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Detroit, Michigan, 29.2.92

Yesus%
Aku Ada.
Bukalah hatimu dan terimalah Aku.  
Katakan kepada umat-Ku bahwa Aku 
segera akan datang kepada mereka

.  Pada hari ini setiap penduduk 
bumi ini akan tahu bahwa Aku adalah 
Aku.  Berdoalah untuk mereka yang 
mempermasalahkan apa yang kau 
ajarkan.  Berdoalah dan jangan 
izinkan hatimu mengutuk mereka.  
Percayalah pada-Ku dan andalkanlah 
Aku.  Kasih ada di dekat kalian.  
Muliakanlah Aku dengan memulihkan 
kasih di tempat ada kebencian.
Tirulah Aku, Tuhanmu, di zaman 
kegelapan ini.  Rangkullah Salib-
Ku.  Salib-Ku akan menuntun kalian 
kepada kekudusan dan ke kamar 
kalian di Surga .  Kasih akan 
merangkul kalian.
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Hai kecil, sebulat-bulatnya belalah 
Kebenaran hingga mati.  Teruskanlah 
penyerahan dirimu kepadaKu, 
Allahmu, dan persembahkanlah 
semua harimu dan malammu untuk 
berdoa, berkorban, berbuat silih.  
Persembahkanlah kehendakmu 
kepada-Ku, maka si Musuh tidak 
akan punya peluang untuk mendekati 
engkau.  Pertahankanlah ajaran 
mantap yang telah kau terima 
daripada-Ku dan jangan kuatir bila 

para penuduhmu mem! tnah engkau.

Dari Salib-Ku Aku menyerukan 
persatuan, maka jangan pernah patah 
semangat, sebab Akulah Dia, yang 
Bangkit dan memanggil semua orang.  
Bukan engkau.  Akulah, Sang Kristus 
dan Penebusmu yang memanggil 
domba-domba yang tercerai berai.

Vassula, berlakulah lembut dan 
sabar terhadap para penuduhmu, 
sebab mereka tidak tahu apa yang 
mereka lakukan.  Dengan mengasihi 
mereka seperti Aku mengasihi engkau, 
anak-Ku, dan dengan memberi 
dirimu sebagai korban, engkau akan 
menyenangkan hati-Ku.  Melalui 
pengorbananmu engkau akan dapat 
memulihkan Rumah-Ku dan banyak 
jiwa akan dibawa kembali kepada-
Ku. Kepadamu yang lebih kecil dari 
yang terkecil di antara semua anak-Ku 
telah dipercayakan Salib Persatuan-
Ku.  Salib Persatuan-Ku berat, tetapi 
engkau harus memikulnya dengan 
kasih dan kesabaran.  Jadilah Gema-
Ku dan maklumkanlah kepada semua 
orang Kekayaan yang Tak Terhingga 
Hati-Kudus-Ku .

Engkau harus memaklumkan bahwa 
Persatuan akan dibangun atas 
dasar kasih dan kerendahan hati.  
Tetaplah setia kepada-Ku, Tuhanmu, 
dan ingatlah bahwa Bapa-Ku telah 
menciptakan engkau khusus untuk 
tujuan ini untuk memberi Kemuliaan 
bagi Kami1 .  Maka, tetaplah teguh 
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dan jangan terhuyung-huyung pada 
saat badai.  Aku disampingmu.  
Jangan takut, Kebenaran akan 
berbicara.  Ya, penolong-Ku yang 
setia, engkau akan menerima Roh-
Ku segala yang harus Kukatakan.  
Kata-kata-Ku, anak-Ku, akan seperti 
pelita yang bersinar di atas kaki dian 
yang suci.  Kata-kata itu akan seperti 
pedang dalam mulutmu.  Aku akan 
membuka mulutmu untuk berbicara 
tanpa takut.  Tabahlah, anak-Ku, 
Aku sendirilah yang akan membela 
kepentinganmu.

Dengarkanlah.  Pada hari ini para 
penuduhmu dalam keadaan bingung, 
tetapi engkau akan luput dari pedang 
mereka.  Disinilah2 … di sinilah 
tempat perlindunganmu.  Lihatkah 
engkau? Di sinilah tempatmu … 
Aku Kekuatanmu, sandaranmu yang 
kuat.  Meskipun dera terus menerus 
akan menimpa punggungmu, jangan 
berkecil hati.  Ingatlah bagaimana 
dengan sukarela Aku memberi 
punggung-Ku demi penyelamatanmu 
tanpa mengeluh.  Engkaulah, hai 
imam-Ku, yang akan ditolak dunia 
karena engkau memberi kesaksian 
akan kebenaran yang Kuberikan 
kepadamu 

Engkau tidak berbicara atas namamu 
sendiri.  Tidak, kata-kata yang tertulis 
adalah Kata-kata-Ku sendiri, Kata-
kata Abbamu.  Aku hidup di dalam 
engkau dan engkau ada di dalam 
Aku.  Engkau bait-Ku dan Aku hidup 
di dalam dirimu.  Dan sekarang, 
setelah Aku menyelimutimu, Aku akan 
mengingatkan engkau sekali lagi:  
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tidak ada hamba yang lebih besar 
dari Majikan-Nya.  Bila dunia belum 
mengenal Aku, yang adalah Majikan 
dan Allah, dan Umat-ku sendiri tidak 
menerima Aku meskipun Aku datang 
ke lingkungan-Ku sendiri, apakah 
dunia sekarang ini mengakui dan 
menerima siapapun yang Kuutus?  
Tidak pernah !

Aku telah mengatakan hal ini 
kepadamu, hai anak-Ku, untuk 
mengingatkan engkau bahwa bila 
dunia menganiaya Aku, maka mereka 
akan menganiaya engkau pula.  Bila 
mereka melukai Aku, maka mereka 
akan melukai engkau pula.  Bila 
mereka menyoraki dan memperolok 
Raja mereka, maka mereka akan 
memperolok dan menyoraki 
hambanya pula.  Dan bila mereka 
menyalibkan Aku, Allah mereka, maka 
mereka akan menyeret engkau pula ke 
Kalvari dan menyalibkan engkau .

Vassula, perjalananmu belum selesai 
… Persembahkanlah hidupmu seperti 
seorang prajurit yang baik, karena 
Aku telah mendaXtarkan engkau 
dalam Pertempuran Kudus ini untuk 
melawan kesalahan dan menjai 
ancaman bagi Setan dan seluruh 
kerajaannya.  Jangan takut akan 
penderitaan yang datang menimpa 
engkau.  Tabahlah menghadapi 
cobaan.  Bersabarlah sebagaimana 
Aku sabar.  Hari ini Setan 
memperdayakan banyak orang di 
antara kalian.  Si penipu ada di antara 
kalian, menyebarluaskan kesalahan-
kesalahannya kepada banyak orang 
yang bodoh dan tertidur, karena 
mereka lebih suka kesenangan mereka 
daripada Aku, Allah mereka.
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Aku bertubi-tubi tahu betapa hausnya 
beberapa dari kalian!  Pada saat-saat 
ini Aku menurunkan Tangan-Ku dari 
atas lebih dari sebelumnya untuk 
menyelamatkan kalian dari kuasa 
iblis, yang sudah siap untuk meniup 
habisnya nyala kecil yang tersisa 
dalam diri kalian, dan memaksa 
kalian hidup dalam kegelapan.  Maka, 
janganlah berkata:  “Tidak ada 
orang yang menyelamatkan aku dan 
tidak ada orang yang akan menjadi 
temanku”, dah bahwa kalian tidak 
dapat pertolongan.  Serukanlah Aku 
dengan hati kalian maka Aku segera 
akan bergegas kepada kalian.

Aku Sahabatmu .  Akulah Dia yang 
paling mengasihi kalian.  Akulah yang 
Mahasetia. Aku telah mengajarkan 
kalian untuk tidak pernah menolak 
memberi kebaikan kepada seseorang 
yang memohonkannya.  Apakah 
kalian tidak rela mencabut duri yang 
menembus Hati-Ku?  Untuk itu Aku 
memerlukan jiwa-jiwa yang bermurah 
hati.  Sekarang ini Aku sangat 
memerlukan jiwa-jiwa silih, lebih dari 
sebelumnya.  Masih adakah di antara 
kalian tersisa jiwa yang berperasaan?  
Siapa di antara kalian yang akan 
menjadikan Aku meterai hatinya?  
Kasih siapakah di antara kalian yang 
lebih kuat dari Kematian?  Belumkah 
kalian mengerti betapa sakitnya Aku 
karena kasih bagi kalian, hai generasi?

Bukalah hati kalian sepenuhnya 
kepada-ku, hai saudari-ku, saudara-
Ku, para terkasih-Ku, sebab Muluk-
Ku lebih kering dari perkamen karena 
tidak adanya kasih.

Serahkanlah diri kalian kepada-ku.  

Beberapa diantara mereka yang  pura-
pura religius tetapi telah menolak 
kekuatan dalamnya, yaitu Roh Kudus-
Ku.
Maka, barangsiapa adalah hamba-Ku 
dan berasal dari rumah tangga-Ku, 
sudah pasti akan diserang.  Tetapi, hai 
engkau penolong-Ku yang setia, tidak 
lama lagi Aku akan membawa engkau 
pulang ke rumah dengan selamat, ke 
dalam Kerajaan Surgawi-Ku.
Berdoalah dan berkorbanlah.  Sekali 
waktu lihatlah kemalanganmu, agar 
engkau tidak terjatuh dalam cobaan.  
Jangan pernah merasa puas dengan 
dirimu sendiri dan rendahkanlah 
dirimu agar Aku selalu dapat 
mengangkat dirimu kepada-Ku dan 
dapat menyempurnakan engkau.  
Setan itu berkuasa, tetapi tidak lama.  
Berharaplah, Vassula-Ku.  Pujilah 
Aku dan muliakanlah Aku.  Akulah 
Kristus, yang berbicara di dalam 
dirimu.
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Damai sertamu .  Kasih mengasihi 
engkau.
Bunga, dengarkan dan tulislah :

Seperti seorang yang mengundang 
teman-temannya untuk ikut bersantap 
dengannya, Aku mengundang kalian 
hari ini untuk berdoa, tetapi juga 
untuk berbagi dengan-ku penderitaan-
Ku, sukacita-Ku dan keinginan-
keinginan-Ku .

Kalian dengan penuh semangat 
ingin mendengar Aku dan dalam 
keheningan mendengarkan akan apa 
yang akan Kukatakan, dan ah! … 
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kalian.  Aku  hanya menemukan begitu 
sedikit orang yang mau mendukung 
Aku dalam doa-doa-Ku .

Buanglah segala kebiasaan jahat 
kalian dan hiduplah suci.  Aku 
membutuhkan doa-doa kalian 
bagaikan tanah gersang yang 
membutuhkan hujan, untuk menolong 
kalian dan mempercantik kalian demi 
Putra-Ku.  Sekarang jangan menunda 
lagi.  Musuh bertekad membunuh 
kalian tanpa ampun dan tanpa belas 
kasihan dan terus mengusir orang-
orang dari negerinya sendiri.  Aku 
telah menyaksikan kemaksiatan 
dari atas dan Hati-Ku hancur dalam 
Diri-Ku.  Namun Aku tidak mampu 
memulihkan negeri-negeri dan Aku 
mampu memulihkan Kedamaian 
di antara saudara-saudara selama 
kalian tidak peduli akan permohonan-
Ku agar kalian berdoa dan akan 
Panggilan-Ku agar kalian berkorban

.  Seandainya kalian peduli, maka 
hilangnya anak-anak, situasi menjanda 
dengan sekejap akan berhenti.

Kali ini tanggapilah amanat-amanat 
Kami dengan sungguh-sungguh.  
Persembahkanlah diri kalian kepada 
Allah dan Ia akan menuntun kalian 
dan membentuk kalian.  Kalian 
akan dijadikan pantulan \itra Ilahi-
Nya .  Bersama Dia kalian akan 
belajar bahwa menderita adalah 
mulia, matiraga menyenangkan 
dalam Pandangan Allah, ketaatan 
menyenangkan hati-Nya.  Hendaknya 
kalian menginginkan apa yang paling 
ditolak oleh dunia ini:

Salib-Nya
Aku memberkati kalian dengan Kasih 
Keibuan-Ku .

Mengapa kalian takut menyerahkan 
diri?  Bukan-kah kalian mau 
menyerahkan diri kalian kepada 
Sang Kudus itu, kepada Dia yang 
kalian kasihi menurut pengakuanmu?  
Berilah hati kalian sepenuhnya 
kepada-Ku dan Aku akan menjadikan 
suatu tempat berteduh untuk 
memuliakan Aku, Rajamu.

Persembahkanlah diri kalian kepada 
Hati-Kudus-Ku dan muliakanlah 
Aku.  Kalian semua termasuk warga 
rumah tangga-Ku dan Aku tidak ingin 
siapa pun tersesat.  Bila kalian tinggal 
dalam Aku maka kalian akan hidup.  
Hai anak-anak domba-Ku yang kecil, 
hendaknya kalian tetap mengajarkan 
saudara-saudara dan saudari-saudari 
kalian tentang persembahan kepada 
Hati Tak Bernoda Bunda kalian.  
Aku memberkati kalian sambil 
meninggalkan hembusan Kasih-Ku 
pada dahi kalian.
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(Amanat Bunda Suci)

Anak-anak terkasih, lakukanlah apa 
saja yang dikatakan Yesus kepada 
kalian.  Bersyukurlah kepada Nama-
Nya karena Kasih-Nya yang setia.  
Angkatlah kepala kalian kepada Allah 
dan kalian akan bersinar cemerlang.

Anak-anak-Ku yang malang, Aku 
memandang kalian dari atas di dalam 
kota-kotamu yang tidak mengenal 
istirahat dan yang penuh kekacauan.  
Aku mencari, tetapi Aku tidak dapat 
menemukan cukup kasih maupun 
kemurahan hati .  Aku memerlukan 
lebih banyak doa, lebih banyak 
kemurahan hati untuk menolong 
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3agi ini aku dicobai dan sedikit ragu 
apakah Allah benar-benar berbicara 
kepadaku.  “Yah?eh, biarlah kata-kataku 
sampai ke telinga-Mu.  3erhatikanlah 
sedikit akan keluh kesahku.  
Dengarkanlah pemintaan tolong, Rajaku 
dan Allahku”  MFm. 5:1-2

Vassula, Aku, Yahweh, mengasihi 
engkau.  Ingatkah, anak-Ku, betapa 
gusarnya Aku]  ketika saat itu Aku 
bercerita kepadamu tentang anak-
anak-Ku yang meninggalkan Aku?

 Vassula, katakanlah kepada-Ku, 
dari mana engkau memperoleh 
begitu banyak kebijaksanaan tentang 
Kitab Suci bila tidak dari Sang 
Kebijaksanaan itu Sendiri yang 
tersenyum kepadamu dan menjadi 
Guru pribadimu?...

Vassula Aku Abbamu.  Biarlah Aku 
berkata kepadamu: pada awalnya 
engkau hanya hidup demi satu tujuan.  
Engkau hidup bagi dirimu sendiri.  
Engkau melayani kepentinganmu 
sendiri.  ^aktu itu engkau percaya 
bahwa berpakaian kemegahan 
dan kemuliaan, padahal dalam 
kenyataannya engkau telanjang.  
Tidak ada orang yang datang 
kepadamu untuk berkata betapa 
telanjangnnya engkau sampai Aku 
sendiri datang bersinar atasmu dan di 
dalam kegelapanmu.  Baru pada saat 
itulah matamu melihat dirimu sendiri 
untuk pertama kalinya.  Dalam terang 
dan kebenaran engkau melihat dirimu 
sebagaimana yang sebenarnya dirimu 
itu.  Bila bukan karena Belas Kasihan-
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Ku maka sebuah pedang telah 
menantikan engkau.  Namun, Aku 
iba padamu dan dalam Kerahiman-
Ku Aku menghembuskan napas 
ke dalam lubang hidungmu untuk 
menghidupkan engkau kembali.  Lalu 
Aku memulihkan daya ingatanmu 
akan relasi kita  Aku telah berbuat 
banyak hal besar. 

Aku mempersunting dirimu kepada-
Ku dan engkau menjadi Milik-Ku_ .  
Lalu Aku membentuk engkau menjadi 
anak sesuai kehendak Hati-Ku, yang 
akan memikul seluruh Rencana-Ku: 
untuk membawa kembali umat-Ku 
kepada iman sejati yang berdasarkan 
Kasih, dan berbagi Salib Putra-Ku, 
Salib Persatuan.

Aku telah membentuk engkau 
supaya hidup bukan bagi dirmu 
sendiri tetapi hidup bagi-Ku.  Aku 
telah mengajarkan engkau, anak-
Ku, betapa lebih hebatnya melayani 
rumah-Ku daripada melayani 
kepentinganmu.  Maka, sekarang 
luangkanlah waktu hidupmu bersama 
Aku, karena inilah tugas yang 
diserahkan kepadamu dalam hidup 
ini dan dalam era kemurtadan hebat 
ini.  Maka, pekerjaan apa pun yang 
Kutugaskan kepadamu, lakukanlah 
dengan sepenuh hati demi satu tujuan 
saja: untuk memuliakan Aku.  Dunia 
sedang tertidur dan menghadapi 
ancaman-ancaman besar, karena 
tidak menyadarai apa yang akan 
menimpanya.  Dosa-dosa mereka, 
kebejatan mereka akan membawa 
kematian bagi mereka.  Tidak ada 
yang dapat mengatakan kapan hari-
F$.J"&($#7>&4&$;73D$GFKGK$LM7@&@$#2(2$N7(J2>9
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(Kelanjutan Amanat tanggal 16.6.92)

Si kecil, hadirlah bersama-Ku.
Siapkah engkau?
Ya,  Tuhan.
Maka, dengarlah Aku.
Berapa lama lagi Aku  harus 
dihina, sedangkan kalian tidak mau 
mendengarkan seruan ‘bertobatlah’ 
di telinga kalian, hai generasi, dan 
berapa lama lagi kalian tidak mau 
mendengar?  Namun lihatlah, Aku 
membangunkan yang mati, mereka 
yang tidak berguna, yang tingkah 
lakunya sangat memalukan dan jauh 
dari kekudusan.  Dunia akan diisi oleh 
Pengetahuan-Ku dan Kemuliaan-Ku.  
Sebab, sebagaimana air memenuhi 
lautan, begitu pula Roh-Ku bagaikan 
arus pasang akan datang dan tidak 
ada orang yang mampu menghentikan 
pencurahan Roh-Ku.
Vassula, berdoalah bersama-Ku.

Tuhan, dalam Kekuatan dan dalam 
Kebijaksanaan-Mu,

Engkau membesarkan Aku, Engkau 
memelihara Aku.

Dalam Kasih-Mu, Engkau telah 
menolong Aku,

dan aku menjadi mempelai-Mu.
Tuhan, Engkau mempercayakan 

Amanat-Mu kepadaku,
Terpujilah Tuhan, Mari Tuhan, 

maranatha!
Amin.

Aku berkata kepadamu: Aku sedang 
berjalan untuk kembali.  Seperti 
seorang pejalan yang pergi.  Aku, 
Yesus, sedang dalam perjalanan 
kembali kepada kalian.

Ku tiba.  Saatnya akan datang dengan 
tiba-tiba atas mereka.

Pada hari ini Aku telah melakukan 
banyal hal besar demi menyelamatkan 
kalian.  Aku telah menanam pohon 
anggur di mana-mana.  Aku membuat 
taman dan kebun anggrek dari padang 
gurun.  Aku seorang Bapa yang 
ditimpa kedukaan sebelum waktunya 
karena Aku melihat betapa lebihnya 
dunia ini siap membunuh daripada 
mengasihi.  Upacara pembantaian 
anak-anak secara besar-besaran 
terjadi setiap hari.  Kemanapun Aku 
mengalihkan Pandangan-Ku, Aku 
melihat penghianatan, pembunuhan, 
korupsi, perzinahan, penipuan, 
ketidak-rukunan perkawinan, 
pelecehan agama, polusi jiwa-jiwa, 
sumpah palsu, dosa segala macam.

Maka, bagaimana mungkin Aku tetap 
diam?  Inilah sebabnya Keadilan akan 
menghantam semuanya itu .  Di sini 
Aku berbicara secara terbuka seperti 
seorang Bapa yang prihatin tetapi 
tersinggung dan terhina.  Suara-Ku 
mengaduh dari Surga.  Dengarlah 
Aku: masih adakah orang benar yang 
tersisa di antara kalian?
Tiba-tiba Mata Allah menoleh kepadaku.  
Dengan mendadak Ia menghentikan 
dikte-Nya.

Vassula, pergilah dan lakukanlah 
pula tugas-tugasmu yang lain.  Aku 
sadar akan waktumu dan akan 
kemampuanmu.  Terkasih Jiwa-Ku, 
puaskanlah dahagamu dalam diri-Ku.  
Aku Sumber Kemurnian yang Hidup, 
dan Aku mengasihi engkau.  Mari, 
Kami2 memberkati engkau.  Mari.
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Tuhanku, ceritakanlah kepadaku segala 
sesuatu.  Hal ini membuat aku bahagia%
Anak-Ku, Aku sudah berkata … Aku 
tidak akan berkata lagi .
Apa maksud-Mu, Tuhanku%
Kata-kata-Ku jelas …
Aku tetap masih tidak tahu apa maksud-
Mu, Tuhan.
\oba lihat, anak-Ku, Allahmu sedang 
datang!  Kasih sedang datang.  Ia akan 
hidup di antara kalian .

Ceritakan lebih banyak lagi tentang 
hal itu, ya Tuhan!  Kami semua senang 
mendengar Sang Harapan yang bersabda 
di tempat ada keputusasaan, kasih 
yang berucap di tempat ada kebencian, 
Damai yang dimaklumkan di tempat ada 
peperangan dan kon! ik.
Tabahlah! Jangan takut atau bersedih 
hati mengingat sisa hari yang masih 
tertinggal.  Andalkanlah Aku dengan 
sepenuh hati.  Jadilah kuat, tetaplah 
teguh, ya, tetaplah teguh dan Aku akan 
membuat suaramu berkumandang 
sejauh awan demi memaklumkan 
Amanat-Ku.  Dekatilah Aku, dekatilah 
Aku.

ø
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Yah?eh, Allahku, Engkau yang begitu 
lembut dan dekat padaku, dengarlah 
penderitaan Dia, yang adalah Sukacita 
Vi?a-MuW  Yesus Kristus, 3utra-Mu.  
Semua pintu gerbang Gereja telah di 
tinggal, dan para imamnya berkesah 
karena kesunyiannya.  Kota yang pernah 
penuh dengan umat beriman kini tinggal 
sepi seolah-olah menjanda secara 
mendadak, Bait-bait-Mu6 musnah satu 
persatu sambil mencari makan untuk 
)$$-&<2$&4&B&C$@&2'9@&2'$.BB&CD

bertahan hidup, namun yang mereka 
hirup adalah asap Setan, bukannya 
dupa.  Dimanakah tempat mirip 
taman%  Dimanakah kebun anggur yang 
berbunga yang pernah menyebarkan 
keharumannya%  Mengapa altar-altar-
Mu diruntuhkan%7

Damai, anak-Ku, damai … dengarkan 
Aku:  hari Besar itu sekarang sudah 
di dekatmu, lebih dekat dari yang 
kau sangka .  Altar, katakanlah 
kepada semua orang bahwa Aku akan 
menunjukkan Kemuliaan-Ku dan 
menyatakan Kekudusan-Ku terus 
menerus.  Aku akan mencurahkan 
Roh-Ku tanpa syarat ke atas umat 
manusia.  Matamu belum melihat apa-
apa dan telingamu belum mendengar 
apa-apa.  Pada hari ini hati kalian 
sakit dan mata kalian kabur karena 
kalian hidup dalam padang gurun 
dan kesunyian, dan sang musuh 
berkeliaran kesana dan kemari dalam 
kesunyian ini.

Aku, Tuhan, akan melipatgandakan 
penglihatan kaum muda kalian dan 
banyak orang, lebih banyak putra 
dan putri kalian akan bernubuat, 
lebih banyak daripada sekarang.  Aku 
akan menggantikan kegersangan 
kalian yang sudah bertahun-tahun 
itu, yang telah membawa kalian 
kepada kemurtadan.  Aku akan 
mengutus Roh-Ku tanpa syarat 
untuk menguasai tempat tinggal-
Ku dan dengan Jari-Ku, Aku akan 
membangun kembali altar-altar-Ku 
yang hancur.  Dan kebun anggur-Ku 
dengan daun-daunya yang layu yang 

Q$-7'28&$>71'&(:&&($<7(:&(8#"'$<&3&B&C$=2O&D$
/7<>&'$'2(88&B$$#7@"($&(88"1R$&B'&1$&4&B&C$=2O&$
#2'&D



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

I

kini kelihatan seperti taman yang tanpa 
air akan Kudatangi untuk mengairinya 
dengan Roh-Ku.  Aku akan mencabut 
duri-duri dan semak-semak yang 
mencekiknya, dan kebun anggur-Ku 
akan menghasilkan buahnya .

Aku akan melaksanakan semuanya 
ini untuk menyelamatkan kalian.  
Aku akan menunjukkan tanda-tanda 
di langit dan dibumi yang lebih 
dahsyat daripada sebelumnya.  Aku 
akan memperbanyak penglihatan-
penglihatan, Aku akan mengangkat 
dan memperbanyak nabi-nabi.  Lau 
Aku akan mengirim kepada kalian para 
malaikat-Ku agar membimbing kalian, 
dan Aku, Yang Kudus akan tinggal di 
tengah-tengah kalian .

Umat-Ku menjadi sakit karena ketidak-
setiaan mereka.  Mereka telah menolak 
anugerah Roh-Ku karena mereka 
mengandalkan roh mereka sendiri, 
bukan Roh-Ku, seraya mengadakan 
persekutuan dengan akal budi mereka.  
Tetapi sekarang saatnya sudah tiba, 
saat Roh Kudus-Ku akan memuliakan 
Tubuh Putra-Ku.  Mari, Vassula, Aku 
ingin engkau tekun.  Aku ingin engkau 
mengasihi Aku.  Maka, anak-Ku, Aku 
akan mencurahkan ke dalam dirimu 
karunia dan beberapa tetes kasih-Ku 
yang membakar, untuk menghidupkan 
engkau dengan Nyala Api-Ku.

1c.G.92

Vassula, biarkan Aku menyanyikan 
lanjutan Madah Kasih-Ku kepadamu.  
Biarkan Aku memperluas Madah 
Kasih-Ku demi mereka yang tidak siap 
untuk mendengar.

Ya, Tuhan! Datanglah dan lelehkanlah 
hati kami.  Tunjukkan kepada kami, 
Rajaku, Allahku, kekayaan Hati Kudus-
Mu.  Tunjukkanlah kepada kami Cahaya 
Zajah-Mu. Buatlah supaya kami 
memahami betapa Engkau, Allahku, 
sedang memandang ke ba?ah dari surga 
untuk melihat apakah masih ada satu 
orang tersisa yang beriman, mengasihi, 
dan apakah ada seorang yang mencari 
Engkau.

Diberkatilah Nama-Mu, diberkatilah 
Tuhan kami, 3enebus kami, Imanuel, 
sebab Ia telah menyanyikan Madah 
Kasih-Nya bagi kami, bahkan ketika Ia 
memaklumkan melalui bibir para nabi-
Nya bah?a Ia akan datang kembali, 
demikianlah Ia mempersiapkan kami 
sekarang akan pertemuan ini.

Dan Engkau, Bunda Suci, Engkau yang 
telah memberi kami 3enebus kami, sekali 
lagi Engkau ada bersama kami untuk 
mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan 
mempersiapkan kami untuk berjumpa 
dengan-Nya.  Dan berkat Kerahiman-
Nya Yang Tak Terhingga, Tuhan akan 
mengunjungi kami untuk memberi Terang 
dalam kegelapan kami, dan membimbing 
kaki kami ke jalan Damai, kasih dan 
3ersatuan.

“Kemuliaan bagi Allah di ketinggian 
surga, dan damai di bumi kepada orang 
yang diperkenan oleh-Nya”8.

Vassula-Ku, Aku akan datang pada 
sejumlah orang yang belum pernah 
memikirkan Aku, belum pernah 
melihat sekilaspun apa yang telah 
Kuperbuat untuk menebus mereka, 
dan Aku akan membuat nubuat 

I$$S"#D$5K+F
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Yesaya9 menjadi nyata:  “Aku telah 
ditemukan oleh mereka yang tidak 
mencari Aku, dan telah menyatakan 
Diri-Ku kepada mereka yang tidak 
mencari Nasihat-Ku”.  Maka lembah-
lembah kematian dengan mayat 
dan abunya akan dikuduskan dan 
dipersembahkan kepada Kedua Hati 
Kami .

Tinggallah dalam Damai.  Mari dan 
ulangi kata-kata ini:

Yesus, jadilah penopangku.
Tanpa Engkau aku bukan apa-apa.  

Tanpa Engkau mejaku kosong.
Jadilah Inspirasiku dan penuhilah aku.

Jadilah Tempat Perlindunganku dan 
Kekuatanku.

Aku mengasihi Engkau dan 
kehendakku Milik-Mu.

Hendaknya terjadi demikian.
Amin.

2.7.92

(Bunda Suci)

Tidak lama lagi Kristus akan ada 
bersamamu.  Engkau bekerja dengan 
susah payah, anak-Ku, tetapi apapun 
yang kau persembahkan kepada 
Putra-Ku demi Kemuliaan-Nya akan 
menguduskan engkau dan akan 
memuliakan Dia.  Sudah menjadi 
rencana Allah untuk menyatakan 
Diri-Nya kepadamu demi Tubuh-
Nya, yaitu Gereja.  Putri, ingat, Yesus 
tidak pernah, tidak pernah akan 
mengecewakan engkau.  Ingatkah 
engkau bagaimana engkau percayakan 
kepada-Ku Amanat-amanat yang 
kau terima selama ini?  Aku, sebagai 
Bundamu, menjaga apa  yang telah 
kau berikan kepada-Ku, dan hari 
H$$;73D$)GK+

ini, sama seperti kemarin, dengan 
cepat Aku akan terus menyebarkan 
Amanat-amanat Putra-Ku.  Setan 
mungkin kedengarannya berbisa dan 
mungkin kelihatan seolah-olah ia 
menang atas setiap bangsa, dan bahwa 
kemenangannya penuh kejayaan.  
Tetapi, Vassula, tidak lama lagi Aku 
akan menaklukkannya, sebab ini adalah 
peperangan-Ku.

Putri, Aku akan menghibur engkau dan 
memeri engkau kekuatan secukupnya 
untuk meneruskan misimu .

(Kini Tuhan yang berbicara)

Senangkanlah hati-Ku dan 
maklumkanlah Sabda-Ku dimana 
saja Aku mengutus engkau.  Tetaplah 
teguh.  Bersandarlah pada Hati-Ku 
dan rasakanlah dikasihi.  Katakanlah 
kepada anak-anak-Ku agar 
mempersembahkan diri mereka dan 
keluarga mereka kepada Kedua Hati 
Kami  Persembahkanlah diri kalian 
agar Aku dapat memberi tanda kalian 
sebagai Milik-Ku.

Dengarkan Aku, sungguh Aku berkata 
kepada kalian bahwa akan tiba 
masa kemelut yang belum pernah 
terjadi sebelumnya.  Bumi sudah 
mulai melihat terbitnya masa itu.  
Tetaplah teguh dan jangan biarkan 
diri kalian dikelabui.  Banyak orang 
mengaku mereka mendengar Aku 
memaklumkan amanat-amanat, tetapi 
Aku bukanlah Pengarang Amanat itu, 
bukan pula Bunda kalian.  Aku sudah 
memperingatkan kalian bahwa di saat 
itu banyak nabi palsu akan muncul 
untuk menghancurkan Karya Guru-
Mu dengan kebohongan-kebohongan.  
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Telinga mereka yang mendengar, akan 
waspada, sedangkan hati mereka yang 
terburu-buru akan tertipu .  (Banyak 
orang akan mencoba mengelabui 
engkau, Vassula, dengan mengatakan 
bahwa Aku, Yesus, mengutus mereka 
kepadamu, tetapi mereka adalah nabi 
palsu).  Ingat, banyak nabi palsu akan 
muncul.  Beberapa di antara mereka 
akan memberi tanda-tanda besar 
dan mempesonakan orang terpilih 
sekalipun .

Nah, Aku telah memperingatkan 
engkau lagi, hai putri.  Apakah engkau 
akan mengizinkan Aku melanjutkan 
Karya ini dalam dirimu.

Berdoalah, supaya engkau tidak 
terjatuh ke dalam cobaan.  Aku akan 
membuka jalannya bagimu.  Jangan 
takut.  Kasih-Ku kepadamu kekal .

Meksiko, ].7.92

Aku adalah Yang Kudus-Mu yang 
turun dari Surga untuk membasahi 
kalian semua dengan embun 
Kasih-Ku.  Ah, semoga hati umat 
manusia berbalik dari kejahatan!  
Aku memberi kalian tanda-tanda 
dahsyat Kasih-Ku, tetapi adakah 
seseorang yang mengakui Kasih-
Ku?  Meksiko!  Rajamu ada disini 
untuk merangkulmu dalam Lengan-
Nya.  Aku ada di sini, membungkuk 
ke bawah untuk berbisik ke dalam 
telingamu tentang besarnya Kasih-
Ku . Belumkah engkau memahami 
bahwa Kedua Hati Kami lah yang 
memelihara engkau?  Kedua Hati 
Kami ada di sini untuk bermukim di 
dalam rumah kalian dan melindungi 

kalian terhadap amukan Setan .  Hari 
ini Aku memanggil bangsamu, lebih 
gencar daripada yang sebelumnya, 
untuk menyiapkan hati kalian bagi-
Ku.  Mari, datanglah dan kasihilah 
Aku.  Basahilah bibir-Ku yang pecah 
kering dengan kasihmu.  Aku akan 
menyembuhkan seluruh ketidak-
setiaan bangsamu dan Rajamu akan 
memberi engkau istirahat .  Aku 
memberkati kalian semua masing-
masing dan berkata dari lubuk Hati-
Ku kepadamu:

Kasih mengasihi engkau.  Jadilah satu 
dalam Kasih-Ku

⁄X‹fi› ƒ

Mazatlan – Meksiko, 7.7.92

Kami telah gagal menghargai Kasih-Mu 
yang besar dan tanpa henti-hentinya 
kami mencemarkan Roh Kudus-Mu 
yang kini berusaha mengangkat kami 
kepada Kebenaran atas dasar Kasih.  
Kemurtadan telah bersekutu dengan 
Rasionalisme yang melahirkan Ateisme.  
Kami telah mengece?akan Engkau 
dan terus menerus mengece?akan 
Engkau.  Beberapa orang dengan 
sengaja mempertanyakan Kekudusan-
Mu.  Engkau berbicara, namun siapakah 
yang mendengarkan%  Kepedihan Hati 
menghabiskan Mata-Mu, tetapi yang Kau 
terima hanyalah penghinaan.    
Damai sertamu .  Sampaikanlah 
Damai-Ku kepada jiwa-Ku 
tersayang1[.

Engkau harus percaya kepada-Ku 
bila Aku berkata bahwa Roh Kudus-
Ku dianiaya lebih dari yang pernah 
+*$TA<A$U&32$4&12$U&V&'B&(R$U7#32#A
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“3ernah ada pohon anggur:  Engkau 
mencabutnya dari Mesir.  Untuk dapat 
menanam-nya Engkau membuka lahan 
agar pohon itu dapat tumbuh.  3ohon 
itu berakar dan memenuhi seluruh 
negeri.  Amanat-Mu menutupi gunung-
gunung dengan bayangannya, pohon 
aras-Mu dengan cabang dan rantingnya 
menjulang ke lautan, dan daun-daunnya 
sampai ke sungai.  Ku mohon, ya Allah, 
lihatlah ke ba?ah dari surga, lihatlah 
pohon anggur itu.  Kunjungilah dia.  
]indungilah dia yang Kau tanam dengan 
Tangan-Mu sendiri”.11

Tuhan%
Aku Ada.
Hai kecil, bersandarlah pada-Ku.
Vassula dari Hati Kudus-Ku, 
bersukacitalah!  Rajamu telah 
datang sampai ke ambang pintumu 
dan masuk ke kamarmu.  Rajamu 
telah membungkuk dari atas untuk 
menggapai engkau.  Langkah demi 
langkah Aku telah mengajar engkau.  
Aku pendidikmu.  Sedikit demi sedikit 
Aku telah menarik engkau dari dunia 
untuk tenggelam ke dalam Hati-Ku.  
Aku telah menyingkapkan hal ini 
di luar jangkauan pengetahuan dan 
kemampuanmu.
Percayalah, murid-Ku yang manis, 
Aku, Yesus, mengasihi Engkau.  
Terimalah Damai-Ku.  Kita akan 
bekerja bersama.  Aku dan engkau 
akan menyebarluaskan Amanat-
Ku.  Aku akan mengutus engkau ke 
berbagai bangsa lagi.  Lalu, bila Aku 
merasa engkau telah menyelesaikan 
++$$UV<D$I*KIR$+F9+G

sebelumnya karena kebejatan besar 
generasimu.  Roh Kudus itu telah 
menjadi batu sandungan eramu.  Aku 
telah berkata, anak-anak-Ku, bahwa 
mereka akan mengusir kalian dari 
Rumah Bapa-Ku dan mengutuk kalain 
dan berpikir bahwa mereka telah 
melaksanakan tugas suci bagi-Ku!  
Jangan sampai hati kalian yang kecil 
susah, hai para terkasih-Ku.  Aku, 
Penebus kalian ada di depan kalian.

Hari ini Aku berbicara bagi mereka 
semua yang terluka.  Damai-Ku 
Kuberikan kepada mereka semua.  
Biarlah Damai ini membungkus 
kalian.  Jangan takut dan jangan 
berkata, “apa yang harus kami 
lakukan, Tuhan?”.  Aku berkata 
kepadamu:  Berdoalah tanpa henti 
untuk menguduskan jiwamu dan jiwa 
orang lain.  Berdoalah dari dalam 
hatimu dan buatlah demikian agar 
iblis lari daripadamu.  Bersatulah 
dengan-Ku dan jangan ada apapun 
yang menghalangi di antara engkau 
dan Aku.  Saatnya telah tiba untuk 
kalian tidak boleh ragu-ragu lagi.  
Sebarluaskanlah kebun-kebun 
anggur di mana-mana.  Jangan takut 
akan badai yang sekali waktu akan 
muncul.  Hati Kudus-Ku adalah 
tempat perlindunganmu.  Maka, 
datang dan persembahkanlah dirimu, 
keluarga-mu kepada-Ku dan kepada 
Hati Tak Bernoda Bundamu.  Aku, 
Yesus, bermaksud untuk tetap tinggal 
di negerimu dan menguduskannya.  
Karena itu Aku minta kepada kalian 
agar kalian mempersembahkan 
negerimu kepada Kedua Hati Kami.  
Aku memberkati kalian semua dari 
lubuk Hati-Ku.
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misimu, engkau akan kembali kepada-
Ku.  Aku sendiri yang akan datang 
menjemput engkau.

ø

Villeneuve, Swiss, 1[.7.92

“Di sana, di depan takhta, mereka 
sedang menyanyikan madah baru di 
hadapan empat binatang dan orang 
tua-tua, suatu madah yang hanya dapat 
dipelajari oleh seratus empat puluh 
empat ribu yang ditebus oleh dunia”12.

Tuhan%
Aku Ada.
Akulah yang berbicara.  Maka, jangan 
ragu-ragu, Vassula dari Hati Kudus-
Ku.  Izinkanlah Aku menulis beberapa 
bari pada sore hari ini.

Teman-teman tersayang, Aku telah 
datang dari surga untuk menyanyikan 
bagi kalian Madah Baru-Ku, dan 
untuk mengingatkan kalian semua 
akan Kasih Setia-Ku.

Aku sahabat kalian,
pendamping Kudus kalian yang 

tersayang.
Dari awal Aku sudah ada di 
samping kalian, dan meskipun Aku 
seringkali tidak di pedulikan Aku 
tetap bersama kalian agar kalian 
merasakan Kehadiran-ku.  Setiap 
kalian mulai melawan Aku, maka Aku, 
Tuhan, dengan penuh belas kasihan 
memegang tangan kalian ke dalam 
Hati Kudus-Ku dan menunjukkan 
kepada kalian Kasih-Ku yang tak 
terbatas.

Yang diberkati Jiwa-Ku!  Engkau 
+5$$WC:D$+FKE

tidaklah sendirian.  Aku selalu 
bersama engkau untuk menghibur dan 
menjaga engkau sebagaimana seorang 
yang menjaga anak kesayangannya

.  Jangan pernah berkata: “Ada 
kegelapan di sekelilingku”.  Aku ada 
di dekatmu untuk menuntun engkau 
keluar dari kegelapan ini.  \ukuplah 
engkau berkata: “Datanglah, Tuhan!”, 
maka Aku akan segera datang 
kepadamu, anak-Ku.

Siang dan malam Aku menunggu 
penyerahan dirimu, jangan menunda.  
Serahkanlah diri kalian seluruhnya 
kepada-Ku agar kalian dapat berada 
di dalam Terang-Ku  Bila kalian 
mengasihi Aku, maka kalian akan 
membiarkan Aku melakukan apa 
saja yang Kuanggap terbaik bagimu.  
Jangan takut, persembahkanlah hati 
kalian kepada-Ku dan Aku akan 
menempatkan ke dalam hati Kudus-
Ku untuk menyerapnya.

Apabila kalian mengasihi Aku 
sebagaimana yang kalian katakan, 
maka kalian akan menyanyikan 
kepada bangsa-bangsa Madah Kasih-
Ku yang baru untuk memuliakan Aku 
dan mengangkat kehidupan baru bagi 
setiap jiwa.  Aku telah menawarkan 
Hati-Ku kepada kalian.  Maukah 
kalian mempersembahkan hati kalian 
kepada-Ku?  Kasih ada di sampingmu 
dan dengan Hembusan Kasih pada 
dahi kalian Aku memberkati kalian 
dan kalian.  Jadilah satu.

⁄X‹fi› ƒ

(Bunda Suci kita).

Aku ada di sampingmu untuk 
menghibur engkau.  Tetapi Aku, 



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

+E

sebagai Bundamu, membutuhkan 
penghiburanmu, sebab besarlah 
kecemasan Hati-Ku.  Banyak dari 
anak-anak-Ku memberontak terhadap 
Yang Mahatinggi.  Aku membutuhkan 
doamu.  Persembahkanlah doamu 
kepada-Ku sesuai dengan ujud-ujud-
Ku.  Vassula, katakanlah kepada 
mereka supaya mereka hidup seperti 
anak-anak Allah .

1_.7.92

“Tuhan, ketika aku dianiaya untuk 
pertama kalinya, aku tidak mampu 
mengemukakan pembelaanku”.  
Tidak ada seorang saksipun yang 
mendukung aku.  Mereka masing-masing 
meninggalkan aku.  Tetapi Engkau, 
Tuhan, mendampingi aku dan memberi 
kekuatan, agar melalui aku seluruh 
Amanat dapat diberitakan sehingga 
semua bangsa dapat mendengar.  
Dengan demikian aku diselamatkan dari 
mulut singa.  
Tuhan akan menyelamatkan aku dari 
segala upaya yang jahat terhadapku, 
“dan oh, betapa banyaknya mereka!”
3ada akhirnya Engkau akan memba?a 
aku dengan selamat ke dalam Kerajaan-
Mu.  Kepada-Mulah kemuliaan selama-
lamanya.  Amin.13  

Vassula-Ku, jalanilah hidup damai.
Kasihilah Aku dan sebarluaskanlah 
Damai-Ku kemanapun engkau 
Kuutus.  Belumkah engkau memahami 
kuasa-Ku?  Jadi, apa yang harus 
ditakuti?  Aku telah meletakkan 
jari-Ku pada bibirmu, Engkau tidak 
terlalu menyadarinya, tetapi Aku 
berkata kepadamu:  Jari-Ku ada 
pada bibirmu untuk mengucapkan 

+E$ $+$/2<D$FK+)9+I

segala sesuatu yang Aku sendiri berikan 
kepadamu.  Tidak, engkau tidak akan 
terhindar dari cedera, tetapi Aku 
memiliki Kuasa untuk menyembuhkan 
engkau dan lukamu.  Piala-Ku pahit 
rasanya, tetapi karena Kasih, Aku 
mengajak engkau membaginya 
bersama-Ku.  Seandainya Aku tidak 
berdiri disampingmu maka engkau 
sudah terkoyak habis.  Maka, jangan 
risau, tidak ada seorangpun yang 
mampu merebut engkau dari-Ku.

Dengarlah nasihat-Ku: Jangan 
sampai kelelahan.  Kegairahan akan 
Rumah-Ku menyerap engkau dan 
Aku senang akan semangatmu untuk 
memuliakan Aku, namun Mempelai 
Pria berkata kepada mempelai wanita-
Nya: bernubuatlah dalam damai 
dan biarkan Roh Kudus-Ku menjadi 
Penuntunmu.  Roh Kudus-Ku tidak 
akan membebani engkau dengan beban 
yang melebihi kekuatanmu.  Maka, 
janganlah memperpanjang pelayanan 
akan permintaan-permintaan dan 
pertemuan-pertemuan.  Roh-Ku akan 
mengarahkan engkau agar engkau 
dapat memberi mereka berkecukupan.  
Hanya yang penting saja yang 
perlu dilakukan.  Layanilah dengan 
kerendahan hati.  Sampaikanlah dan 
ajarkanlah semua yang telah Kuberikan 
kepadamu.  Dengan cara ini engkau 
akan memuliakan Aku.

Berhati-hatilah dengan apa yang 
kauajarkan.  Ulangilah kata-kata 
yang Aku Sendiri berikan kepadamu.  
Jangan menambah atau mengurangi.  
Baktikanlah dirimu kepada-Ku.  
Aku mengingatkan engkau akan 
semuanya ini agar engkau menyatakan 
Pengetahuan-Ku dalam kesempurnaan
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.  Aku ingin agar engkau menjadi 
Gema-Ku, supaya mereka yang 
mendengarkan dapat mengenali 
Suara-Ku.  Berhati-hatilah selalu 
dalam memilih arah yang benar.

Vassula, Mempelai-Ku, pertandingan 
belumlah selesai.  Namun, lakukanlah 
segala sesuatu dengan damai.  Aku 
ingin agar mempelai-Ku ada di dekat-
Ku, siap di dikte oleh-Ku.  Sekali 
waktu bekerjalah dalam keserasian 

dengan-Ku . Aku mengutus engkau  
untuk menuai panen yang Aku 
Sendiri telah persiapkan.  Maka, 
ingatlah, hiburlah Aku, rindukanlah 
Aku, dahagalah akan Aku dalam 
keheningan-Ku dan izinkanlah Juru 
Selamatmu beristirahat dalam dirimu.  
Aku, Yesus, memberkati engkau.
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Bunga-Ku, Aku, Yesus, memberkati 
engkau dan memberi Damai-Ku 
kepadamu .  Dari awal Aku telah 
meminta supaya kalian semua 
menjalani hidup suci karena Aku 
ini Kudus.  Hai para tersayang, Aku 
telah meminta kalian mengubah cara 
hidup kalian supaya kalian mewarisi 
Kerajaan-Ku.

Ketika para malaikat-Ku, yang 
telah diberi wewenang besar, telah 
memberontak melawan Aku dan 
kehancuran melanda mereka 
yang terbaik sekalipun, Keadilan-
Ku tidak member ampun kepada 
mereka.  Mereka dilempar ke alam 
dunia di bawah sambil menantikan 
hari penghakiman.  Merekapun 

akan diadili di hadapan mata 
semua mahluk.  Dan ah! … Betapa 
mengerikan penglihatan itu!  Aku 
akan menghakimi setiap orang sesuai 
dengan apa yang ia lakukan atau 
tidak lakukan.  Di hadapan Takhta-
Ku semua orang akan berdiri dalam 
keheningan dan dalam keterpesonaan, 
sebab hari penghakiman akhir ini 
akan begitu mengerikan sehingga 
semua orang akan gemetar ketakutan 
di hadapan Sang Hakim, yaitu Aku.

Kalian semua akan melihat sejumlah 
besar malaikat yang jatuh yang 
telah diusir dari surga dan melawan 
Mikhael, Malaikat Agung, dan para 
malaikatnya dengan penuh kepahitan 
dan kedengkian.  Ya, mata kalian akan  
melihat para pesaing-Ku, para pesaing 
Sang Kudus, Yang Diurapi.  Kalian 
semua akan melihat para malaikat 
yang jatuh, para pengikut LusiXer, 
Ular Berbisa utama yang mencoba 
menuntun putra dan putri-Ku ke jalan 
yang sesat. Kalian akan melihat 
sejumlah besar dari mereka yang 
menodai Nama-Ku dan melanggar 
Hukum-Ku.  Mereka yang menolak 
dipelihara dan dibimbing oleh 
Kekudusan-Ku dan lebih suka di cap 
pada dahi mereka oleh si Penipu1_.

Ya, Vassula, penglihatan yang amat 
mengerikan telah diperlihatkan 
kepadamu.  Aku berkata kepadamu: 
Tidak lama lagi Aku akan datang 
bersama para orang kudus-Ku untuk 
menyatakan penghakiman atas 
dunia, dan menjatuhkan hukuman 
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kepada mereka yang bersalah.  
Hari ini Rahmat-Ku dinyatakan 
kepada seluruh umat manusia untuk 
memperbaharui kalian semua dengan 
Roh Kudus-Ku sebelum Hari-Ku 
tiba, dan mengingatkan kalian akan 
Hukum-Ku .  Pada hari itu Aku akan 
membalas semua orang sesuai dengan 
jasanya.  Aku telah berkata bahwa 
dengan keras Aku akan menghukum 
siapa saja yang menghina Roh Rahmat 
dan memperlakukan Roh-Ku sebagai 
kebodohan.  Itulah sebabnya kalian 
harus tetap waspada.

Pada hari ini, lebih dari yang pernah 
sebelumnya, Aku meminta kalian 
semua untuk mempersembahkan 
diri, keluarga dan bangsa kalian 
kepada Kedua Hati Kami.  Izinkanlah 
Aku memeteraikan dahi kalian 
dengan meterai Roh Kudus-Ku.  
Saat pemisahan sudah tiba, saat 
perhitungan sudah sampai.  Aku 
berkata kepada semua orang bahwa 
Aku akan datang seperti seorang 
pencuri kepada kalian.  Bila Aku 
datang kembali tidak ada seorangpun 
yang dapat menduga.  Lalu, dari dua 
orang pria, satu akan diambil, dan 
satu akan ditinggal.  Dari dua wanita, 
satu akan diambil dan satunya akan 
ditinggal.  Panen sudah hampir siap 
dituai dan sejumlah mayat yang tak 
terhitung banyaknya akan tertinggal 
ketika Aku berkata:

“Aku ada di sini!”
Lalu Aku akan berkata kepada 
malaikat-Ku12: “Saatnya telah tiba 
untuk memilah dan menarik semua 
yang bukan Milik-Ku, memilah di 
antara mereka yang mengakui Aku, 
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mereka semua  yang tidak mau 
mematuhi Hukum-Ku, memilah 
dari mereka yang membiarkan 
dan menyambut Roh Kudus-Ku 
untuk menjadi Pembimbing dan 
Obor mereka, mereka semua yang 
memberontak melawan Aku1G dalam 
kemurtadan mereka, memilah di 
antara mereka yang pada dahinya ada 
Meterai Anak Domba, semua mereka 
dengan nama si binatang atau dengan 
angka GGG”.  Saatnya sudah tiba dan 
Aku Sendiri yang akan memeteraikan 
umat-Ku dengan Nama-Ku dan Nama 
Bapa-Ku .

Vassula, Aku tidak membuka 
gerbang surga untuk mencurahkan 
berkat-berkat-Ku dalam kelimpahan 
untukmu saja, tetapi berkat-berkat-
Ku sedang dicurahkan atas seluruh 
umat manusia sekarang, sebelum 
Kedatangan-Ku yang Agung.
Sebagaimana telah Kukatakan selama 
ini, kalian sedang hidup dalam zaman 
penuh kerahiman besar dan rahmat.  
Tetapi sekarang Harinya datang yang 
membakar bagaikan tungku api.  
Dan bagi mereka yang dahinya tidak 
dimeteraikan oleh Nama-Ku akan 
menjadi seperti debu jerami pada Hari 
itu.  Aku menyatakan kepadamu apa 
yang akan terjadi sebelum Aku akan 
memutuskan ikatan yang keenam17.
Mari dan persembahkanlah dirimu 
kepada Hati Kudus-Ku dan kepada 
Hati Tak Bernoda Bundamu.
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