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3.1.95

Kasih ada di sampingmu  Engkau 
lemah, tetapi dalam kelemahanmu 
Aku dimuliakan  

⁄¤‹fi› ƒ
Ortodoks - Epiphany 7.1.95.

Allahku, Yahweh, Bapa Kekal, Engkau 
yang begitu sabar menantikan   
pertobatan kami, datanglah! Datanglah 
dan berilah kami semua Makanan 
Surgawi untuk memuaskan kebutuhan 
kami; Engkau dikenal Murah Hati, hai 
Yang Benar, datanglah dan selamat-
kanlah kami! Ubahlah hati manusia yang 
jahat menjadi berhati lembut agar ia pun 
akan menjunjung kebesaran-Mu.

Yahweh, Ayahku yang Berhati Lembut, 
dunia belum mengenal Engkau secara 
penuh, belum mengenal sebagaimana 
Engkau sesungguhnya dan hanya dengan 
ungkapan kuasa Roh Kudus-Mu manusia 
menjadi sadar akan kebesaran Nama-Mu 
dan akan menjunjung tinggi kemegahan 
kemuliaan-Mu.

Yahweh, Bapa semua orang, biarkan 
umat manusia memahami kerahiman, 
kelembutan dan keanggunan-Mu. 
Ingatkan mereka, ya Bapa, bahwa 
kemegahan kemuliaan Kerajaan-Mu 
milik mereka pula seandainya mereka 
memiliki hati yang tepat. Aku telah 
menyampaikan Sabda-sabda-Mu kepada 
setiap bangsa sesuai pengutusan-Mu 
dan aku telah menjalankan perintah-
Mu. Dalam keterbatasanku aku telah 
memperkenalkan kembali Gambaran-Mu 
yang Penuh Kasih kepada mereka, 
sebagaimana Engkau menyatakan-Nya 
kepadaku, agar mereka dapat 
bersukacita pula dan sadar bahwa 

mereka adalah keturunan-Mu dan benih-
Mu. Aku mengikuti petunjuk-petunjuk-Mu 
dan mengingatkan mereka bahwa mereka 
juga keturunan ningrat.

Bapa yang Kudus, sebagaimana 
Engkau terus-menerus mengutus aku 
memproklamirkan Madah Kasih-Mu, 
dengan lisan, sebagai gema, untuk 
berbagi Madah Kasih-Mu dengan 
saudara-saudariku, aku berdoa untuk 
mereka yang masih belum sadar dan 
hidup di dalam dunia yang tidak nyata 
dan gelap, agar Roh Kudus-Mu bisa 
bersinar bagaikan seribu matahari 
dalam satu sinar di dalam roh mereka. 

Ya, biarlah Roh Kudus-Mu yang 
melampaui sinar seluruh jagat raya 
mengubah setiap jiwa menjadi cermin 
tak bernoda, pantulan kebaikan, sebelum 
mereka hilang seolah-olah mereka 
tidak pernah ada. Sekali pulih, mereka 
pun akan memproklamirkan gambaran 
nyata Kemegahan-Mu dan Kekuasaan-
Mu dengan penuh semangat dalam 
keutamaan sempurna, karena dengan 
demikian mereka telah mengakui apa 
yang sangat ilahi.

Bapa, Sumber Kehidupan, Sumber 
Kehidupan Kekal, Mempelai, keakraban-
Mu dengan aku telah membangunkan 
setiap bagian dari hatiku yang malang, 
sehingga aku mampu memasuki misteri-
misteri-Mu dan memasuki kekayaan-
Mu yang tak ada habisnya. Dalam 
kemalanganku, bagaimana mungkin 
aku diperhitungkan sebagai salah satu 
ahli waris-Mu? Begitu lahir aku sudah 
berdosa dan berhenti menghormati 
Engkau. Aku berdosa dan berhenti 
berada. Tanah liat yang Kaubentuk telah 
berbalik menjadi musuh-Mu. Altar-Mu 
telah berbalik menjadi hantu kadal 
dan laba-laba, tanda itikad tidak baik 
dan jahat, jelas-jelas menyimpang dari 
Kebenaran Ilahi. 
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Oh, jiwa rapuh! Jiwa dengan jangka 
waktu hidup yang begitu sedikit di 
bumi! Apa yang telah terjadi denganmu! 
Terang keadilan siap menebas jiwaku; 
Namun Engkau, dalam keinginan-Mu 
untuk membebaskan dan menyelamatkan 
jauh lebih kuat dari Kematian, kuasa 
Kegelapan dan Kebejatan, dan Engkau 
mencurahi aku, hai Bapa, seperti 
sebuah Sungai, menyembuhkan apa 
yang dianggap luka fatal; Engkau 
membangkitkan apa yang sudah 
dianggap mati dan membusuk. 

Dan, ya Tuhanku, ajaran-Mu 
mendampingi kunjungan-kunjunganku, 
dan kini sudah melampaui kemampuan 
akal budiku yang manusiawi. Bapaku, 
Engkau berbelas kasih dan penuh 
kerahiman, sabar dan penuh ampun. 
Maka, jangan mengalihkan pandangan-
Mu dari kami, tetapi bawalah kami 
semua kembali kepada-Mu, pada jalan 
yang benar.

Putri pilihan-Ku, Damai Kuberikan 
kepadamu H. Aku akan meluluskan 
permohonan doamu, tetapi bila 
Kasih-Ku ditolak, apa yang harus 
Kuperbuat? Aku melakukan segala 
upaya untuk menyelamatkan kalian 
dari kobaran api dan Aku menjajagi 
semua arah untuk mencari dengan 
cara apa pun yang dapat Kulakukan 
demi menyelamatkan kalian semua.

Roh Kudus-Mu adalah Napas 
Kehidupan. Dia mengangkat kami, 
menghidupkan kami kembali dan dengan 
murah hati membiarkan kami masuk ke 
dalam misteri-misteri-Mu. Roh Kudus-
Mu mengubah kami menjadi Tabernakel 
yang hidup dan suci, suatu Takhta 
bagi kemegahan Putra-Mu, pantulan 
Citra-Mu, dan menjadi para ahli waris 
Kerajaan-Mu.

Bapa, izinkanlah surgawi terbuka 

tahun ini agar Roh Kudus-Mu tercurah 
begitu rupa sebagaimana tidak pernah 
sebelumnya ke atas kami. Pada saat 
itulah kami semua akan belajar 
mengasihi hal-hal surgawi, dan dalam 
Kehadiran-Mu kami akan bersukacita.
Tulang-tulang mati akan bersemi dan 
memuji Engkau kembali, menyembah 
Engkau.

Ah,1 anak-Ku, Aku senang mendengar 
semangatmu, padahal engkau malang.
Aku akan menepati janji-Ku: 
Aku akan mencurahkan Roh-
Ku sebagaimana belum pernah 
sebelumnya di dalam sejarah ke atas 
umat manusia, untuk menyebar kuasa-
Nya dari satu ujung ke ujung lainnya, 
memerintahkan suatu pembaharuan 
dan penghidupan kembali Kekudusan-
Ku2 ..... Namun, Vassula-Ku, tidak 
semua orang layak bagi Kerajaan-Ku. 
Kesabaran-Ku besar, tetapi Keadilan-
Ku sama besarnya. Aku harus melepas 
murka-Ku di hadapan hembusan 
napas yang berapi, demi menegakkan 
Keadilan. 

Vassula-Ku, Aku harus menghancur-
kan binatang itu berikut para 
pengikutnya dengan melepas 
rentetan gemuruh dan kilat untuk 
menghancurkan mereka yang tak 
berallah dan kerajaan dunia ini. 
Keadilan-Ku akan memburu segala 
sesuatu yang bukan berasal dari Aku. 
Aku lembut dalam penghakiman. 
Seandainya tidak, tidak satu pun dari 
kalian masih hidup. Aku sebenarnya 
dapat menghancurkan kalian 
sekaligus. Tetapi, seperti yang kaulihat, 
bukankah Aku lambat marah? Maka, 
siapa yang berani berkata: “Apa yang 

1 Suatu tarikan napas panjang.
2 Ini kupahami sebagai: umat Allah.
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telah Kaulakukan terhadap kami?” 
saat hukuman-Ku ke atas bumi ini 
akan jatuh? Bertahun-tahun Aku 
telah memperbaiki kalian sedikit demi 
sedikit, dan Aku telah memberi kalian 
semua kesempatan untuk bertobat, 
tetapi dari awal banyak di antara 
kalian lebih memberi penghormatan 
kepada hal-hal yang mati daripada 
kemuliaan-Ku yang kekal. 

Emas dan perak3 memukau kalian, dan 
kalian telah menaruh hati atas hal-
hal itu dengan lebih menghormatinya 
daripada kepada-Ku 
Namun demikian, Aku akan 
melindungi mereka semua yang akan 
bertobat dan Aku akan memelihara 
benih generasi baru di masa-masa 
mendatang. Mereka yang menyenangi 
kejahatan dan umat manusia yang 
bejat tidak akan berlalu tanpa 
hukuman H. Setiap orang akan 
dipanggil ke hadapan Takhta-Ku 
untuk mempertanggungjawabkan cara 
mereka menjalani hidup mereka 

Putri, waktu singkat tanpa dikte 
amanat-amanat ini4 adalah agar 
engkau dapat berlaku silih bagi 
para pendosa. Alamilah rasa sakit5 

tanpa  mengeluh. Aku membutuhkan 
laku silih. Aku membutuhkan jiwa-
jiwa yang bermurah hati. Lihatkah 
engkau betapa murah hatinya Putra-
Ku terhadapmu? Jauh sebelumnya 
Ia telah memberitahukannya 
kepadamu,6 maka, janganlah 
meragukan kemurahan hati-Nya 
Mari, izinkan Aku menggunakan 

engkau untuk memulihkan altar-
altar-Ku yang rusak. Aku akan 
menggandakan perkenanan-Ku selama 
engkau memperhatikan Kepentingan-
Ku dan Rumah-Ku. Allah ada 
bersamamu, maka, jangan takut, Aku 
ada bersamamu. Aku terikat pada 
mereka yang mengasihi Aku  

Mari, Aku memberkati engkau. 

ø
12.1.95

Tuhan, biarlah Suara-Mu didengar pada 
tahun ini sebagaimana belum pernah 
sebelumnya. Berapa lama lagi umat-Mu 
harus berseru minta tolong?

Tradisi yang telah Kausampaikan 
kepada kami melemah pegangannya. 
Kebenaran dihujat setiap hari dan 
manusia yang murtad menang atas 
mereka yang beriman. Tentu Engkau 
melihat hal yang mengerikan ini. Berapa 
lama lagi, hai Yahweh, kami harus 
berseru ke surga: “Penindasan!” dan 
Engkau tidak kunjung turun? Cedera 
kami amat gawat dan Engkaulah 
obatnya. Maka, tidakkah Engkau ingin 
agar Suara-Mu didengar tahun ini 
secara dahsyat?

Mereka yang murtad sudah mengambil  
Korban Putra-Mu. Tidakkah Engkau 
akan datang dan menghentikan 
kedurhakaan ini? Sedikit demi sedikit 
Keselamatan kami dipreteli, dan 
Engkau, Tuhanku, apakah Engkau akan 
tetap tinggal diam saja?

Kami diperintah untuk tidak bernubuat 
dalam Nama-Mu dan diusir dari Rumah-
Mu. Kami diusir dan dipukul saat kami 
bersaksi tentang Kasih-Mu, agar tetap 

3 Maksud Allah: uang.
4 Allah menghalangi aku untuk menuliskan dikte, padahal ini adalah cara aku berkomunikasi dengan Allah.
5 Luka yang ada di sebelah kanan tubuh-Ku.
6 Pada tanggal 26.12.94, Yesus berkata bahwa Ia akan memberi tanda Kesengsaraan-Nya kepadaku.
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diam. Lihatkah Engkau? Lihatkah Engkau 
betapa mereka mengacaukan Kekudusan-
Mu? Lihatkah Engkau bagaimana Roh-
Mu dihujah setiap hari?
Ketika Yunus dalam kedukaannya 
berseru kepada-Mu Engkau menjawab 
dia. Ketika dari perut Sheol ia berseru 
kepada-Mu Engkau menjawab dia 
dan dia mendengar Suara-Mu. Hari 
ini, Allahku, belumkah ratapan kami 
terdengar? Belumkah ratapan itu sampai 
ke Telinga-Mu?

Ketika Yunus ditelan oleh ikan ia berada 
dalam kegelapan selama tiga hari dan 
tiga malam. Bagaimana nasib kami, ya 
Tuhan? Haruskah kami tetap tinggal 
dalam kegelapan ini untuk selama-
lamanya? Engkau dikenal melimpahkan 
keadilan kepada orang miskin dalam roh 
dan menegakkan hak manusia yang baik. 
Maka, alihkanlah Pandangan-Mu kepada 
kemalangan kami dan selamatkanlah 
kami!

Damai-Ku Kuberikan kepadamu, 
anak-Ku. Dengarlah Aku dan tulislah:
Aku akan mempercepat Rencana-Ku 
demi kelompok yang tersisa ini. Maka, 
berjaga-jagalah, sebab kalian tidak 
tahu kapan Aku akan didengar melalui 
api H. Dan Roh Kudus-Ku akan 
tercurah ke atas banyak orang.
Bila ada beberapa orang yang putus 
asa, yakinkanlah mereka, yakinkanlah 
mereka bahwa Bapa mereka di surga 
akan mempercepat Rencana-Nya. 
Tidak lama lagi,7 dan ini berarti tidak 
lama lagi dalam ukuran waktumu, 
Aku akan berbicara dan Suara-
Ku akan seperti nyala api yang 
menghancurkan mereka yang  
menghancurkan bumi8. Berjaga-
jagalah dan bersabarlah. Tidak lama 

lagi kata-kata-Ku akan digenapi . 
Aku akan menghakimi dengan adil. 

ø
13.1.95

Tuhan, apakah menurut Engkau aku 
lamban berbicara? Apakah Aku telah 
mengutip keajaiban-Mu sesuai harapan-
Mu? Yesus?
Aku Ada. Kuberi Damai-Ku 
kepadamu! Jangan pernah bersedih 
hati bila sebuah pintu  tertutup di 
hadapanmu. Aku ada bersamamu. 
Maka, janganlah khawatir, anak-
Ku. Engkau tidak pernah akan bisa 
bersaksi tanpa dianiaya  Apa pun 
yang kaulakukan, betapa kelihatan 
kecil atau tak berdaya, tidaklah sia-
sia. Jejak yang kautinggalkan akan 
bertanda dan mulai dari situ menjadi 
Karya-Ku. Maka, hai kecil, tabahlah, 
Aku selalu ada bersamamu HJadi, 
beginilah cara Bapa-Ku berkenan 
padamu 

Apa yang akan kita lakukan pada hari 
ini? 
Berdoa, menulis dan sembahlah Aku, 
namun tanpa pernah mengabaikan 
tugas-tugas kerumahtanggaanmu, 
karena hal ini juga memukau Aku. 
Inilah yang Kuinginkan darimu. Aku 
akan memberi kekuatan kepadamu 
agar mampu menghormati Aku 
dengan menyelesaikan semua ini. 
Maka, mari kita menulis! 

ø
19.1.95

7 Tidak lama lagi dalam ukuran waktuku berarti jangka waktu ukuran manusia. Jangka waktu segera bagi 
    Allah dapat melampaui 1.000 tahunQ
8 Why 11:18
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Damai sertamu. Jangan takut, Aku  
Ada di sampingmu. Sabda Allah akan 
diberikan kepadamu lagi tahun ini. 
Generasimu meremehkan Sabda-
Ku9  Beberapa di antara kalian 
malah mencabut Sabda-Ku. Orang 
lain bahkan bersemangat untuk 
mengutuk apa pun yang Kukatakan 
dan mereka tidak mengerti. Dalam 
kejahatan mereka berpikir secara 
jahat dan menjadi juara dalam 
soal menghancurkan  Sungguh 
Aku berkata kepadamu: Sekarang 
Rahmat ditawarkan kepada semua 
orang, tetapi seperti yang tertera di 
perumpamaan-Ku tentang penabur, 
mereka adalah benih-benih yang 
jatuh di pinggir jalan. Ya, mereka  
mendengar Sabda-Ku, tetapi si jahat 
datang dan mengambil apa yang 
mereka dengar supaya mereka jangan 
percaya dan bertobat. Lalu, setelah 
menjadi mangsa godaan-godaan setan, 
mereka pada saatnya dibawa menuju 
kehancuran 

Rahmat-Ku ada padamu, hai generasi, 
tetapi tidak untuk waktu yang lama. 
Bukannya mengipas nyala api kasih 
yang Kutawarkan kepada kalian 
semua dengan cuma-cuma melalui 
Amanat-amanat ini dan membiarkan 
kasih-Ku menyebar dan menyentuh 
setiap hati, begitu banyak jiwa imam 
malah melakukan yang sebaliknya. 
Kerahiman adalah harapan kalian 
di masa kini, tetapi kalian sudah 
puas dengan mengisi roh kalian 
dengan ‘pengetahuan’ yang bukan 
pengetahuan sama sekali dan menolak 
Kerahiman-Ku yang Kuanugerahkan 
kepadamu pada hari ini 

Aku memberi tanda-tanda dan 
keajaiban-keajaiban dengan kuasa 
Roh Kudus-Ku dan Aku memberi 
orang-orang istimewa ini kepada 
kalian. Aku mengangkat yang lemah 
untuk bersaksi tentang Kemuliaan-
Ku dan mengingatkan kalian bahwa 
Aku Kudus tiga kali! Tetapi, tidak 
ada  damai di dalam hati kalian, sebab  
kalian telah menolak Roh Kudus-Ku, 
sang Pembawa Damai H Malam Hari 
sudah hampir tiba bersama kalian 
dan kalian masih begitu jauh dari 
pertobatan, hai generasi! Tidak lama 
lagi, dan ini berarti dalam ukuran 
waktu kalian, saat kalian ditutupi 
oleh darah kalian sendiri, Aku, 
sebagai Hakim kalian di saat itu, akan 
mengingatkan kalian tentang darah 
yang menodai tangan kalian karena 
menghalangi begitu banyak orang 
untuk menerima rahmat-rahmat-Ku 
melalui Pengingat Sabda-Ku. 

Kalian sama saja dengan orang-orang 
Romawi, memahkotai Aku dengan 
duri setiap hari. Akankah kalian  
berkata seperti Pilatus: “Aku tidak 
bersalah atas darah ini” dan mencuci 
tangan dengan air wangi? Kalian 
menolak menerima penawar kematian. 
Kalian menolak mengakui Sabda-Ku 
di masamu dan bahkan menggunakan 
Sabda-Ku secara sembarangan. Hai 
kalian, manusia tanpa iman sama 
sekali! Kalian mendengarkan dan 
mendengarkan tanpa mengerti. Kalian 
melihat dan melihat tetapi tidak 
mampu menangkap Kerahiman-Ku 
yang Mulia dan Tak Terbatas yang 
Kucurahkan ke atas kalian! Hai 

9 Tal ini terdengar seperti suatu keluhan sekaligus teguran keras. Ini sepertinya Tuhan berkata: UBagaimana  
   engkau dapat mempertanggungjawabkan iniV”
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generasi yang tidak berterima kasih, 
kalian mengubah Kesaksian-Ku 
tentang Roh Kudus-Ku menjadi mitos! 
Kalian mengubah Misteri-misteri-Ku 
menjadi mitos dan tongkat pastoral 
kalian telah berubah menjadi tongkat 
kebohongan. 

Maka, dengan siapa akan 
Kubandingkan kalian dalam kebugilan 
kalian yang mutlak? Dengan Kain? 
Dengan airaun? Dengan para aarisi? 
Ataukah dengan Yudas? Kalian 
tertegun ketika Aku mengayunkan 
Pedang-Ku10 di depan mata kalian, hai 
generasi yang tidak setia? Tidakkah 
kalian tahu bahwa membawa pedang 
ada artinya? Tidakkah kalian 
mendengar bahwa Aku juga adalah 
serdadu Keadilan,11 tidak hanya 
dari Kedamaian? Belumkah kalian 
membaca bahwa Aku adalah Yang 
Setia dan Benar, Sang Amin, Hakim 
yang punya Integritas, yang dikenal 
dengan Nama: Sabda Allah12.  
Namun, telah dikatakan bahwa di 
eramu, Episkopal13 Binatang akan 
mengangkat pedangnya melawan Aku 
dan para kudus-Ku14.  

Kerajaan-Ku di bumi sudah di 
depan pintu kalian, tetapi kalian 
tidak menghendakinya, tidak lebih 
pula dengan ketidakmauan kalian 
untuk mendengar Sabda-Ku Hatimu 
yang jahat tidak mau mempedulikan 
peringatan-peringatan-Ku karena 
kalian telah menolak tongkat sang 

gembala kalian yang rendah hati dan 
lebih suka tongkat kebohongan. Dan 
ketika kalian mendengar Sabda dari 
Mulut-Ku kalian tidak mengingatkan 
hati kalian dan tidak pula 
memikirkan untuk memperingatkan 
yang lain, tidak. Kalian melihat 
datangnya Pedang15 tetapi kalian 
tidak mau memperhatikan H. 
Kalian mengajukan keberatan dan 
mendorong orang lain untuk berlaku 
serupa: “Ah, ini semua bohong, 
jangan dipedulikan, ini adalah 
histeriac jangan mendengarkan 
mereka yang kesurupan ituc jangan 
mendengarkan “Hidup Sejati dalam 
Allah”, ciptaan si Jahat”. 

Untuk menekan Suara-Ku, 
kalian akan berkata dan bergegas 
menerjemahkan apa yang ilahi 
dan suci sebagai ‘jahat dan suatu 
kebohongan’. Hai generasi, 
pertumpahan darah akan menghantui 
kalian. Setiap lembah, setiap bukit, 
setiap lautan, setiap gunung akan 
ditebas oleh Pedang-Ku. Pertumpah-
an Darah akan menghantui kalian 
akibat  dosa kalian, dan kalian akan 
mati. Tetapi, bila bahkan hari ini 
pun kalian akan menolak dosa dan 
bertobat dengan tulus, dari hati, dan 
berjanji hidup dalam kemurahan 
hati, bersatu dan dalam damai, kalian 
akan hidup dan Aku tidak lagi akan 
mengingat dosa-dosa kalian .
Kembalilah kepada-Ku, hai generasi, 
mengapa kalian begitu ingin mati 

10 Maksudnya Sabda.
11 Why 19:11 Lalu Aku melihat surga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang  
     menungganginya bernama: UYang Setia dan Benar”, Ia menghakimi dan berperang dengan adil.
12 Why 19:13 dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya ialah: UYirman Allah”.
13 Yang kupahami adalah bahwa Episkopal berarti binatang kedua, alias Nabi Palsu.
14 Acuan kepada Why 19:19.
15 Pedang juga kata lain untuk Sabda Allah.
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dalam kedosaan kalian? Kembalilah 
kepada-Ku, tolaklah dosa-dosa 
kalian dan kalian akan hidup! 
Belumkah kalian membaca:16 “Akulah 
Sang Amin: Yang Setia dan Saksi 
Kebenaran,17 Sumber Utama ciptaan 
Allah.

Pejuang Keadilan?18 Bagaimana 
mungkin kalian, yang 
mengkhotbahkan Sabda-Ku setiap 
hari, tidak menyampaikan tibanya 
saat maupun tanda-tanda? Kalian 
yang bersikeras menyatakan bahwa 
Aku bukanlah Penulis Amanat 
ini, kepada kalian Aku berkata: 
Kalian menghakimi dengan ukuran 
manusia, dan kalian bermegah dalam 
kemegahan kalian H. Maka, awaslah, 
dan cegahlah lidah kalian agar tidak 
menghakimi. Akulah satu-satunya 
Sang Hakim. Dan kalian memang ada 
di dalam Tangan-Ku H..

Dengan Roh-Ku Aku telah 
memperkuat apa yang tadinya rapuh, 
agar melalui dia19 Nama-Ku akan 
dipuji dan diakui oleh setiap bangsa, 
agar manusia yang lemah akan dapat 
menemukan kekuatannya. Aku 
telah memerintahkan engkau untuk 
menjadi Gema Sabda-Ku, suatu 
lembaran gulung yang harus dibaca, 
agar begitu mereka mendengar dan 
makan,20 mereka dengan sukacita 
berani mengaku dosa dan bertobat.  
Aku telah berkata di hadapan 
Pertemuan para kudus-Ku:21 “Tidak 

seorang pun akan Kuhalangi 
menerima Terang-Ku. Tidak satu 
pun yang boleh tinggal di penjara 
kegelapan. Bapa-Ku terluka oleh 
kedukaan yang terlalu cepat, dan 
perhitungan yang Ia sediakan bagi 
generasi yang tidak setia dan murtad 
ini sudah ada di depan pintu mereka. 

Aku akan mengutus dalam kekacauan 
yang mereka jalani ini, bejana22 yang 
mengandung Aku dalam daging 
untuk  membawa lagi Sabda-Ku, 
agar Aku datang kepada mereka 
bagaikan tetesan embun pagi di dalam 
gurun mereka. Aku akan mengutus 
Bunda-Ku untuk mengajar mereka 
sedikit demi sedikit cara-cara-Ku dan 
mengoreksi mereka yang menghina 
Aku. Bahkan, Aku Sendiri juga akan 
turun ke padang gurun ini untuk 
membangkitkan mereka yang mati. 
Pengarahan dan Kebijaksanaan akan 
diberikan secara cuma-cuma kepada 
mereka. Kami akan datang dengan 
Hati Kami di dalam Tangan Kami dan 
menawarkannya kepada mereka, dan 
bagaikan Dua Lampu berdampingan 
Kami akan menyinari mereka . 

Aku tidak akan lamban dalam 
melaksanakan Rencana-Ku, dan suatu 
saat Kerahiman akan dianugerahkan 
kepada mereka semua. Itulah 
sebabnya Aku akan mengangkat 
murid-murid pada akhir masa ini 
untuk membangun apa yang kini 

16 Why: 3:14.
17 Why: 19:11.
18 Why: 19:11.
19 Aku paham bahwa Kristus sedang membicarakan aku.
20 Memakan Sabda Allah.
21 Di Surga. Yesus telah mengumpulkan para kudus-Nya untuk memaklumkan keputusan-Nya.
22 Bunda Suci kita.
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sudah runtuh. Aku akan mengutus 
mereka untuk bersaksi dalam Nama-
Ku. Aku akan mengutus mereka 
ke tempat di mana semak belukar 
menghasilkan buah yang tidak 
pernah matang dan di mana jalan ke 
Pengetahuan Sejati diabaikan. Mereka 
yang begitu berharga bagi-Ku23 akan 
diutus ke pelosok-pelosok dunia, di 
mana dosa melingkar bagaikan ular di  
dalam sarangnya, untuk membongkar 
dan mencabut kejahatan. 

Aku akan mengutus mereka untuk 
mencabut Rencana besar si Binatang. 
Dalam mengemban misi mereka, Aku 
akan mengaruniakan kekuatan dan 
tindakan mereka akan dimahkotai 
dengan sukses. Dengan Roh Kudus-
Ku mereka akan bertahan terhadap 
iblis-iblis yang menakutkan. Dengan 
keberanian dan keuletan mereka 
tidak akan peduli terhadap lemparan 
batu yang akan mereka terima. Roh 
Kudus-Ku akan menjadi pembimbing 
dan pendamping mereka, yang 
membimbing mereka secara hati-
hati dalam upaya mereka. Aku akan 
melaksanakan janji-Ku segera dan 
mengutus Roh Kudus-Ku dari Surga 
untuk bekerja bersama mereka dan 
mengajar mereka segala sesuatu yang 
sudah Kuberikan kepada mereka.

Aku akan membuka mulut mereka 
dan mengisinya dengan Sabda-Ku, dan 
lidah mereka akan menjadi bagaikan 
pedang. Pada hari-hari itu Aku akan 
menjaga ketat para terkasih-Ku 
dari musuh-musuh-Ku:24 yaitu para 
penindas. Aku akan menyelamatkan 
mereka dari jebakan-jebakan yang 

dipasang bagi mereka, dan dari batu 
keras fatal yang diarahkan kepada 
mereka. Tidak, Tangan Serba Kuasa-
Ku tidak akan kekurangan cara 
untuk menyelamatkan mereka. Aku 
akan memperlakukan generasi ini 
secara lunak kendati kejahatannya.” 

Inilah yang Kukatakan dalam 
Pertemuan-Ku di Surga  pada hari 
ini. Meskipun Aku telah berbicara 
dan bernubuat melalui mulutmu, 
mereka yang memiliki kekayaaan 
rohani tidak hanya secara terbuka 
melawan Aku, tetapi menghujat 
Karya Roh Kudus-Ku. Aku berkata 
kepadamu, Harinya akan tiba di 
mana engkau pun akan mengakui 
kebenaran Sabda-Ku!

Putri, meskipun banyak orang 
bergabung melawan engkau, Aku 
ada bersama engkau. Juga Bundamu. 
Jangan menjadi lelah hati. Tinggallah 
di dalam Aku agar karya yang 
Kuberikan kepadamu bersinar di atas 
kalian semua dan segala hal .
Berdoalah demi persatuan, 
rekonsiliasi dan kebangkitan kembali 
Gereja-Ku. Jadilah satu dalam Nama-
Ku .

28.1.95

Tuhan?
Aku Ada.
Bersandarlah pada-Ku dan 
percayalah kepada-Ku. Yang Kuminta 
daripadamu pada hari-hari ini adalah 
untuk memberi dan menyampaikan 
Kasih, ajaran-ajaran dan segala 
sesuatu yang telah Kuberikan 

23 Mereka yang terpilih dan diutus untuk bersaksi dan bernubuat.
24 Mereka yang murtad, para pengikut si binatang.
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kepadamu. Berilah! Berbicaralah! 
Ini Perintah-Ku. Katakan kepada 
mereka: Diberkatilah dia yang 
bertelinga untuk mendengar dan 
bermata untuk melihat, merekalah 
yang empunya Kerajaan Surga. 
Katakan kepada mereka bahwa Allah 
yang telah mereka lupakan tidak 
pernah melupakan mereka. Aku, Yesus 
Kristus, memberkati mereka masing-
masing. Mereka yang menyambut 
engkau dalam Nama-Ku sudah 
menerima berkat-Ku. Ic.

Croasia e Zagreb 1.2.95

Tulislah: Damai sertamu. Sepanjang 
hari Aku bersamamu dan telah 
mengulurkan Tangan-Ku kepadamu: 
Umat-Ku, warisan-Ku, benih-Ku, 
berpalinglah kepada-Ku, berdamailah 
dengan Aku. Berdamailah dengan Aku 
H25, Aku telah mengasihi kalian sejak 
keabadian. Kembalilah kepada-Ku 
dan Aku akan kembali kepada kalian. 
Taburlah panen kasih agar memper-
leh kasih. Taburlah panen kedamaian 
dan kalian akan mewarisi Damai-Ku.

Menaburlah panen rekonsiliasi, hai 
kalian yang diberkati Jiwa-Ku, dan 
kalian akan memperoleh Kemuliaan-
Ku H Jangan menangisi hal-hal 
duniawi,26 angkatlah pandangan kalian 
ke surga dan biarlah hati kalian 
mencari Hukum-hukum Surgawi-
Ku agar melalui itu Kerajaan Surga 
masuk ke dalam hati kalian dan 
Kehendak-Ku terjadi di dalam hati 
kalian seperti di hati semua orang 

kudus di Surga. Sampai hari ini Aku 
berseru, sebagaimana Aku pernah 
berseru di Yerusalem: “Seandainya 
saja kalian sadar akan Amanat Damai 
yang masih Kutawarkan kepada 
kalian pada hari ini, kalian tidak akan 
ragu-ragu menyambutnya!”. 

Tetapi hal-hal ini tersembunyi dari 
para cerdik pandai, dan hanya 
diungkapkan kepada anak-anak 
saja. Kerajaan Surga dinyatakan 
kepada yang sederhana dan rendah 
hati. Luruskanlah hati kalian 
dan pada akhirnya kalian akan 
menerima ganjaran . Dan bila kalian 
berkata: “Apa yang kini dapat kami 
tawarkan?”, maka Aku berkata 
kepada kalian: “Tawarkanlah hati 
kalian kepada-Ku, dan Aku akan 
menolong kekurangan imanmu. 
Bukalah hati kalian dan Aku akan 
mengubahnya menjadi surga bagi-Ku, 
Allahmu, dan di dalam hati kalian itu 
Aku dapat dimuliakan.

Mari, dan makanlah dari buah yang 
Kutawarkan kepada kalian pada 
hari ini mumpung masih ada waktu. 
Datanglah kepada-Ku. Gurumu sudah 
dalam perjalanannya kembali. Inilah 
sebabnya Aku berkata kepadamu: 
Berdamailah dengan Aku dan 
bersatulah dalam Nama-Ku.
Aku memberkati kalian semua dalam 
Nama-Ku, sambil meninggalkan 
Hembusan Kasih-Ku di atas dahi 
kalian. 

⁄¤‹fi› ƒ
25 Kata-kata ini terdengar sebagai himbauan. Suara Yesus bagaikan pengemis.
26 Suara Yesus mengeras ketika Ia mengatakan hal ini. Ia mengatakannya sebagai suatu perintah, tetapi  
     sekaligus sebagai pengingat bahwa tidak ada di dunia ini yang penting, manusia harus mencari hal-hal  
     surgawi.
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8.2.95

Siapakah yang akan berbelas kasih 
kepada kami dan berduka cita bagi kami 
bila bukan Engkau? Kami masih terus 
mengharapkan Kedamaian, Damai yang 
dianugerahkan kepada kami oleh Putra-
Mu yang Terkasih ….

Kami telah berdosa terhadap Engkau dan 
terhadap semua kuasa di Surga.
Kami sudah tiada, karena kami menolak 
Nama Kudus-Mu yang sebenarnya adalah 
jati diri kami: Sumber Kehidupan.

Dan kini, Revolusi Agung ini, 
Kemurtadan ini, menggerogoti Rumah-
Mu bagaikan penyakit kanker.
Oh, Yahweku! Engkau lebih terang 
daripada sejuta matahari. Bagaimana 
mungkin manusia tidak melihat Sinar 
Gemilang-Mu melewati mereka?
Bagaimana mungkin orang berkata: 
“Tidak ada bukti Yahwe melewati aku. 
Tidak ada tanda Ia lewat”.

Allah! Engkau bagaikan panah yang 
membidik sasaran dengan tepat. 
Tetapi, meskipun mereka mempunyai 
mata  mereka tidak bisa melihat bahwa 
panah telah melewati mereka dan sudah 
mengenai sasarannya.

Oh, Allah kami, Engkau Harapan kami, 
datanglah sekarang juga tanpa menunda, 
tahun ini, untuk memulihkan altar-altar-
Mu yang sudah hancur dan membangun 
kembali kota-kota-Mu dan Rumah-Mu.

Ah, Vassiliki! Hentikanlah keluhanmu, 
Aku sudah mendengar engkau. 
Tangan-Ku lebih kuat dari musuh-Ku. 
Tidak lama lagi  penghiburan akan 
diberikan kepadamu, dan Aku akan 
mendandani kembali umat-Ku dan 
menyegarkan kembali para imammu. 
Aku akan memulihkan altar-altar-
Ku dan membangun kembali kota-
kota-Ku. Akan tetapi, Aku harus 
mendisiplinkan mereka yang tidak 

kenal hukum, yang menjadi juara 
bila berurusan dengan kejahatan 

. Mereka menelan kemurtadan 
seolah-olah mereka memakan Roti 
Kehidupan. Namun, bahkan pada 
hari ini, seandainya mereka bertobat, 
Aku akan menunjukkan perkenanan-
Ku dan pengampunan-Ku kepada 
mereka secara murah hati. Tetapi 
Aku tidak mendengar apa-apa dari 
mereka H. Bagaimana Aku dapat 
menekan kemurkaan-Ku dan menarik 
Keadilan-Ku padahal generasi ini 
terus memberi penghormatan besar 
kepada iblis? 

Aku dikenal baik hati dan pengampun 
serta sangat mengasihi, tetapi siapa 
di antara para pemurtad ini yang 
berseru kepada-Ku, memanggil Aku: 
“Bapaku”. Maka, suatu kobaran api 
tidak lama lagi akan menyapu habis 
kejahatan dan dosa. Tidak seorang 
pun dari kalian yang mengetahui 
Hari itu. Dan bila ada seseorang yang 
mengaku bahwa ia mengetahuinya, ia 
bukanlah dari Aku   

Aku akan mengunjungi kalian 
pada saat kalian tidak menduga 
kedatangan-Ku sama sekali, satu jam 
tanpa tanda. Tiba-tiba, tanpa diduga-
duga, engkau akan dikunjungi oleh 
badai nyala api yang menghanguskan. 
Apa yang sedang kaunanti-nanti 
akan datang. Aku akan berbicara dan 
bila Aku berbicara Suara-Ku akan 
melelehkan unsur bumi bersamaan 
dengan kejahatan dan dosanya .. 
Aku mengasihi kalian semua dengan 
kasih kekal, dan Kasih Sayang-
Ku kepada kalian tidak terungkap 
dengan kata-kata. Tetapi, apakah 
Nama-Ku harus dihina untuk selama-
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lamanya? Apa yang akan Kulakukan 
akan sangat memedihkan hati-Ku 
dan menenggelamkan Diri-Ku dengan 
kesedihan sebab Aku tidak senang 
menyakiti kalian. Karena kekecewaan-
Ku Aku terpaksa menempa kalian 
dengan nyala api.

Berkeluhkesahlah, hai putri, bagi 
mereka yang tetap tidak bertobat.
Aku akan menyelesaikan niat-Ku dan 
Aku akan melaksanakan rencana-
Ku sampai selesai. Dan bagi mereka 
yang tidak menutup telinga terhadap 
Suara-Ku dan membela Sabda-Ku: 
janganlah bersedih hati, Mata-Ku 
melihat segala-galanya, dan Aku akan 
menghakimi kalian masing-masing 
atas dasar perbuatan kalian. 

Sebagaimana Aku mengungkapkan 
hal-hal sebelumnya, Aku akan 
mengungkapkan kepada kalian apa 
yang akan dilakukan oleh Tangan 
Kanan-Ku tepat sesudah Hari-Ku. 
Tangan Kanan-Ku akan meletakkan 
dasar baru bumi dan surga, dan sekali 
lagi Aku akan menghiasi mereka yang 
tersisa dengan Kemegahan-Ku dan 
Keilahian-Ku.

Maka, hai putri, ada harapan bagi 
para keturunanmu. Aku Harapanmu. 
Aku akan mengembalikan banyak 
orang kepada Kehidupan, dan akan 
membawa Nama Baru Putra-Ku 

atas jasamu. Dan engkau, hai putri, 
jadilah pengantara Rumah-Ku, 
peliharalah Kepentingan-Ku dan Aku 
akan memelihara engkau. Roh-Ku 
telah diberikan kepadamu untuk 
menerapkan Hukum-hukum-Ku, 
untuk mencintai keadilan dan untuk 
membawa kembali para putra dan 
putri-Ku dari tempat yang jauh. 

Aku telah mengajar engkau dan 
telah menganugerahkan kepadamu 
lidah seorang murid, untuk menjadi 
Gema-Ku dan untuk menempatkan 
Kerajaan-Ku di dalam hati mereka. 
Ke dalam matamu, hai Paraskevi,27  
Aku telah mencurahkan Terang-
Ku. Ke dalam jiwamu Aku 
menghembuskan wewangian  
kebangkitan. Aku telah 
menghembuskan wangi mur, dan ke 
dalam tabernakel28 Putra-Ku Aku telah 
mengharumkannya dengan dupa29 H 

Dan kini, dengarkanlah Bapamu:30  

Jiwa-Ku terserap dalam kesedihan, 
namun pada saat yang sama, 
oleh belas kasihan. Aku telah 
bersabda, namun hanya sedikit yang 
mendengarkan. Aku mengetuk31  
namun tidak ada seorang pun yang 
kiranya mendengar. Apa yang harus 
Kulakukan bila tidak ada orang yang 
mendengarkan? Putri, Aku telah 
berbicara tentang Harapan kepada 
kalian semua, namun bila pada hari ini 

27 Allah menyebut aku dengan namaku yang kedua, yang diberikan kepadaku sesudah ibuku berjanji kepada  
     Santa kami, Santa Paraske\i, seorang kudus yang dihormati karena menyembuhkan mata.
28 UTabernakel Putra-Ku” berarti kami, sebab ketika kami menerima Komuni Yesus memahkotai Diri-Nya di  
     dalam diri kita. Kita semua diciptakan untuk menjadi tabernakel hidup Kristus.
29 Dupa menghalau setan. Allah harus mewangikan diriku dengan dupa untuk memurnikan diriku, dan 
     menerima Putra-Nya dalam kondisi sesempurna mungkin.
30 Tiba-tiba Allah berbicara dengan sangat akrab dan dengan suara kebapaan, sama seperti setiap ayah yang 
     sedih dan ingin mencurahkan hatinya kepada anaknya.
31 UMengetuk” di sini harus dibaca dalam arti ganda: juga berarti Umengetuk sampai habis”.
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Aku berbicara, dan ini adalah Harapan 
yang kalian semua dambakan, yaitu 
Sabda-Ku, belum lama disampaikan 
sudah disembunyikan, benih Harapan 
yang Kutabur sudah diambil dan 
disembunyikan H.

Aku berbicara dan menantikan 
tanggapan, tetapi Sabda-Ku tidak 
dipedulikan. Namun, Akulah Harapan 
bagi hati yang tidak beriman, tetapi 
pada saat yang sama, Pedang yang 
membelah hati. Begitu banyak orang 
lapar akan Sabda-Ku H..32 Tetapi 
mengapa manusia menyembunyikan 
semua harta yang sedang Kucurahkan 
ke atas mereka? Bila Jiwa-Ku begitu 
terserap dalam kesedihan, ini adalah 
karena Piala Keadilan-Ku sudah 
hampir tumpah, tertumpah di Tangan-
Ku yang siap untuk menebas dan 
mendera generasi tak beriman ini 
secara dahsyat, sesuatu yang belum 
pernah terjadi sebelumnya. Lalu, 
karena Akulah Bapa, dengan penuh 
belas kasihan dan kelembutan Aku 
akan menyembuhkan luka-luka yang 
Aku buat dengan Tangan yang sama 
yang akan menebas H.

Inilah Harapan besar yang kalian 
minta dari-Ku. Aku akan datang untuk 
membawa setiap orang pulang dan 
menyembuhkan luka-luka mereka. 
Karena Aku Bapa, Aku akan merawat 
anak-anak-Ku yang terluka, Aku akan 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
mereka, lalu mereka akan tahu bahwa 
dari awal mereka adalah Milik-Ku dan 
bahwa Aku Adalah Aku adalah Bapa 
dan Tuhan. Aku akan membuat bibir 
mereka berseru: “Terpujilah Tuhan 

kami”. Dan, sekali lagi mereka akan 
menyerukan Kerajaan Surga. Mereka 
akan menyerukan hal ini lebih dari 
yang belum pernah sebelumnya, 
sebab Aku akan memberi mereka hati 
yang baru   

Maka, jangan heran bila di hari-
hari ini manusia angkuh dan saling 
mengkhianati. Janganlah heran oleh 
banyaknya nabi palsu yang muncul 
dan oleh banyaknya penyebarluasan 
kekeliruan serta distorsi para guru 
palsu ini tentang Kitab Suci H. 
Tidak, jangan heran, anak-Ku, akan 
adanya orang-orang yang sekarang 
menghina engkau bila engkau masih 
berkata: Aku percaya akan Bapaku di 
Surga. Aku percaya akan satu Allah, 
Bapa segala sesuatu. Aku percaya 
akan  Kehadiran mulia dan hidup 
dari Putra-Nya di dalam Ekaristi. 
Aku percaya akan Yesus Kristus, 
yang dikandung dari Roh Kudus, 
dilahirkan oleh Perawan Maria”.
Tidak, hai putri, mereka tidak 
percaya akan Kebangkitan maupun 
Keilahian Putra-KuH..

Aku berkata kepadamu: tetaplah 
dalam damai di antara kemarahan 
dan kemelut, tinggallah dalam Damai-
Ku. Sebarluaskanlah Damai-Ku. 
Jangan pernah biarkan hatimu susah 
akibat kekejaman manusia H Aku 
ada bersamamu, meskipun engkau 
tidak melihat Aku, anak-Ku, Aku ada 
bersamamu. Putra-Ku sudah dalam 
perjalanan-Nya sebagaimana Ia pergi, 
agar hadir di antara kalian . Maka, 
tabahlah! Tabahlah dan jangan takut. 
Letakkan harapanmu pada-Ku dan 

32 Tiba-tiba Allah melontarkan pertanyaan seolah-olah berbicara kepada Diri-Nya Sendiri, sendiri,  
     berpikir secara terbuka.
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bukan pada siapa pun. Akulah Yahwe, 
Abbamu, dan Aku berjanji kepadamu 
untuk membawa engkau pulang 
. Maka, pergilah, tunjukkanlah 
Kuasa-Ku dan Kerahiman-Ku. 
Aku bersamamu: Pergi, pergilah 
dan katakan kepada semua orang: 
“Pertolongan datang dari Allah. 
Palingkanlah dirimu kepada-Nya dan 
Ia akan menyelamatkan kalian”.
Aku memberkati engkau, Vassiliki. 
Hormatilah Nama-Ku selalu!

 ø
Bangladesh 17.2.95

(Sebelum acara pertemuanku di Dhaka).

Tuhan? Tegakkanlah aku dan 
tempatkanlah kata-kata-Mu di hadapan 
mataku selalu! Ingatkanlah aku akan 
Pengajaran-Mu.

Oh, Tuhan, biarlah Sabda-Mu ada di 
hadapanku seperti Lampu di muka 
kakiku, agar aku tidak tersandung.
Damai sertamu. Aku belum pernah 
mengecewakan engkau dan Aku 
tidak akan33. Vassula, shshsh, 
dengarkanlah Aku34 H Bersandarlah 
pada-Ku sebagaimana engkau pernah 
bersandar pada-Ku sebelum ini dan 
Aku akan membimbing engkau, dan 
orang lain melalui engkau! Kita? Ic

Dhaka e Bangladesh 17.2.95

(Allah membawa aku kembali ke 
Bangladesh, di mana untuk pertama 
kalinya Ia menyapa Aku. Ia membawa 
aku kembali ke tempat pertobatanku, 
di mana “Hidup Sejati dalam Allah” 
dimulai.)

Vassula-Ku, Aku memberkati engkau. 
Mari, Roh-Ku ada bersamamu dan 
akan ada bersamamu, supaya engkau, 
sebagai Gema-Ku, nanti mampu 
memberi Mana Surgawi-Ku kepada 
semua orang. Kedatangan-Ku kembali 
ke sini denganmu adalah supaya Aku 
memberkati melalui engkau alasan 
dari Kodrat keberadaanmu. Yang 
Kumaksudkan dengan ini adalah 
keberadaanmu dalam eksistensi, dan 
bahwa engkau hidup!35 

Aku, Yesus, datang kepadamu dalam 
kemiskinanmu, dalam kesedihanmu, 
untuk mengangkat dirimu kepada 
Hati-Ku dan menjadikan engkau 
tanda hidup dari Kerahiman ilahi-
Ku . Izinkanlah Aku sekarang 
untuk berbicara melalui engkau 
dan mencurahkan Rahmat-rahmat-
Ku pada pertemuan-pertemuan ini. 
Pungutlah bersama-Ku panen kaya 
yang tidak kau tabur. Berdoalah tanpa 
henti dan hormatilah Aku. Jagalah 
agar Nama-Ku tetap Kudus. Aku, 
Yesus, ada bersamamu 

⁄¤‹fi› ƒ
Dhaka 18.2.95

Tuhan! Engkau dengan begitu saja 
telah mengajar aku. Kebahagiaan 
disediakan bagi yang malang dan 
miskin. Beginilah aku mengamati apa 
yang tidak dapat dilihat dengan mata 
kecuali bila dianugerahkan dari atas.
Damai sertamu. Aku tidak akan 
sampai hati melihat bunga Hati-

33 Aku ingin berkata sesuatu.
34 Ini diucapkan dengan berbisik dan dengan sangat lembut.
35 Sebelum pertobatanku, aku berhenti berada, dan ketika aku dipertobatkan Allah, aku mulai hidup.
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Ku musnah.36 Aku tidak sampai hati 
melihat engkau terpukul dengan 
kebutaan untuk selamanya. Hati-
Ku adalah tempat tinggalmu dan 
keselamatanmu. Bagaimana mungkin 
Aku mampu melihat awan ini 
menutupi kemah-Ku dan tinggal 
diam? Satu hembusan Napas-Ku 
diperlukan untuk menghalau apa yang 
mengaburkan kemah-Ku37 H.
Maka, kini, satu pertanyaan: Masih 
bersediakah engkau melanjutkan 
dengan segala apa yang telah 
Kuberikan kepadamu dan menginjil 
dengan kasih demi Kasih?38 

Ya, Tuhan.
Katakan: “Ya. Tuhan, tetapi dengan 
api yang membara di dalam diriku, 
dengan semangat untuk Rumah-
Mu dan Kemuliaan-Mu”39. Maka, 
perbaharuilah janji kesetiaanmu 
kepada-Ku40 , lalu Aku akan 
memperbaharui rahmat-rahmat-Ku 
di dalam dirimu H. Aku terus akan 
mencurahkan rahmat-rahmat-Ku dan 
pengajaran-pengajaran-Ku ke atasmu. 

Senangkanlah hati-Ku dan puaskanlah 
dahaga-Ku. Sadarlah akan apa yang 
telah Kuberikan kepadamu.41   
Kesenangan-Ku adalah memberi H 
Ingatkanlah penasihatmu42 betapa 

pengorbanan menyenangkan hati-Ku, 
kemurahan hati juga berkenan pada-
Ku. Aku ingin mengingatkan kalian  
berdua betapa pentingnya mengikuti 
irama-Ku,43 mendesaknya Amanat-
Ku. Kalian menghadapi permulaan 
peristiwa-peristiwa besar yang akan 
datang. Curahkanlah hatimu untuk 
berkarya. Lalu, bersikaplah murah 
hati satu sama lain. Semangat yang 
suam-suam kuku dalam karyamu 
tidak menyenangkan hati-Ku. 

Oh, apalagi yang yang dapat 
Kuberikan kepadamu yang belum 
Kuberikan? Aku telah memberikan 
Harta yang tiada Habis-habisnya 
kepadamu yang tersembunyi 
dari umat manusia, dan hanya 
diungkapkan kepada Gertrude44 , 
Harta ini yang membawanya kepada 
keterpesonaan penuh dan matanya 
terpaku oleh keajaibannya45. Harta 
Yang Tiada Habis-habisnya ini 
disediakan bagi zamanmu: yaitu 
akhir zaman. Hati Kudus-Ku 
menyimpan kekayaan-kekayaan ini 
bagi generasimu. Maka, mengertikah 
engkau sekarang mengapa iblis 
memusatkan perhatiannya yang 
utama kepadamu, Vassula-Ku, dan 
menjadikan engkau sasaran utama  
kebinasaan?

36 Pada bulan No\ember 1985, ketika segala sesuatunya mulai (Tidup Sejati dalam Allah), malaikat Daniel,  
     sebelum memperkenalkan dirinya, mengambil meraih tanganku dan menggambar hati, dan di bagian  
     tengahnya sebuah bunga. (ada lukisannya).
37 Semua ini dikatakan dalam bahasa metafora. Yang dimaksud Yesus adalah sebagai berikut: Awan: 
     kegelapan jiwaku, kekaburan. Kemah: adalah jiwaku. Napas-Nya: adalah Roh Kudus.
38 Janjiku harus diperbaharui di tempat mulainya Tidup Sejati dalam Allah. 
39 Aku mengatakannya.

40 Kulakukan.
41 Tiba-tiba Yesus berhenti dan berkata sebagai berikut.
42 Pastor a’Carroll.
43 ULangkah” Yesus agak cepat c
44 Tal ini diungkapkan kepada Santa dertrude oleh Santo Yohanes Penginjil.
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Sekarang aku mengerti, ya Tuhan.
Aku tidak pernah akan mengecewakan 
engkau.
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