka-luka-Ku. 
Putri-Ku, tabahlah. Banyak o rang 
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yang akan terus menjalankan hidup 
yang tidak suci, dan banyak o rang 
yang terus akan berbuat dosa dan 
menghi na Kekudusan-Ku tanpa peduli 
akan peri ngatan-peri ngatan-Ku, tanpa 
peduli akan tanda-tanda yang sedang 
Kuberikan kepada dunia di masa ki ni. 
Kejahatan akan terus menambah 
Piala Keadilan-Ku ˙ Kejahatan dan 
ateisme, haus kuasa dan rasio nalisme 
di pakai  oleh o rang-o rang itu bagai-
kan ci nci n meterai. 

Ah, Vassula-Ku, ... akan 
ada kehancuran yang belum per-
nah dilihat! Si pendosa menunggu 
kesempatannya dan bagaikan seo rang 
pencuri akan datang di malam hari! 
Akan ada banyak Ratap tangis  para 
penguasa, para pejabat dan o rang-o rang 
berpengaruh besar, semua mereka akan 
meratap! 

Putri-Ku, dengarlah keluh 
kesah-Ku, dengarkanlah Hati-Ku. 
Oh, terkasih Jiwa-Ku. Datanglah 

dan hiburlah Hati-Ku. Laparlah 
akan Aku, Aku-lah Kebangkitan, 
kasihilah Aku. Biarkan doa-doamu 
menjadi nasihat untuk membela 
generasimu dari murka Bapa-Ku. 
Biarlah jeritanmu dan doa-doamu 
seperti himbauan kepada Bapa. Aku, 
Tuhan, memberkati engkau. Mari ...  
ø

+0-+-./

?@ari 4ertama Pekan B=a demi Persatu-
an umat Cristen).

Eerilah kami, %uhan, 
F=h untuk membeda-bedakan,

untuk meraih Pen3etahuan dan Cebi1ak-
sanaan.

Eerilah kami, Gahweh, telin3a =ran3 
yan3 rendah hati dan saha1a

untuk men9ari Pen3etahuan-:u 
dan Cebi1aksanaan.

Eerilah Iere1a-:u ke1ayaannya
den3an mem4ersatukan kami semua

dalam satu %ubuh. 
6min.

Beritakanlah Injil dengan kasih 
demi Kasih. Hiduplah bagi Aku, 
bernapaslah bagi Aku. Segala sesuatu 
yang telah Kukatakan kepadamu, 
tidak lama lagi akan terjadi. Engkau 
akan melihat lebih banyak keajaiban 
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melalui Aku. Baju zi rah belum 
di pakai oleh Gereja-Ku ˙ Tidak 
lama lagi Ia akan pakai mahkota 
kemenangan yang akan menghiasi 
kemenangan-Nya. 

Aku senang sekali engkau 
meluangkan waktumu bagi-Ku, dan 
mempersembahkannya kepada-Ku 
dengan begitu murah hati. Kami 
mengasihi engkau5. Aku merasa 
amat berbahagia karena Aku tahu 
engkau bersedia berbagi Karya-Ku 
dengan Aku. Terimalah Damai-Ku. 
⁄¤‹fi› ƒ

/1-+-./

?>ntuk kel=m4=k dari Swiss).

Keheni ngan berkepanjangan dari 
pihak-Ku6  tidak akan tahan lama 
seandai nya Aku didekati dengan kasih. 
Bagaimana mungki n mereka men-
gaku mengasihi Aku padahal di antara 
mereka tidak ada damai dan kasih 

sama sekali? Dosa melahap mereka 
seperti penyakit menghabiskan tenaga. 
Kehebatan-Ku tidak menembus me-
reka, dan tidak pula Kemegahan-Ku. 

Aku datang untuk mengai ri 
kegersangan mereka dengan Ai r 
Mata-Ku. Aku telah datang untuk 
menghibur mereka, namun ada-
kah Aku menerima sesuatu sebagai 
ganti nya? Kota-kota mereka7 koso ng 
penuh kehampaan dan ki ni miri p 
reruntuhan. Mereka sudah mengeri ng 
seperti tanah gersang di musim ke-
marau. Sabda-Ku sudah sampai ke 
teli nga mereka, namun mereka tidak 
mendengarnya. Mahkota Rahmat-Ku 
telah mendekati mereka dan menawar-
kan kepada mereka Damai-Ku dan 
Ajaran sehat Kebijaksanaan sendi ri agar 
mereka bebas, namun mereka tidak 
membagi nya dengan iman maupun 
kasih. Siapa pun yang mengaku 

 ; Trinitas Kudus yang berbicara.
 D Yesus telah menutup Diri-Nya untuk beberapa waktu di Swiss.
5 Jiwa-jiwa.
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berada dalam terang, tetapi membenci 
saudaranya, membenci Aku ˙ Per-
mi ntaan dasariah yang disampaikan 
kepada mereka dalam Amanat-Ku 
adalah 

kasih, damai, persatuan 
dan rekonsiliasi antara saudara. 

Maka sekarang yang dapat Kukatakan 
hanya i nilah :

Periksalah di ri kalian sebelum 
Penghakiman itu datang. Kalian 
hanya punya sedikit waktu yang ter-
sisa. Berdoalah dan hi ndarilah segala 
kejahatan. Jangan pernah mengutuk 
atau menghakimi satu sama lai n. 
Siapkanlah hati kalian bagi-Ku. 
Siapkanlah piki ran kalian bagi-Ku. 
Tetaplah siaga, sebab saat pembersihan 
segera akan menimpa kalian ˙ 
Penuhilah di ri kalian dengan Roh 
Kasih-Ku, supaya dosa-dosa kalian 
tidak mencekik kalian. ⁄¤‹fi› 
ƒ

/1-+-./

Vassula, berjaga-jagalah. Ban-
yak o rang mengaku mereka mendengar 
Aku dan menyusun rencana-rencana, 
tetapi asalnya bukan dari Aku. Mereka 
membuat rencana-rencana yang tidak 
diilhami oleh Aku. Ingat, engkau 
akan didekati oleh mereka yang tidak 
mencari nasihat-Ku. Mereka terpe-
so na oleh nubuat-nubuat yang tidak 
diucapkan oleh Aku. Engkau telah 
mendengar dan melihat  semuanya 
itu. Mereka mengumumkan bulan 
demi bulan apa yang kemudian akan 
terjadi padamu. Biarlah mereka maju 
ke depan, janganlah takut. Aku akan 
meli ndungi engkau, anak-Ku ˙
Cemudian:

Gesus, biarlah La1ah Cudus-:u ter-
senyum 4ada kami ......, maka kami 
akan hidu4 kembali. Per4e9ahan kami 
menelan kami se4erti a4i. Carena hanya 
2n3kau yan3 da4at melakukan kea1aib-
an, maka him4unlah kami bersama dan 
buatlah a3ar umat manusia membuan3 
keedanannya. Fen9ana-:u adalah mem-
4ersatukan kami  melalui 4eneta4an satu 
tan33al Paskah sa1a,  yan3 akan mem-
bawa  kami  ke4ada kerukunan la3i. 6ku 
menyerukan Pert=l=n3an Mlahi-:u.
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Anak-Ku, pikullah Salib-Ku 
dengan sukacita. Pujilah Allah karena 
kemurahan hati-Nya. Dengarlah 
Aku: Orang jahat berharap akan 
dapat menghancurkan Rencana Per-
satuan-Ku, tetapi mereka malah 
akan menuju kepada kejatuhan 
mereka. Ketika Aku mengusulkan 
Kedamaian, Kedamaian universal, 
hampi r semua o rang memilih perang. 
Bagaimana mungki n Aku dapat 
membela kepenti ngan mereka pada saat 
Tangan Bapa-Ku terangkat di atas 
mereka? Jari ngan yang ki ni telah 
mereka tebar akan menjerat mereka 
di dalam ˙ Apa lagi yang harus 
Kulakukan yang belum Kulakukan? 
Aku telah menanggung kesalahan-ke-
salahanmu, aku telah mendamaikan 
kalian dengan Bapa, dan Hidup-Ku 
telah Kuserahkan demi kalian, maka 
apa lagi yang dapat Kulakukan yang 
belum Kulakukan?

Vassula dari Hati Kudus-Ku, 

sukacitakanlah hati-Ku dan biarkan 
Roh-Ku berada di ruang dalam 
jiwamu. Biarkan Roh-Ku bernapas 
dan ti nggal di kedalaman jiwamu. 
Biarkan Aku bebas menghancurkan 
segala koto ran dan ketidaksempurnaan 
yang melawan Aku. Vassula-Ku, 
meski pun jiwamu akan melo ncat 
seperti terbakar setiap kali Aku 
mengangkat Tangan-Ku untuk 
menghancurkan segala sesuatu yang 
masih membelenggu engkau, jan-
ganlah takut, jangan lari ketakutan. 
Izi nkan Aku mencabut akar segala 
ketidakberesan dari dalam jiwamu. 
Aku akan memasuki di rimu seperti 
badai dan mewujudkan keputusan 
Hati-Ku. Dan i nilah persiapanmu 
menuju persatuan kita yang sempurna 
˙

Dari awal mula telah Ku-
katakan bahwa engkau akan menjadi 
Jala-Ku dan Sasaran-Ku, tetapi pada 
waktu itu engkau tidak mengerti 
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bagian akhi rnya. Engkau tidak 
mengerti bahwa demi mempersiapkan 
engkau demi persatuan sempurna i ni 
Aku harus memurnikan engkau dan 
menghiasi jiwamu. Aku terpaksa 
menekuk busur-Ku dan menjadikan 
engkau sasaran panah-Ku. Oh, 
apa saja akan Kulakukan demimu! 
Tidak, hal itu tidak akan terjadi 
tanpa luka dan derita, namun jangan 
pula melawan Yang Kudus. Izi nkan 
Roh-Ku berkembang dalam di ri-
mu, dan Api Ilahi-Ku mengaum 
di dalam jiwamu. Engkau akan 
meleleh karena ti ndakan Api Ilahi-
Ku. Maka, janganlah mengeluh bila 
Aku datang kepadamu seperti martil 
yang menghancurkan ketidaksem-
purna-anmu. Janganlah bertanya 
kepada Yang Kudus-Mu; "Apa yang 
sedang dikerjakan-Nya?" Aku sedang 
dalam perjalanan-Ku ke ruangan 
dalam itu, tempat ti nggal-Ku, dan 
batu-batu yang sekeras apa pun tidak 

akan mampu menghentikan Aku 
untuk maju. Aku akan memecahkan 
semuanya dengan suatu badai. Aku 
akan menghancurkan semua pesai ng 
itu.
!h, %uhan, bertindaklah se9ara halusN

Aku i ngi n menyelesaikan 
pemurnianmu, maka, jangan menahan 
Aku maju. Engkau begitu Kusay-
ang, maka, biarkan Kelembutan-Ku 
membungkus engkau. Jangan menolak 
apa-apa dari Aku, hai jiwa. Aku 
i ngi n menjadikan engkau sarana yang 
lentur. 

Biarpun Kehadi ran-Ku akan 
terasa dalam di rimu seperti api, dan 
seperti panah. Jangan takut, Aku 
tidak akan mematahkan engkau. 
Aku hanya akan mematahkan 
pesai ng-pesai ng-Ku. Aku hanya akan 
berperang dalam di rimu. Aku juga 
akan memperhatikan kerapuhanmu. 
Aku telah membentuk engkau dan 
mengangkat engkau untuk misi i ni, 
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untuk menjadi Gema-Ku. Maka, 
i zi nkanlah Rajamu memeri ntah 
di rimu. Izi nkanlah Penguasamu 
memimpi n di rimu. Tidak ada yang 
luput dari Pandangan-Ku. Setiap 
ketidakmurnian akan disergap oleh 
Kemurnian-Ku dan dihapus, dan 
Terang-Ku akan terus  menyala di 
dalam di rimu, dan Roh-Ku akan 
mengali r di dalam rohmu bagaikan 
sebuah sungai ˙ Maka, carilah 
Wajah Kudus-Ku tanpa jemu-jemu-
nya dan engkau akan mengerti bahwa 
Aku Ada sedang tersenyum kepadamu 
˙ ø

/1-+-./

Damai sertamu. Dengarlah 
Aku, hai putri: Sudahkah engkau 
melihat di sekelili ngmu? Apa yang 
telah kaulihat?
6ku telah melihat keka9auan dan 4er-
4e9ahan lebih besar yan3 akan menim4a 
kami, sebelum terwu1udnya P2FS6%>-
6O. 6ku tidak da4at melihat akhir 4er-
1uan3an kami untuk bersatu, dan tidak 
4ula akhir ateisme.

Jiwa-Ku, hakim generasi-mu, 
telah menyaksikan lebih dari sekadar 
kekacauan, perpecahan dan ateisme. 
Aku berkata kepadamu: banyak 
o rang berkomplot melawan Aku. Pada 
detik i ni juga Aku mendengar mereka 
berkomplot  di dalam Rumah-Ku 
Sendi ri. Tetapi, tidak lama lagi 
pulau-pulau akan bergetar pada Hari-
Ku, dan meski pun  generasi  i ni akan 
meratap, Aku tidak akan mendengar-
kan. Pi ntu Surga akan tertutup pada 
Hari itu, dan bumi, dalam keadaan 
telanjang, akan meratap seperti seo rang 
janda yang merasa kehilangan dalam 
kedukaannya. Hati-Ku akan mend-
erita dalam Diri-Ku dan ki ni sudah 
berasa mual karena suara-suara duka 
yang akan terdengar darimu, hai 
generasi. 

Memang, Aku tidak akan 
mencemoohkan engkau, karena Aku 
tidak bisa senang dengan rusaknya dan 
sakit nya umat manusia. Roh Kudus 
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akan tercurah atasmu sekali lagi, 
seperti belum pernah sebelumnya. Api-
Ku yang mula-mula seperti nyala api 
kecil akan berkedi p-kedi p bergaung 
dan memperbaharui kalian semua. 
Lalu, seperti seseo rang yang masuk 
ke dalam kota yang ditaklukkannya, 
Aku, Tuhan, akan menduduki kalian 
dengan Kemuliaan-Ku dan Gereja 
akan hidup kembali ˙ Keadilan 
akhi rnya akan menang. 

Dan engkau, putri-Ku jangan 
takut berseru kepada-Ku. Jangan ta-
kut kepada manusia, terutama mereka 
yang melawan engkau. Berbahagialah, 
hai putri, Aku mampu membaca 
bagian-bagian terdalam o rang-o rang 
itu dan Teli nga Cemburu-Ku dapat 
mendengar semua. Mereka mengi ra 
mereka tahu semuanya, tetapi mereka 
tidak tahu apa-apa. 

Putri, Aku berdoa bagimu 
kepada Bapa, agar memperhitung-
kan kerapuhanmu. Vassula, cobalah 

mengerti Sang Bapa. Engkau 
memang rapuh, tetapi Aku telah 
mengakarkan engkau dengan baik 
dalam Diri-Ku, supaya engkau tidak 
tersesat atau goyah bila badai dah-
syat sekali waktu melanda di rimu. 
Engkau adalah Keturunan-Nya, 
dan i nilah sebabnya maka mengapa 
karena Kasih Cemburu-Nya dan Ke-
murahan Hati-Nya Ia mengi zi nkan 
perlawanan-perlawanan semacam itu 
terjadi. Belumkah engkau mendengar 
bagaimana Ia menjadikan jiwa-jiwa 
sempurna melalui penderitaan-penderi-
taan, dan bahwa penderitaan meru-
pakan bagian dari latihanmu? Maka, 
sabarlah, hai putri, bermurah hatilah 
pula, dan jangan gemetar serta menge-
luh dengan sia-sia ˙ Jangan jemu-
jemu berupaya. Ikutilah bekas-bekas 
Darah-Ku yang Kuti nggalkan untuk 
selama-lamanya. Mereka yang mengi-
kuti bekas-bekas itu akan memasuki 
Kerajaan-Ku. Belajarlah bahwa Bapa 
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bukanlah lalim, tetapi begitu lembut 
terhadapmu. Kebijaksanaan mengasihi 
engkau. Maka, hai putri, patuhilah 
Peri ntah-peri ntah, hiduplah sesuai  
dengan Injil, perlakukanlah Aku 
sebagai Pendampi ngmu yang Kudus 
dan berdoalah untuk para imam-Ku 
yang mewakili Aku ˙

/2-+-./

Selama :isa Cudus Gesus berkata ke4a-
daku:

PMni barulah 4ermulaan. 2n3kau akan 
melihat hal-hal yan3 lebih hebat dari-

4ada ini”.

Mni dikatakan setelah aku memu1i-mu1i 
Bia karena Cea1aiban-kea1aiban-Oya 
dan Carya-Oya. Sebab den3an Cuasa-
Oya Ma telah membuka hati banyak =ran3 
di Bewan Iere1a-3ere1a Sedunia. Se1ak 
musim 4anas %uhan telah mem4er-sia4-
kan amanat-amanat tentan3 4ersatu-an, 
yakni : 6rah-arah Cein3inan-Oya. Ralu 
Ma men3iSinkan hati bebera4a =ran3 di 
Bewan Iere1a-3ere1a Sedunia membuka 
diri dan menerima Sabda-Oya, sehin33a 
memun3kinkan aku menemui mereka 
dalam 4ekan 4ersatuan dan menawarkan 
ke4ada mereka amanat-amanat Gesus.

/,-+-./

Vassula dari Hati Kudus-Ku, 
maukah engkau mempersembahkan 
di rimu secara menyeluruh kepada-
Ku?

Ga, %uhanku, aku mau.

Maka, ucapkanlah kata-kata 
i ni:

Hati Kudus Yesus, datanglah 
dan kuasailah  aku sepenuh-nya,            
supaya alasan-alasan-Mu  menjadi  
alasan-alasanku, Kei ngi nan-Mu 

menjadi kei ngi nanku,               
Kata-Mu menjadi kataku, 

Piki ran-Mu menjadi piki ranku, lalu 
i zi nkanlah Aku menyusup ke dalam 
tempat terdalam Hati Kudus-Mu ˙           
Tiadakanlah aku sepenuhnya. Aku, 
Vassula, akan menyembah Hati 

Kudus-Mu dalam kedalaman hatiku.            
Aku berjanji mengabdi   Hati 

Kudus-Mu dengan bati n yang berko-
bar.                 

Aku akan mengabdi Engkau 
dengan semangat lebih bergai rah 

dari pada sebelumnya.          
Aku lemah, tetapi aku tahu 

bahwa Kekuatan-Mu akan meno pang 
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aku.              
Jangan mengi zi nkan Engkau 

menghilang dari pandanganku, jangan 
pula membiarkan hatiku melayang ke 

mana-mana.     
Aku, Vassula, hanya akan 

mencari Hati Kudus-Mu dan meri n-
dukan Dikau saja.  
 Hati Kudus Yesus,       

bantulah aku menolak segala 
sesuatu yang berlawanan dengan Keku-
dusan dan Kehendak-Mu. Sari nglah 
aku berulang-ulang dan pastikanlah 
bahwa sai ngan apa pun yang tersisa 

dalam di riku tidak ada lagi.                 
Mulai hari i ni, ketatkanlah 

ikatan kasih yang telah Kaulilitkan 
padaku,           

dan buatlah jiwaku haus akan 
Diri-Mu dan hatiku mabuk karena 

kasih kepada-Mu.     
Hati Kudus Yesus,         

jangan tunda, datanglah dan bakarlah 
seluruh di riku dengan Nyala Kasih-

Mu yang berkobar. 
Apa pun yang mulai sekarang 

akan kulakukan,            
akan kulakukan hanya demi 

kepenti ngan-Mu dan Kemuliaan-Mu, 
bukan demi di riku. 

Aku, Vassula, mempersembah-
kan hidupku kepada-Mu dan mulai 
hari i ni aku siap menjadi budak 

kasih-Mu.          
Korban Kehendak-Mu yang 

berapi-api dan Sengsara-Mu, berkat 
bagi Gereja-Mu dan peli pur Jiwa-Mu.           

Buatlah di riku membekaskan 
tanda-tanda Penyaliban-Mu dalam 

kepahitan yang akan kualami 
menghadap ketulian jiwa-jiwa dan 
menyaksikan kejatuhan mereka. 

Biarkanlah jiwaku mengalami nya.                         
Hati Kudus Yesus,              
jangan bebaskan aku dari        

salib-Mu seperti Bapa tidak membe-
baskan Engkau. Biarlah mataku, 
piki ranku dan kehendakku menjadi 
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tawanan  Hati Kudus-Mu.                
Aku tidak layak dan aku tidak 

berhak apapun,                  
tetapi tolo nglah aku mengamal-

kan persembahanku i ni dengan setia,                 
tanpa jemu-jemu menyebut 

Nama-Mu yang Kudus.   Biarlah 
rohku menampik semuanya yang 

bukan di ri-Mu.Hati Kudus Yesus,        
buatlah jiwaku                

mampu menanggung  lebih dari 
sebelumnya,                

Luka-luka Tubuh-Mu demi 
pertobatan jiwa-jiwa.             

Aku, Vassula, dengan sukarela 
menyerahkan kehendakku kepada 

Kehendak-Mu, sekarang dan selama-
lamanya. Ami n.

Dan ki ni Roh-Ku akan beristi-
rahat dalam di rimu ˙ ... Vassula, 
melihat engkau meluangkan waktumu 
bagi-Ku amatlah menyenangkan 

hati-Ku. Semua pengo rbanan-Mu 
yang dilakukan dalam Nama-Ku 
tidak akan sia-sia. 

⁄¤‹fi› ƒ
/*-+-./

Damai sertamu, hai anak kecil. 
Rahmat i ni telah diberikan kepadamu 
agar Aku, melalui engkau, membuka 
mata o rang-o rang buta dan teli nga 
o rang-o rang tuli ˙ Aku akan terus 
menyatakan Diri-Ku melalui engkau 
dengan cara i ni. Engkau sarana yang 
pali ng tidak sempurna, tetapi Belas 
Kasih-Ku melihat upaya-upayamu 
dalam ketidaksempurnaanmu, dan 
Murka-Ku dihapus dan diganti oleh 
Kelembutan-Ku ˙ Jangan pernah 
meragukan Kasih-Ku. Aku meng-
hendaki kelemahan supaya Aku dapat 
melakukan segala-galanya. 

Inilah Aku, Yesus, yang akan 
memberikan kepadamu 8  pengarahan-

 N Umat manusia.
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pengarahan     menuju Persatuan.
Saat nya telah tiba agar Tubuh-

Ku dimuliakan. Manusia segera akan 
belajar tentang cara yang Aku kehen-
daki agar mereka bersatu. Cara-Ku 
tidak  akan menjadi cara mereka ... 
Sekarang Aku telah menyatakan ke-
i ngi nan-kei ngi nan-Ku kepada mereka. 
Aku telah menyatakan Hati-Ku ke-
pada mereka. Dengan Kuasa-Ku akan 
Kupersatukan tanggal Paskah. Hal 
i ni tidak akan di paksakan kepadamu. 
Aku akan menemukan cara Damai. 
Ya, dengan kuasa yang dahsyat Aku 
akan mengejutkan kalian. Hari i ni 
Aku telah berkata kepada mereka 
jalan apa yang harus ditempuh, dan 
besok Aku akan menuntun mereka 
ke tempat yang telah Kupilih ˙ 
⁄¤‹fi› ƒ

3456758$9:;5<=5;7>-$$?1-+-./

%uhanT

Aku Ada.
@aruskah aku menulis a4a yan3 telah 
kulihat di saat subuhT

Tulislah ˙
6ku telah melihat Fusia. 

Jangan menangis. Ia akan pulih 
kembali. Lebih baik tangisilah dengan 
geti r mereka yang telah meni nggalkan 
Aku. Aku akan membangun dia 
kembali ˙ ...

Vassula, Aku akan memban-
gunkannya kembali Tangisilah o rang 
yang mati. Aku akan menghiasi dia, 
Vassula.
!h, 6llah, aku telah melihat ke-malan-
3annyaN Mnilah yan3 telah kulihat : 
Se=ran3 wanita mendekati akuU ia tidak 
be3itu 9antik teta4i tidak 1elek 4ula. 
Oamanya: Fusia. Ma datan3 ke4adaku 
dan dari 4akaiannya kuketahui bahwa 
ia miskin. Ma mulai membuka mulut 
untuk berbi9ara ke4adaku dan kulihat 
se4ar=h 3i3inya tidak ada. Ban hal itu 
membuat dia san3at 1elek. %eta4i aku 
tahu 4ula bahwa se=ran3 wanita, yan3 
be3itu muda, akan berbuat sesuatu 
bila se4ar=h 3i3inya hilan3, ke9uali ia 
luar biasa miskin. Cendati miskin dan 
malan3, Fusia 9uku4 berani dan berdiri 
di atas kakinya. Ma menun1ukkan ke4a-
daku sarana hidu4nya, suatu alat kun=9 . 
Fusia berkata ke4adaku bahwa ia akan 

   @ Kelihatannya seperti sebuah mesin anyaman 
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membetulkannya, a3ar da4at men9ari 
naVkah a4a sa1a untuk teta4 da4at hidu4. 
Eatinku terk=yak rasanya karena sedih. 
Ralu,  datan3 se=ran3 wanita lain. Bia 
1u3a adalah Fusia, dan dia 1u3a kehilan-
3an kebanyakan  3i3inya. Ralu ada dua 
wanita lain la3i dan mereka semua 4un 
1u3a kehilan3an banyak 3i3iU mereka 
menun1ukkan kemiskinan yan3 hebat10 . 
Ralu, tiba-tiba masuk se=ran3 4ria muda. 
Ma adalah Suami Fusia. Culihat bahwa Ma 
ber4erawakan ba3us, sehat, tin33i dan 
san3at tam4an. 
      - 6ku ber4ikir: Ea3aimana mun3kin 
Ma betah hidu4 den3an sese=ran3 se4erti 
Fusia, yan3 tan4a ke9antikan dalam 
dirinya, dan men1i1ikkan karena tidak 
4unya 3i3i ... Sementara aku memikirkan 
semuanya ini, Suami Fusia mendekati-
nya den3an 4enuh kelembutan dan me-
meluknya. Balam :ata-Oya aku melihat 
Celembutan Gan3 %ak %erhin33a, Casih 
dan Cesetiaan untuk selama-lamanya. 
6ku melihat bahwa Ma tidak 4ernah 
akan menin33alkan Fusia kendati ia 
kuran3 menarik. 6ku men3enali 2n3kau, 
%uhanku.

Tidak, Aku tidak akan 
meni nggalkan dia, dan ia pun tidak 
membuat Aku merasa jijik. Aku 
Bapanya dan Mempelai nya, dan 
Nama-Ku adalah Yang Setia dan 
Yang Jujur. Aku akan mengenakan 
padanya pakaian yang halus, dan ha-
ti nya akan menjadi hiasan yang amat 
manis dan lembut. Aku tidak pernah 

berhenti mencurahkan curahan berkat 
atas di ri nya. Aku tidak pernah akan 
mencabut Kasih-Ku bagi nya. Ah, 
Vassula, bersabarlah, sebagaimana 
Aku adalah sabar ˙ Bersandarlah 
sekarang pada-Ku. ⁄¤‹fi› 
ƒ

?+-+-./

- %idak kuran3 dari tin33inya lan3it atas 
bumi adalah kebesaran Casih-:u ba3i 
mereka yan3 takut ke4ada-:u11 .

Datanglah dan seraplah segala 
yang adalah Aku. Seraplah Kasih. 
Aku adalah Kasih, namun Aku 
menderita kesepian karena ditolak 
oleh Milik-Ku Sendi ri. Anak-
anak-Ku telah melupakan jalan 
Kebenaran, Sumber Kebijaksanaan. 
Mereka tidak mendengarkan Kedua 
Hati Kami. Tetapi sudah dikatakan 
bahwa si Pembero ntak, yaitu roh 
Pembero ntakan, yang 'menuturkan 
kata-kata melawan Yang Mahati nggi 

   @ Kelihatannya seperti sebuah mesin anyaman tekstil.
 "8 Ada empat wanita yang dilanda kemiskinan. Apakah ini berarti empat tahun  masa kelaparan Rusia?
"" Mzm "89:"".
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dan mengganggu para Kudus dari 
Yang Mahati nggi'12  akan menantang 
Kuasa-Ku. Roh Pembero ntakan i ni 
'merencanakan perubahan musim 
dan Hukum-Ku.'13 Lihatlah saja 
di sekelili ng-mu dan engkau akan 
mengerti. 

Rasio nalisme dan modernisme 
adalah musuh utama Gereja-Ku 
karena keduanya mengantarkan ke 
ateisme. Kedua-duanya i ngi n meng-
habiskan seluruh bumi. Tetapi, 
putri-Ku, Aku akan menghembuskan 
Api-Ku ke atas para pembelot itu 
supaya setelah selaput mata mereka, 
terlepas, dapat melihat betapa besar 
kekacauan yang mereka hasilkan dan 
peni ndasan apa yang telah mereka 
timpakan pada Kedua Hati Kami ˙ 
Aku akan melawat kalian semua.                 

     Bertobatlah!            
Sebab Kerajaan Surga        

     sudah dekat. 
Mari, tulislah Amanat berikut-

Ku i ni bagi semua mereka yang akan 
berkumpul mendengarkan Sabda-Ku 
di Nice.
?Peran9is)

Damai sertamu. Kedatangan- 
Ku akan nyata dan Wajah-Ku akan 
di nyatakan dari Surga melawan segala 
ketidakadilan dunia. Maka, bersiap-
siaplah. Setiap o rang yang terbukti 
palsu akan melihat luka-luka fatal 
yang telah mereka akibatkan pada jiwa 
mereka. Aku akan datang di antara 
kalian dalam Kemegahan dan Kemu-
liaan. Roh Kebenaran akan di nyatakan 
kepada kalian untuk membersihkan 
jiwamu. Kalian akan melihat Aku 
ber-hadapan muka14  dan kalian akan 
melihat di ri kalian sebagaimana kalian 
dikenal. Maka, datanglah kepada-Ku 
sebagaimana adanya kalian sekarang. 

"7 Dan 5:7;.
 "9 Dan 5:7;.
": Maksudnya: roh berhadapan dengan Roh.
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Jangan tunggu sampai kalian menjadi 
seperti para kudus. Mari dan pahami-
lah apa yang pali ng Kuharapkan dari 
kalian. Aku mengasihi kalian dengan 
Kasih kekal. Aku telah mengo r-
bankan Hidup-Ku bagi kalian dengan 
memikul kesalahan-kesalahanmu atas 
Di ri-Ku. Aku telah mendamaikan 
kalian dengan Bapa, dan Aku telah 
mengi zi nkan tangan-tangan yang 
Kubentuk Sendi ri :

- menyalibkan Aku.-     
Maka, lebihnya apa lagi yang dapat 
Kulakukan yang belum Kulakukan? 
Bila kalian berkata kalian mengasihi 
Aku, ambillah Salib-Ku dan iku-
tilah Aku, dan jangan memandang 
dengan gusar salib-salib kecil yang 
Kuletakkan pada jalanmu. Kasih 
tidak berkesudahan. Kasih memikul 
penderitaan dengan kesabaran apa 
pun terjadi. Kasih tidak membenci, 
tetapi bersukacita dalam Kebenaran 
dan dalam apa pun yang ditawarkan 

oleh Kebenaran. Kasih melupakan 
penghi naan-penghi naan yang diucapkan 
tentang di rimu. Maka, carilah kasih. 
Berkatilah musuh-musuhmu. Aku 
i ngi n kalian suci, tetapi, hai para 
terkasih, kalian masih begitu jauh 
dari kesempurnaan, karena ci nta akan 
uang masih berakar dalam-dalam 
pada generasi i ni. 

Anak-anak tersayang, benarkah 
kalian i ngi n mengikuti Aku? Maka 
putuskanlah untuk mengikuti Jejak 
Kaki-Ku yang masih basah dengan 
Darah-Ku. Jangan takut, Jejak 
Kaki-Ku akan membawa kalian 
kepada-Ku, ke dalam rangkulan 
Abbamu. Jejak itu akan menuntun 
kalian kepada-Nya, kepada Dia yang 
pertama kali memeluk kalian ˙ 
Yaki nlah dan andalkanlah Kasih 
Kami yang menyelamatkan. Aku 
berkata kepadamu:  

akhi rnya Kedua Hati Kami 
   akan menang ˙ ˙     
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Peganglah Tangan-Ku, hai 
putri. Jangan takut, Aku akan 
memelihara engkau. Aku Ada ada 
bersamamu. 

  ⁄¤‹fi› ƒ
?+-+-./

!h, 6bba, bila Citab Su9i  berkata : 
PEanyak 4enderitaan menanti manusia, 
beban berat ter3antun3 4ada 4utra-4ut-
ra 6dam se1ak mereka keluar dari rahim 
ibu mereka sam4ai hari mereka akan 
kembali ke4ada ibu mereka semuaP. 
15 %uhanku, 2n3kau 1u3a telah berkata 
ke4adaku, dalam salah satu amanat-:u 
tentan3 Eunda Sur3awi kami, bahwa Ma 
adalah @awa kedua, sehin33a men3-am-
bil alih kedudukan @awa. 64a yan3 telah 
kutemukan kembali dalam Citab Su9i  
men3ukuhkan kembali sekali la3i bahwa 
Eunda Su9i kami, :aria, adalah Eunda 
seluruh umat manusia.

Putri, engkau telah memasang 
teli nga bagi Kebijaksanaan dan Hati-
Ku sendi ri senang  dan Jiwa-Ku ber-
sukacita ketika dari bibi rmu keluar 
Pengetahuan yang telah Kuberikan 
kepadamu ˙ Ti nggallah tetap 
sebagai 'bukan apa-apa' dan biarkan 
Kebijaksanaan mengajar engkau. 
Ti nggallah dalam perkenanan-Ku dan 

jangan takut kepada para serigala buas. 
Jangan takut kepada mereka, anak-
Ku16  ˙
!h, 6bba, 2n3kau ter3un9an3 =leh 
hal-hal men3erikan yan3 datan3 dari 
kami, anak-anak-:u. Sika4 tak ber-6l-
lah, keben9ian, 4emu1aan Setan, ab=rsi, 
keserakahan akan kuasa 1u3a di dalam 
Iere1a, ketidakadilan, dsb. Oamun 
2n3kau datan3 ke4adaku sambil men3-
3ambarkan yan3 tak ber-6llah itu demi 
menyelamatkan aku dari kebinasaan. 
Cebaikan-:u dalam ru4a 9urahan 
berkat berlim4ah telah turun atas diriku. 
2n3kau menawarkan ke4adaku Persaha-
batan-:u dan men1adi Pendam4in3ku 
yan3 Cudus dan Sahabatku. 2n3kau 
menem4atkan aku di hada4an 

Cebenaran dan Per1an1ian-:u. 
6h, beta4a 4ahitnya merasakan kesedih-
an @ati-:u yan3 be3itu mendalam, yan3 
men3hembuskan na4as Sen3sara-:u ke 
dalam diriku, sambil men3esah ke4edi-
han.

Aku sangat sedih, hai putri. 
Tetapi jangan menangisi Aku, 
tangisilah saudara-saudaramu dan 
saudari-saudarimu, sebab dosa 
menelan mereka bagaikan penyakit 
kanker. Simpanlah ai r matamu, hai 
putri, untuk mereka. Vassula, luka-
lukamu tidak ada arti nya dibandi ng 
dengan Luka-luka-Ku. Berdoalah 

"; Sir :8:".
 "D Sesuatu yang ada di antara aku dan Allah.
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untuk mereka sebelum Jari-Ku 
menyentuh bumi dan melelehkannya. 
Aku tahu engkau rapuh dan lemah, 
tetapi pernahkah Aku  meni nggal 
-kan engkau? Bernubuatlah dan 
nyatakanlah Hati-Ku kepada semua 
suku dan bangsa˙

        ø
,-/-./

Putri, Damai Kuberikan 
kepadamu ˙ Bila ada seseo rang 
yang bertanya kepadamu: "Tentang 
apa semuanya i ni?" 17  Jawablah: 
Belas Kasih - dan - Kasih sedang 
menyatakan Diri-Nya kepada umat 
manusia. Ke-selamatan membungkuk 
ke bawah dari Surga untuk meng-
gapai si Malang, menghimbau mereka 
untuk meni nggalkan kebodohan mer-
eka. Yang dikatakan Allah kepada 
kita di masa ki ni berarti Damai, 
Rekonsiliasi dan Kasih.

-Kasih Tak Terhi ngga -

   ⁄¤‹fi› ƒ
++-/-./

6manat untuk Oew G=rk, >S6.

Vassula, i zi nkanlah Aku 
memakai tanganmu. Tulislah: Damai 
sertamu semua. Anak-anak, sungguh 
Aku berkata kepadamu bahwa Terang 
Sejati sedang dalam Perjalanan-Nya 
Kembali. Aku mengatakan i ni semua 
kepada kalian, hai anak-anak-Ku 
Sendi ri, agar kalian semua siap 
menerima Aku. 

Malam eramu tidak lama 
lagi akan habis. Pahamilah betapa 
dosa-dosa mengaburkan terang yang 
ada pada di ri kalian. Kasih dari 
dunia yang berlalu i ni tidak ternilai 
dan tidak mampu memberi kalian 
apa-apa kecuali kegelapan. Tetapi Aku 
berkata kepadamu, malam sudah 
hampi r habis, dan jalanmu yang ter-
sandung-sandung atau ke-jatuhanmu 
segera akan berakhi r sebab Kuasa Roh 

 "5 Maksud Allah Amanat-amanat ini.
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Kudus-Ku akan bersatu penuh dengan 
kalian semua, untuk membimbi ng 
kalian kepada kehidupan: 

Hidup Sejati dalam Aku,   
        Allahmu. 
Berbahagialah mereka yang 

mengakui Kebenaran dan hidup sesuai 
dengan Kebenaran itu. Kamarnya di 
surga tidak akan koso ng selama-
lamanya, tetapi akan terisi oleh 
kehadi rannya. 

Aku, Yesus, mi nta agar kalian 
mempersembahkan hatimu kepada-
Ku dan Aku akan menempatkannya 
dalam Hati Kudus-Ku Sendi ri dan 
menghidupkannya kembali. Aku akan 
mengharumkan hati kalian dan akan 
memurnikannya. Aku akan mengisi 
hati kalian dengan Terang-Ku dan 
Kehangatan-Ku. Aku akan mem-
perkaya hati kali-an dengan Kasih-
Ku dan Aku akan memulihkannya 

sepenuhnya dan membawanya kembali 
kepada kekudusan, dan menghiasi nya 
dengan Keilahian-Ku.

Seandai nya kalian menyadari 
apa yang Kutawarkan kepada kalian, 
maka kalian tidak akan ragu-ragu 
ataupun bimbang untuk memberi-Ku 
seluruh hatimu. Kalian pasti akan 
mendengarkan Aku :

Carilah kebaikan, bukan 
kejahatan.                    

Berdoalah dengan kasih       
dan jangan menghakimi. 

Tidak lama lagi Terang-Ku 
akan menembus kalian bagaikan Api 
untuk membersihkan jiwa kalian dari 
ketidakmurnian. Aku akan mema-
suki kota-kota-Ku18  dan bersi nar di 
dalam di ri mereka. Ini berarti terang, 
bukan kegelapan. Ini berarti luapan 
Terang. Maka, kota-kotamu19  akan 
di perbaharui dan menjadi suci berkat 
Terang-Ku yang transenden. Lalu 

"N Maksudnya: jiwa-jiwa kita.
 "@ Maksudnya: jiwa-jiwa kita.
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... Surga Baru dan Bumi Baru 
akan turun ke atas kalian dan dunia 
sekarang i ni akan tergulung seperti 
gulungan. Dan bagaikan bunga-bunga 
yang hidup dari terang, kalian, hai 
para terkasih-Ku, juga akan diterangi 
oleh Terang-Ku agar kalian hidup 
kembali. Dapatkah bunga-bunga 
hidup tanpa ai r? Maka, mengapa 
banyak dari kalian di masa ki ni 
menolak pencurahan Roh Kudus-Ku 
dan ragu-ragu apakah Ai r pasang 
Takhta-Ku20  berasal dari Aku?

Belumkah kalian membaca: 
Takhta Allah dan Takhta Anak 
Domba akan ada pada tempat nya di 
kota itu. Hamba-hambanya akan 
menyembah-Nya. Mereka akan 

melihat Dia berhadapan muka, dan 
Nama-Nya akan tertulis pada dahi 
mereka. Malam hari tidak akan ada 

lagi dan mereka tidak akan mem-
butuhkan nyala lampu atau si nar 
matahari, sebab Tuhan Allah akan 

bersi nar di 'atas mereka'21 .
Belumkah kalian mengerti? 

Roh-Ku seperti Sungai, dan di mana 
pun Sungai i ni mengali r, semua 
o rang yang masuk ke dalamnya,22 
yang sakit, yang lumpuh, yang 
buta,23 semua akan disembuhkan dan 
akan menjadi saksi-saksi dari Yang 
Mahati nggi. Seperti pohon-pohon buah 
yang daun-daunnya tidak pernah layu 
dan buah-buahnya yang tidak pernah 
gagal, 24 begitulah dengan kalian 
nanti. Kalian akan menghasilkan 
buah setiap bulan karena Ai r i ni 
(Roh Kudus-Ku) akan datang dari 
Tempat Kudus-Ku25  yang akan di-
jadikan Tempat Kediaman roh kalian. 

Aku bermaksud membebaskan 
78 Why 77:".
 7" Why 77:9-;.
 77  Yeh :5:@.
 79  Secara spiritual.
 7:  Yeh :5:"7.
 7;  Yeh :5:"7.
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kalian dari cengkeraman si Jahat 
dan memulihkan i ngatan jiwa ka-
lian. Aku bermaksud membuka 
hati  mereka yang sudah membatu, 
membuat mereka  mulai sekarang 
menyerukan puji-pujian luhur bagi-
Ku, Allahmu.

Hai generasi, jangan berkata: 
"Luka-lukaku tak tersembuhkan", 
dan menolak sebelumnya untuk dis-
embuhkan. Jangan berkata: "Penebus-
Ku tidak pernah mendengarkan aku".              

Pada hari i ni, Penebusmu ber-
kata kepadamu: ai r mata Darah yang 
telah Kucurahkan bagimu tahun 
demi tahun, hai generasi, menjadi 
saksi Kepedihan-Ku. Aku tidak 
menolak siapa pun untuk me-nerima 
Kerahiman-Ku. Maka, datanglah 
kepada-Ku, jatuhkanlah di ri ke 
dalam Rangkulan-Ku dan engkau 
akan disembuhkan. Jangan takut 
kepada-Ku. Aku Sumber Kasih dan 
Pengampunan yang Tak ada Habisnya. 

Dan engkau, engkau yang berkata:
"Penebusku tidak pernah 

mendengarkan aku", Aku berkata 
kepadamu: Aku bersama engkau terus 
menerus dan seperti peziarah yang haus 
Aku haus akan kata-kata kasihmu. 
Aku haus akan doa-doamu. Sebut-
kan Aku dengan hatimu dan Aku 
akan menjawab. Jangan berkata:

 "Ia menyembunyikan Wajah-
Nya dariku". Lalu, lihatlah ke 
sebelah satunya. Aku memperhatikan 
setiap langkahmu dan Aku tidak 
pernah melepaskan engkau dari 
Pandangan-Ku. Aku bersamamu 
sepanjang waktu, tetapi dalam keka-
buranmu engkau gagal melihat Aku, 
dalam kegersanganmu engkau tidak 
mendengar Aku. Arahkan pandangan-
mu ke Surga dan carilah hal-hal 
Surgawi, hai generasi, maka engkau 
akan melihat Kemuliaan-Ku.

Engkaulah yang harus 
     memutuskan:
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Hati-Ku terbuka bagi semua 
o rang untuk datang dan hidup di 
dalam-Nya. Berakarlah dalam Aku 
dan engkau akan hidup. Aku mem-
berkati kalian semua, sambil meni ng 
-galkan Hembusan Kasih-Ku pada 
dahi kalian. ⁄¤‹fi› ƒ

+?-/-./

%uhan, adilkah untuk sama sekali me-
niadakan kel=m4=k d=a GunaniT 6dilkah 
1ika mereka diusir =leh se=ran3 imam 
dan dibubarkan a3ar kembali ke 4adan3 
3urun mereka yan3 semulaT

Vassula, imam-imammu perlu 
doa-doa!!
%uhan, a4akah 2n3kau membiarkan dia 
men3erin3kan seluruh Cebun 6n33urT 
Eukankah 2n3kau telah men3ubah 
4adan3 3urun men1adi Sun3ai, dan 
men3ubah tanah kerin3 men1adi Sumber 
:ata 6irN

Vassula, imam-imammu perlu 
doa-doa!!

2n3kau telah men3isi mereka yan3 
kela4aran den3an @asil Euah-:u, 

%uhan.
2n3kau telah memuaskan yan3 la4ar.

2n3kau telah men3an3kat yan3 lesu dan
menin33ikan yan3 miskin dan malan3.
2n3kau telah membawa kebaha3iaan 

ke4ada mereka yan3 menderita
dan mereka yan3 sakit disembuhkan 

den3an Casih-:u,
dan mereka yan3 san3at haus Cauberi 

6ir.
Jan3an menin33alkan mereka ... 

Aku tidak akan meni nggalkan 
mereka. Vassula-Ku, imam-
imammu membutuhkan doa-doa ... 
Lihat, percayalah pada-Ku. Gereja 
akan hidup kembali. Balsem penyem-
buhan-Ku adalah:

      KASIH.
%eta4i, banyak di antara kami tidak 
memiliki kasihN

Aku akan mencurahkan Roh-
Ku ke atas seluruh umat manusia, 
dan membuat hati mereka yang tidak 
lentur menjadi lunak, dan kejahatan 
mereka akan dimurnikan dalam 
Api-Ku.
%uhan, aku memberanikan diri men3ata-
kan satu hal la3i:
Seba3aimana 2n3kau ketahui, kel=m4=k 
d=a ke9il itu sekaran3 ketakutan karena 
imam itu. 6ku sendiri tidak layak, tan4a 
2n3kau aku sesat dan teran3 yan3 ada di 
dalam diriku berkedi4-kedi4 ham4ir mati 
tan4a %eran3-:u. 

Hatimu siap menceriterakan 
lebih banyak hal kepada-Ku. Leng-
kapilah kalimatmu, hai putri-Ku 
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˙
.... 4ersatuan tidak da4at diban3un tan4a 

4ara imam Iere1a Gunani !rt=d=ks. 
Persatuan yan3 Cauin3inkan tidak meny-

enan3kan hati mereka.

Namun, Vassula-Ku, Aku 
memiliki daftar nama o rang-o rang 
yang bermurah hati. Mereka akan 
menjadi teladan pertobatan generasi i ni. 
Tetapi i ngatlah imam itu. Horma-
tilah imam-imam-Ku dan persem-
bah-kanlah kepada-Ku pengo rbanan-
pengo rbanan demi pemulihan, dan Aku 
akan memberi engkau karunia-ka-
runia-Ku ˙ Serah-kanlah di rimu 
kepada-Ku dan biarkan Aku menguji 
engkau sekali waktu. Aku akan me-
nyembuhkan segala ketidaksetiaan 
yang dilihat Mata-Ku. ø

+2-+/-./

Vassula, damai sertamu. 
Biarlah Aku merasakan kasih-mu. 
Serahkanlah di rimu kepada-Ku. 
Masukilah Hati-Ku dan praktik-

kanlah segala sesuatu yang telah 
Kuberikan kepadamu ˙
%uhan, 2n3kau telah men3hu1ani        aku 

den3an berkat-berkat tan4a adanya 
4ahala a4a-a4a 4adaku.                     6ku 
se4erti sedan3 dalam %an3an-:u. Cauli-

hat. :aka, buatlah                   sesuka 
hati-:u den3an diriku.

Maka, hiduplah bagi-Ku dan 
hiburlah Aku. Jadilah tanda per-
satuan yang ditolak dunia i ni. Ya, 
jadilah tanda persatuan yang datang 
dari Aku, yang diejek dan ditolak oleh 
Rumahmu sendi ri, oleh kaummu 
sendi ri26. Melalui engkau Aku me-
nyatakan Kasih-Ku kepada semua 
bangsa, dan melalui engkau Aku 
tetap akan berbicara dan menunjuk-
kan betapa mereka telah menjadikan 
Gereja-Ku seperti padang gurun. 
Aku menawarkan kaummu27  suatu 
perjanjian Damai yang dapat membawa 
kalian semua kepada persatuan per-
saudaraan.

Aku telah memilih engkau 
 7D Para imam Yunani Ortodoks.
75 Para imam Yunani Ortodoks.
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sebagai pertanda bagaimana wujudnya 
persatuan itu nanti, tetapi mereka ti-
dak mendengarkan. Mereka juga tidak 
membungkuk. Sebaliknya, mereka 
berlari mempersembahkan dupa ke-
pada-Ku, tetapi apa yang dapat Ku-
lakukan dengan semua dupa mereka? 
Aku i ngi n dupa dari hati mereka. 
Aku i ngi n kedamaian dari hati mer-
eka. Aku i ngi n puji-pujian dari hati 
mereka. Aku i ngi n kasih, kerahiman 
dan belas kasihan dari hati mereka.
Aku i ngi n mereka berdamai  kembali 
dari hati mereka.         Ah, putri, 
jangan jemu-jemu menyeberangi padang 
gurun i ni. Penebusmu ada di dekatmu 
dan kita terikat menjadi satu. Aku 
telah menempatkan engkau demi misi 
i ni supaya menyampaikan bagaikan 
kilat Sabda-Ku ke semua bangsa. 
Katakanlah kepada mereka  bahwa 
bila mereka menyebut di ri mereka 
saksi dari Yang Mahati nggi, maka 
suruhlah mereka menunjukkan 

kepada-Ku kedamaian mereka melalui 
keutuhan dan pengho rmatan melalui 
kesetiaan. Katakanlah kepada mereka 
agar memeriksa jalan mereka dan 
kembali kepada-Ku, dan Aku akan 
memberi mereka Roh pengertian ˙ 
Hari i ni dalam masa kesulitan Aku 
menawarkan Kerahiman bagi mereka. 
Aku sedang menawarkan kepada mer-
eka Belas Kasihan dalam kemalangan 
mereka yang mengerikan. Aku sedang 
memberi mereka Anugerah Kasih-Ku. 
Seri ng kali Aku telah mengulurkan 
Tangan-Ku untuk mengangkat 
mereka kepada-Ku, namun berapa 
kali mereka menanggapi nya? Aku 
telah menunjukkan kepada mereka 
rasa iba-Ku dan Belas Kasihan-Ku. 
Berapa lama lagi harus Kubiarkan 
mereka mengguncang Aku dengan 
kesedihan karena menolak melakukan 
Kehendak-Ku?

Haruskah Aku tetap menahan 
Tangan Bapa? Keadilan Bapa sudah 
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mulai berkobar untuk membakar 
kejahatan-kejahatan dunia i ni .... 
Aku melalui mulut bayi-bayi 
mencurahkan himbauan-himbauan 
pahit-Ku demi ditegakkannya da-
mai dan rekonsiliasi antar saudara-
saudara, tetapi lihatlah bagaimana 
himbauan-himbauan-Ku disambut 
... Ah, putri-Ku, jadilah pembela 

       Kebenaran,
Letakkan kepalamu pada Hati-

Ku dan bila engkau mendengar suara 
Denyut Hati-Ku maka keberanianmu 
akan pulih lagi.

Jangan menuruti ajakan-ajakan 
kelemahan-kelemahanmu. Andal-
kanlah Aku, andalkanlah Aku.... 
Lihat28 , tabahlah, hai putri. Aku 
ada di sampi ngmu dan selama Aku 
ada di sampi ngmu engkau akan 
tetap mampu berdi ri di atas kak-
imu.         .... Putri? Aku tidak 
pernah akan meni nggalkan engkau...   

˙  Dengarkan, dengarlah Aku, 
Vassula, Aku berbagi Salib-Ku 
denganmu. Lihat, Kasih-Ku ada 
di depan matamu dan Kesetiaan-Ku 
mengelili ngi engkau. Bila Aku me-
lihat dari jauh kemarahan sejumlah 
roh jahat mengarah kepadamu untuk 
memukul engkau dan menjatuh-
kan di ri mereka ke atasmu untuk 
mengoyakkan engkau hi ngga tercabik-
cabik, maka Aku datang ke antara 
engkau dan mereka, sehi ngga mereka 
gemetar. Maka, hiburlah hatimu 
di dalam Hati-Ku dan janganlah 
takut, tabahlah! Tidak ada roh jahat 
yang dii zi nkan menyerang engkau, 
dan tidak pula Kui zi nkan mereka 
dalam amarah yang buas melo ncat ke 
atasmu dan menghabiskan engkau.

Aku berdi ri di dekatmu un-
tuk memberi engkau isyarat kapan 
engkau harus membuka mulutmu 
dan berbicara dalam Nama-Ku ˙ 

 7N Kelihatannya Yesus mencoba mengangkat seman-
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Mari, Terang adalah Pendampi ng-Mu. 
⁄¤‹fi› ƒ               
                                      
(Bersambung ke BC ;N)

-----88888-----
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