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Meskipun Hati-Ku rindu untuk 
membawa engkau ke puncak 
Kediaman-Ku yang Kudus, Aku tidak 
dapat membawa engkau sebelum 
waktunya.  Masih banyak yang harus 
Kukatakan.

Terkasih-Ku, kita akan melalui alun-
alun dan ujung-ujung jalan bersama-
sama sambil menghimpun mereka 
yang mati.  Engkau akan menarik 
mereka dekat pada-Ku dan Aku akan 
menghembuskan napas ke dalam diri 
mereka.  Maka, sedikit demi sedikit 
Aku akan membangunkan mereka 
yang mati agar isak tangis Gembalamu 
berhenti …
Oh, semoga Sabda-Mu mendapat 
pemenuhan-Nya!
Maka, bangunlah, sebarluaskanlah 
Amanat-Ku bagaikan persenjataan 
lengkap di sekeliling dunia.  Aku 
bersamamu, dan engkau akan 
mengikuti langkah-Ku yang tegap.
Bekerjalah dengan tegas dan jangan 
khawatir.  Setan boleh mengoyakkan 
diriny hingga berkeping-keping kalau 
ia memang mau begitu, tetapi engkau, 
kendati amukannya tidak akan 
dibungkamkan ataupun dicederai.  
Engkau akan menyelesaikan 
pertandinganmu bersama Aku

ø

Rusia – Moskow, 1G.1H.92

Si kecil, terimalah Damai-Ku.  Jangan 
mengizinkan siapapun mengambil 
Damai yang telah Kuberikan 
kepadamu.  Sadarilah betapa besarnya 

Rencana-Ku.  Masih ada banyak 
kejadian yang harus terjadi.  Negeri 
ini akan menghormati Aku lebih dari 
negeri manapun.

Aku telah membuat satu langkah 
dalam dirinya …

Vassula, Aku akan meminta engkau 
untuk berkotbah kepada anak-anak-
Ku di Rusia.  Hal ini akan terjadi 
padamu sebagaimana telah Kuajarkan 
kepadamu1.  Jadilah bijaksana 
dan melangkahlah seperti akan 
Kuisyaratkan kepadamu.  Tetaplah 
bukan ‘apa-apa’ dan Aku akan 
membesar.  Hati-Ku adalah rumahmu.

Aku Ada.
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Rusia – Moscow, 2H.1H.92

Rusia akan menghormati Engkau dalam 
kemiskinannya.  Mungkin >ERSATUAN 
akan datang melalui Rusia sebab Engkau 
berkata bahBa dialah yang paling akan 
memuliakan Diri-Mu.  Bukankah ini 
Keluh Kesah Doa Imamat-Mu kepada 
BapaG
Mari, tulislah:  Damai-Ku Kuberikan 
kepadamu.  Akulah Kebangkitan.  
Dan kebangkitan segera akan terjadi 
dalam diri putri-Ku, Rusia.  Janganlah 
menjadi hakim putra-putrinya agar 
Aku jangan terpaksa menghakimi 
kalian .  Seandainya ada seorang 
yang sempurna di antara kalian 
maka kalian masih tidak ada artinya 
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dibandingkan dengan kesempurnaan-
Ku.  Tidak lama lagi Kemuliaan 
akan diberikan kepada-Ku dalam 
kepenuhannya dan Rusia akan 
memerintahkan anak-anak-Ku yang 
tersisa dalam kekudusan.  Aku, Tuhan, 
meminta doa-doa kalian, pengorbanan 
kalian dan silih agar semuanya ini 
dapat membawa Rusia-Ku dekat 
kepada-Ku.

Dalam kemalangannya Aku akan 
menunjukkan Kerahiman-Ku, 
dalam kelemahannya, Kuasa-Ku dan 
Sewenang-Ku, dalam ke ‘bukan 
apa-apa’nya segala yang Aku Ada 
dan dalam kegersangannya Aku akan 
membuat sungai-sungai mengalir dari 
dirinya.  Aku akan mencabut segala 
akar yang ada di dalamnya yang 
bukan dari Aku, dan pada tempat-
tempat kosong ini akan ditanam dalam 
dirinya Rahmat-rahmat-Ku.  Aku 
akan menanam benih-benih Kasih dan 
Damai .

“Hai Rusia, belum lama sejak engkau 
memutuskan persekutuanmu dan 
menghancur-kan ikatanmu dengan-
Ku dan berkata: ‘Aku tidak akan 
mengabdi Engkau! ‘Sekarang Aku 
akan  memberi engkau anak-anak 
yang akan memaklumkan Nama-Ku 
dalam Kekudusan;  mereka akan 
berkata:  ‘Diberkatilah Dia yang 
memulihkan penglihatan kami dan 
menyentuh hati kami.  Diberkatilah 
Dia yang merubah cara hidup kami 
dan menyembuhkan kami’.  Lalu, 
dengan Aku di dalam engkau dan 
engkau di dalam Aku, engkau akan 
hidup .  Dan dengan Kedua Hati 
Kami di dalam hatimu engkau akan 
memberi Aku Kemuliaan yang telah 

dinubuatkan”.

Vassula, mempelai-Ku, berdoalah demi 
Aku untuk pertobatan penuh Rusia.  
Aku, Tuhan, memberkati engkau nak?.  
Jangan pernah lupa bahwa Akulah Dia 
yang paling mengasihi engkau.  Hati-
Ku dapat tersentuh …
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Kemudian, malam harinya bersama 
seorang teman, aku diundang oleh 
seorang imam Ortodoks yang berkarya 
untuk >ersatuan, untuk ikut serta 
dalam suatu pertemuan bertema 
Tradisi.  Ketuanya, seorang Banita, 
berkata bahBa siapapun di antara para 
undangan yang ingin berbicara diberi 
kesempatan selama 8 menit.
Imam Ortodoks Rusia itu minta kepada 
ketua di atas secarik kertas yang 
disampaikan kepadanya apakah aku 
boleh berbicara juga kepada khalayak.  
Aku menganggap bahBa ia tahu siapa 
aku karena ia mengembalikannya 
dengan catatan KTidakL.  Imam itu 
sekali lagi membuat catatan kedua, dan 
meneruskannya kepadanya, dan kali 
itu pun jaBabannya negatiM.  Setelah 
itu masalahnya tampak harus diatur 
oleh para malaikat.  Aku memanggil 
malaikatku dan minta kepadanya untuk 
menghimpun para malaikat lainnya yang 
mengelilingi aku untuk berbicara kepada 
malaikat ketua itu dan mempengaruhi dia 
agar berubah pikirannya.
>ada saat itu aku merasakan interNensi 
Yesus, seolah-olah Ia bertanya kepadaku: 
“Apa yang sedang kaulakukan!G”  “Aku 
sedang mengutus para malaikatku 
S”.  Ia berkata:  “Sudah Kukatakan 
kepadamu sebelum mengutus engkau 
ke Rusia bahBa kali ini engkau ke sana 
hanya sebagai peTiarah!”  Tiba-tiba 
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malam bersamaku berbagi rotiku sehari-
hari.  Engkau adalah >engudusku.  
Tanpa ampun Engkau merentangkan 
busur-Mu dan membidik ke arah aku, 
dan anak panah-Mu menghujani sasaran 
yang telah Kaupiloih.  Engkau membuat 
jiBaku meloncak bagaikan terbakar, 
karena anak-anak panah-Mu.  Namun, 
jika aku tidak mendapatkan roti ini aku 
bertanya:  KDi manakah roti itu yang 
membakar hati manusiaGL

Kemurahan hati-Ku dan kebaikan-
Ku belumlah habis.  Karunia-karunia 
yang telah Kuanugerahkan kepadamu 
akan diperbaharui, sebab Kasih-
Ku yang membara akan membakar 
engkau hingga menjadi abu, dan Aku 
akan membuat jiwamu mabuk hingga 
haus akan anak-anak panah-Ku.  
Engkau tidak akan kekurangan … 
Maka, bersukacitalah dan nikmatilah, 
sebab pada gilirannya Piala-Ku akan 
Kuberikan kepadamu …

Aku bermaksud membawa bangsa 
demi bangsa supaya hidup dalam 
bayangan-Ku, dan percaya bahwa 
Bapa mengutus Aku[.  Ya, Harinya 
akan datang ketika semua penguasa 
bumi, para pemimpin dan penguasa, 
orang kaya dan orang-orang 
berpengaruh, seluruh masyarakat] 
akan mengakui bahwa Aku adalah 
Kristus Putra Allah yang Hidup.  Dan 
dari setiap tempat manusia akan 
mengangkat tangannya ke atas dengan 
penuh khidmat dalam doa dan sembah 
sujud, semua sehati dan satu suara.  
^ntuk semua itu Aku membutuhkan 
jiwa-jiwa silih, orang-orang yang 
bersedia bekerja sama dengan-Ku.  
Maka, jangan takut akan manusia, 
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Aku teringat.  Seperti seorang anak 
manja, aku berkata:  “Oh, Tuhan!  Aku 
minta, aku tidak akan berpidato lama.  
Berilah aku tiga menit saja,  hanya untuk 
memperkenalkan Amanat-Mu, tidak yang 
lain Tuhan, ini suatu kesempatan yang 
baik bukan!”  Aku baru saja selesai 
berbicara ketika ketua itu tiba-tiba 
mengirim catatan kecil lain yang isinya 
mengiTinkan aku berbicara selama 8 
menit.  Namun Tuhan yang Baik telah 
memberi aku sepuluh menit penuh S

21.1H.92

Vassula, tulislah2: … Dan setiap 
pohon di ladang akan tahu bahwa 
Aku, Yahweh, adalah Dia yang 
memendekkan pohon-pohon tinggi dan 
menumbuhkan pohon-pohon rendah 
yang menghasilkan pohon-pohon hijau 
dan menghijaukan pohon-pohon yang 
layu.  Aku, Yahweh, telah bersabda, 
dan Aku akan melakukannya .

Putri, setiap kali ada yang melukai 
engkau, maka Hati-Ku, Lembah 
Kasih, terbuka lebar bagimu untuk 
menyerap engkau ke dalamannya.  
Aku mengolesi setiap lukamu dengan 
Kelembutan dan ciuman Bibir-Ku …

>utri, bersediakah engkau menerima 
salib yang Kuberikan kepadamuG S 
Aku mengajukan kepadamu sebuah 
pertanyaan S
Menderita telah menjadi makakanku 
sehari-hari, tetapi alangkah besar 
kehormatan bahBa aku dapat 
membaginya bersama Engkau.  Setiap 
hari Engkau datang ke dalam kamarku 
untuk berbagi makananku, sebelah 
menyebelah bersamaku.  Engkau makan 
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Aku.  Aku bertekad menyempurnakan 
engkau dengan membidik anak panah-
Ku kepadamu, dengan menekuk 
dirimu dan  menjadikan engkau patuh 
dan rendah hati.  Jiwamu akan belajar 
menanggung derita di! tnah secara 
terbuka, dimaki di hadapan umum 
serta dihina.  Karena engkau tidak 
mampu membungkuk rendah, maka 
intervensi-Ku diperlukan.

Aku tidak mau pada pada saat-saat 
terakhir engkau tampil di hadapan-
Ku dalam keadaan yang tidak layak.  
Dari kedalaman-Ku, Aku merindukan 
kesempurnaanmu, maka, jangan 
pernah mengeluh tentang mereka 
yang mem! tnah engkau secara tertulis 
dan di depan umum.  Penderitaanmu 
memuliakan Aku.  Maka, biarlah 
jiwamu haus akan penghinaan 
terhadapmu seperti itu.  Anugerah 
yang lebih besar manakah yang 
dapat Kutawarkan kepada jiwa yang 
masih begitu jauh dari sempurna?  
Datanglah dekat kepada-Ku dan 
percayalah akan pengampunan-Ku .

⁄X‹fi› ƒ

21.1H.92

Amanat-amanat untuk (S) 
Bapa bersabda

Lihat, Aku tidak banyak menerima 
pemberian dan hadiah-hadiah.  
Tawaran dan kemurahan hati orang, 
yang telah Kupilih untuk memberi 
engkau nasihat, menyenang-kan hati-
Ku.  Mohonlah agar Aku membimbing 
langkah-langkahmu dalam tugas ini 
agar engkau mampu melangkah dalam 
kebenaran.  Aku bersukacita bila 

Mata-Ku menjaga engkau.

Bila seseorang mengasihi dan 
mengurapi Nama-Ku sementara 
orang-orang lain yang tidak memiliki 
belas kasihan, malah menantang Aku, 
kepada siapakah Sang Majikan akan 
menawarkan warisan-Nya?

Putri-Ku, tinggallah dalam damai.  
Aku tidak senang atas perbuatan 
mereka yang memberi kesaksian 
tentang Sabda-Ku, tetapi mengejek 
dan mencemoohkan Aku dalam 
diri orang lain.  Biarlah mereka 
berdamai kembali dengan Aku.  
Dan engkau, putri-Ku, jangan 
gelisah dalam Tangan-Ku, biarlah 
Aku menyingkirkan semua yang 
menghambat perjalanan-Ku kedalam 
jiwamu.  Biarlah Aku melakukannya 
tanpa protes dari pihakmu.  Engkau 
tidak membutuhkan buku yang penuh 
catatan.  Seperti yang kaukatakan, 
Aku telah berkenan kepadamu 
sehingga engkau dapat mendengar 
Suara-Ku.

Aku telah mengizinkan jiwamu 
terangkat dan menyentuh Aku.  
Apa yang telah kau-rasakan?  Apa 
yang dirasakan ujung jarimu ketika 
menyentuh Hati-Ku?  Kelopak bunga 
mawarkah?  Tidak?  Jadi, apa yang 
kaurasakan?  Berbagai buket bunga-
bunga pilihan?  Oh, tidak!  Mereka 
yang menerima buket bunga mawar 
ialah orang-orang yang dikasihi.  Jadi, 
apa yang dirasakan tanganmu?  Duri-
duri?  Ya, malah lebih dari sebuah 
mahkota duri; yang kaurasakan 
adalah pisau tombak …  Aku ingin 
engkau mengadakan silih bagi semua 
orang yang menghina dan melukai 
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engkau mendengar Aku.  Berbicaralah 
tentang semua petunjuk-Ku di 
hadapan anak-anak-Ku.  Katakanlah 
kepada mereka bahwa Yahweh, 
Bapa Kekalmu, Bapa segala-galanya, 
meminta agar mereka sekali-kali 
mencari Sajah-Nya …

YahBeh melanjutkan.
ø

Pujilah Aku, Vassula.  Berdoalah dan 
perhatikanlah Kepentingan-Ku saja.  
Aku, Yahweh, memberkati engkau 
dari lubuk Hati-Ku.  Aku mengasihi 
engkau!

Roma.1H.92

Altar!  Padamu akan Ku-tempatkan 
Sabda-sabda-Ku .  Dengar dan 
tulislah:  Engkau di bawah tenda-
Ku.  Maka, serahkanlah dirimu setiap 
hari kepada-Ku agar Aku dapat 
melaksanakan Kehendak-Ku di dalam 
dirimu.  Jadilah lentur dan siap sedia.  
Engkau sangat berharga bagi-Ku, 
anak-Ku.

Vassula, merpati-Ku, Sang 
Kebijaksanaan, yang sampai 
sekarang menjadi Pendidikmu, akan 
terus mengajar dan menunjukkan 
kepadamu apa yang menjadi tugas-
tugasmu:  Aku akan menghimbau 
kasih darimu untuk saudarimu, Rusia.  
Aku akan mengirim engkau kembali 
kepadanya, dan bersamamu Aku akan 
mengirim Hati-Ku sendiri .  Aku 
menyanyangi Rusia secara istimewa 
Rusia di masa kini memang seperti 
ladang yang terbuka, siap untuk 
ditaburi.  Tanahnya siap menerima 
benih apa pun.  Melalui Roh-Ku Aku 

telah memberi wahyu agar ditaburkan 
di situ.  Tidak ada seorangpun yang 
diizinkan meletakkan aondasi apapun 
di situ, kecuali aondasi-Ku sendiri.

Akulah Allah,  yang menciptakan 
Rusia demi Kemuliaan-Ku, dan 
melalui dialah terang akan bersinar 
dalam kegelapan.  Melalui terang 
Rusialah hati generasimu akan 
menjadi diterangi oleh pengetahuan 
akan Kemuliaan-Ku.  Aku akan 
mencurahkan Roh-Ku ke atas Rumah 
yang telah Kuberikan kepadanya dan 
Aku akan menunjukkan Kekudusan-
Ku di dalam dia demi menghormati 
Nama-Ku.  Tentang dialah Aku 
berbicara di masa lampau melalui 
nabi-nabi kecil-Kub.

Aku berkata kepadamu:  seluruh 
kemegahan yang pernah ia miliki 
akan Ku perlipat-gandakan, karna 
ia akan menempatkan hatinya secara 
menyeluruh dalam mengikuti Aku dan 
sekali lagi mencari Sajah Kudus-Ku

.  Tidak ada yang akan memperolok 
dia karena Aku akan mengangkatnya 
menjadi kepalac banyak bangsa . 
Dalam kemiskinannya Aku akan 
membangun kembali Kerajaan-Ku.
Ah, Vassula!  Tunggu saja dan akan 
kau saksikan!

ø
1.11.92

Semangat bagi-Mu menyerap diriku 
sepenuhnya.  Aku milik-Mu, ya Tuhan.  
Arahkanlah pandangan-Mu kepada-
Ku, kumohon, dan isilah mulutku 
demi menghidupkan aku kembali.  
Selamatkanlah aku dari lidah-lidah 
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meragukan Kasih-Ku.  Aku, Yesus, 
ada bersama mu.  Aku bersukacita di 
dalam dirimu .
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b.11.92

Damai, si kecil-Ku, yang telah 
Kubesarkan.  Masukilah Hati Kudus-
Ku.  Engkau akan mampu mengatasi 
para penindasmu.  Ya, masing-masing 
mereka akan jatuh.
Aku lemah, dan aku sama sekali tidak 
kuat S
damkanlah dalam akal budimu 
bahwa Aku adalah Batukarang, 
dan kekuatanmu akan datang dari 
Batukarang ini.  Altar?  Aku akan 
memelihara engkau.  Engkau harus 
memberi-Ku kebebasan untuk 
memurnikan engkau.  Noda-noda di 
dalam jiwamu membuat Aku sedih 
dan jijik.  Aku ingin altar-Ku tidak 
bercacat, Aku ingin engkau murni.  
Aku ingin mengenakan pakaian yang 
bagus padamu.  Berkatilah Aku, Aku 
yang adalah Penasihatmu.
Aku memberkati Engkau, Tuhan Yesus.
Aku perlu merampok engkau dan 
menjadikan engkau miskin.  Aku 
menyenangi kemiskinan.  Hai, yang 
dilahirkan di bumi, tidak adakah yang 
hendak kau katakan kepada-Ku?
Aku korban-Mu dan aku ingin ada 
bersama-Mu dan di dalam Tangan-Mu 
agar aku mampu merasakan apa yang 
Kau rasakan ketika Engkau berada di 
bumi.  Aku ingin mencicipi Engkau.
Aku akan mengizinkan engkau 
mencicipi Aku bila memang itu yang 
kau rindukan … Bila kau izinkan,  
Aku akan menaklukkan engkau pada 
Kehendak-Ku … Dan engkau akan 

manusia S
Terimalah penghormatan yang 
sekarang ini Kutawarkan kepadamu7.
Aku mengasihi Engkau, Tuhan, seperti 
seorang yang tidak Baras.
Kasihilah Aku ganti mereka yang 
tidak mengasihi-Ku.  Aku Ada yang 
mengawasi engkau.  Sedikit demi 
sedikit Aku telah membesarkan 
engkau, hai jiwa tersayang, agar 
engkau memuliakan Aku.  Engkau 
harus mengajarkan kepada generasi 
ini kata-kata ini:  Kasih dan 
Persatuan.

Dengarkanlah, Vassula dari 
Hati Kudus-Ku, Kasih-Ku yang 
menyelamatkan engkau.  Engkau 
akan dihina dan dibenci.  Engkau 
akan dibantah dan tidak dipercayai 
dari dalam rumah-Ku.  Aniaya akan 
menjadi makananmu sehari-hari.  
Semua ini akan menjadi ganjaranmu 
di bumi, sebab semuanya ini akan 
mengarahkan langkah-langkah 
mu di bumi, sebab semua ini akan 
mengarahkan langkah-langkahmu ke 
dalam Kerajaan-Ku.  Jejak yang kau 
tinggalkan akan membawa banyak 
jiwa kepada-Ku.  Maka, pusatkanlah 
perhatianmu pada Jejak-Ku dan 
ikutilah Aku .

Aku senang bahwa engkau telah 
mempercayakan wahyu ini kepadamu, 
engkau tidak dapat memilih yang 
lebih baik daripada-Nya.  Bunda-Ku 
akan menjadi pembelamu.  Tidak ada 
yang mampu menghancurkan tulisan-
tulisan ini.  Aku telah memberkatinya

.  Engkau begitu berharga bagiku.  
Aku mengasihi engkau, jangan pernah 
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sadar betapa besar Nama-Ku dan 
betapa sempurnanya Dia, yang begitu 
memajukan engkau …

⁄X‹fi› ƒ

1H.11.92

Damai sertamu .  Tanah-tanah di 
masa kini sudah tercemar secara 
menyeluruh dan memiliki segala-
galanya kecuali Aku.  Apa yang 
tampaknya benar bagi dunia, 
menjijikkan dalam Pandangan-Ku, 
dan sudah terkutuk oleh-Ku.  Bila 
dunia membenci engkau, alasannya 
karena engkau mengasihi Aku.  
Biarlah kesaksian meyakinkan 
dalam pandangan-Ku dan Aku 
berkata kepadamu, kesaksianmu 
akan meyakinkan hanya apabila 
engkau mengorbankan dirimu untuk 
keselamatan jiwa-jiwa dan dengan 
menunjukkan kasihmu dengan 
menyediakan hidupmu bagi teman-
temanmu dan bagi mereka yang kau 
sebut musuh-musuhmu, supaya ketika 
Hari-Ku tiba engkau tidak perlu 
merasa malu.

Aku sendiri akan memberikan 
kepadamu Kekuatan-Ku.  Sementara 
itu lanjutkanlah karya yang telah Ku-
berikan kepadamu dan berserulah 
dengan sukacita.  Bersukacita-lah 
karena dengan Kuasa-Ku, Aku akan 
merubuhkan tembok dinding mereka 
dan menyingkapkan bagimu segala 
sesuatu yang tersembunyi.  Matamu 
akan melihat berbagai macam 
binatang melata dan ular merangkak 
di hadapanmu, tetapi jangan takut 
pada mereka yang membunuh badan.  
Aku berkata kepadamu mereka tidak 

mampu membunuh jiwa.  Lebih baik 
engkau takut akan Dia yang mampu 
menghancur-kan baik badan maupun 
jiwa di dalam neraka!  Ikutilah 
jejak Kaki-Ku dan jangan mencari 
kehormatan atau pujian.  Apabila 
dunia menganggap engkau penipu, 
ketahui-lah bahwa engkau jujur.   
Sebab dunia yang pertama-tama 
menganggap Aku sebagai penipu.  
Kasihilah! Dan ampunilah!  Berdoalah 
untuk mereka yang merencanakan 
komplotan yang tak terperikan 
melawan Roh Kudus-Ku, dan jangan 
menghakimi mereka supaya apa 
yang mematikan mereka tidak akan 
mematikan-mu pula.  Biarlah Aku 
yang menegur mereka.  Biarlah semua 
yang telah kau lakukan berakar 
pada kasih.  Aku akan mencukupi 
dirimu dan mengisi dirimu dengan 
penghiburan.  Setiap duri dalam 
Tubuh-Ku akhirnya akan tercabut.  
Kasih akan berjaya.

ø

1b.11.92

“Seandainya saja semua kesusahan-
Ku dapat ditimbang, dan semua 
ketidakberesanku di-letakkan di atas 
neraca!  Beratnya melebihi berat pasir 
di lautan.  Maka, tidaklah mengherankan 
bila kata-kata ku liarG”8

Aku gemetar ngeri membayangkan 
bahBa aku mungkin salah!  Apakah 
aku ditemukan bersalah di hadapan 
Kehadiran-Mu, AllahG  Namun, aku 
telah berakar di dalam Diri-Mu.  Aku 
melihat Engkau berdiri di sana, diam, 
dengan Tangan-Mu terulur seperti 
seseorang yang mengharapkan sedekah, 
N$$.4"8$)C?<*
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lalu aku mendengar Suara9.  Satu 
Nama10 dinyatakan kepadaku dan jiBaku 
menyerah ke dalam Rangkulan Bapaku.  
Oh, Allah, betapa aku mengasihi Engkau!
Anak-Ku, hai anak-Ku … betapa 
Aku, Tuhan, mengasihi engkau!  Aku 
mengasihi engkau hingga mencucurkan 
airmata … Berhentilah mendengarkan 
si jahat yang mencoba menghancurkan 
segala hal baik yang telah Kuberikan 
kepadamu.
Percayailah Kasih-Ku.  Aku tidak 
pernah akan mengecewakan engkau11 
… tidak pernah12 … Maka, terimalah 
Damai-Ku, Damai yang telah 
Kuberikan kepadamu, dan ketahuilah, 
anak-Ku, bahwa kasih yang lebih besar 
dari Kasih-Ku tidak pernah akan kau 
termui … Oh, anak-Ku, gemgamlah 
erat-erat ujung jubah-Ku.  Aku ada 
disini dan bersamamu .

ø
19.11.92

Budak-Mu siap melayani Engkau.
Vassula dari Hati Kudus-Ku, terkasih 
Jiwa-Ku, datanglah kepada-Ku.  Bila 
dianiaya, masukilah Hati Kudus-Ku 
dan cicipilah Kasih-Ku.  Aku telah 
memilih engkau dari antara orang 
banyak agar engkau mengikuti Aku 
di jalan yang menuju Persatuan.  Aku 
telah menjadikan engkau murid-
Ku, dan bukan saja Aku menjadi 
Pendidikmu dan Gurumu, melainkan 
Aku telah menjadi Mempelaimu.  
Bersama-Ku engkau tidak akan 
kekurangan apa pun, terkasih.

Maukah engkau mendikte kepadaku, 
TuhanG
O$$J"&H&$!&=&>
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Setiap menit dalam hidupmu!  
Hadirlah bersama-Ku setiap menit 
dalam hidupmu!  Selagi berdoa, 
dengan menerima Aku dalam Ekaristi 
Kudus, pada jam-jam adorasi, 
buktikanlah kasihmu kepada-Ku, 
kehausanmu akan Diri-Ku dan 
kesetiaanmu dengan tetap bersatu 
dalam kasih dengan Hati-Ku
.  Tetaplah teguh dan bergantunglah 
dirimu pada Kekuatan-Ku dan selalu 
mengharapkan pertemuan dengan 
Aku.  Ah, si kecil, belumkah engkau 
mengerti?  Belumkah engkau melihat 
betapa besarnya Kasih-Ku bagimu 
dan besarnya persahabatan-Ku? … 
Dan kini, sementara engkau masih 
ada disini, gabungkanlah doa-doamu 
dengan doa-doa para kudus, dan 
ingatlah, Aku benar-benar tahu apa 
yang ada di dalam hatimu.  Aku tahu 
semua kebutuhanmu, segalanya!.

Kalian sekalian adalah milik-Ku, dan 
bukankah Aku bersedia memberi 
Hidup-Ku sekali lagi demi kalian 
bila diperlukan!1[ …  Di sinilah 
Aku, mengutus Roh-Ku untuk 
mengingatkan kalian betapa besarnya 
Kasih-Ku, dan meminta kalian 
untuk menarik diri dari dunia yang 
memiliki segala-galanya kecuali Aku.  
Aku mempunyai tempat bagi kalian 
masing-masing di dalam Hati Kudus-
Ku.
Mari, persatukanlah hati kalian 
dengan Hati-Ku dan amalkanlah 
Amanat Kami.  Aku memberkati 
kalian semua dengan meninggalkan 
Hembusan Kasih-Ku pada dahi kalian.  
Jadilah satu!

ø
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27.11.92

Damai sertamu.  Inilah Aku, Yesus.  
Berdoalah bersama-Ku dan sebutlah:
Bapa, yang kuminta dari-Mu sekarang 

hanyalah agar imanku diperkuat.
Amin.

Aku mengulangi doa ini bersama Yesus.

gilipina – Manila, 29.11.92

Akulah Gembalamu yang baik.  Dari 
atas telah Kudengar seruan kalian, 
maka bagaimana mungkin Aku dapat 
tidak bergerak oleh tangis kalian 
ketika Aku mendengar ratapan dan 
kegelisahan kalian?  Aku telah datang 
dengan cara ini untuk berbicara 
kepada kalian dan mengingatkan hati 
kalian akan permintaan-Ku1]:
Sudahkah kalian semua berdamai 
kembali dengan saudara dan saudari-
mu, dan dengan semua orang?  Hanya 
sedikit orang yang telah melakukannya 
…
Lihatlah, Aku membawa pesan ini 
sekali lagi.  Aku tidak datang sebagai 
Hakim, belum.  Dan bila Aku menegur 
kalian, sebabnya karena besarnya 
Kasih-Ku bagi kalian … Aku Allah 
yang cemburu dan Aku inginkan doa-
doa yang terus menerus.

Ah, anak-anak terkasih, seandainya 
saja kalian tahu betapa Hati-Ku 
terkoyak setiap kali ada satu diantara 
kalian menunda keinginan-keinginan-
Ku … Aku berkata kepada kalian, 
tidak lama lagi Aku akan turun dengan 
dahsyat bersama Roh Kudus-Ku untuk 
memberi penglihatan kepada mereka 
+D$T&3&$'LG>$?D>+P>O?$/"5&($67687H;$&6&(&'$#7=&3&$
I;G;=;(&$676;('&$67H7#&$&L&H$87H3&6&;$#768&G;>

yang buta dan mengambil penglihatan 
dari mereka yang mengaku dapat 
melihat …

Semangat yang sedang menguasai dunia 
ini adalah semangat pemberontakan, 
ia memaksa dunia untuk menjalani 
hidup tanpa Allah, dengan demikian 
telah menajiskan Tempat Kudus-
Ku.  Bukankah kalian semua adalah 
Tempat Kudus-Ku?  Senangkanlah 
hati Bapa kalian yang di surga dan 
berdoalah demi Rekonsiliasi dunia ini. 
Berbahagialah para pembawa damai!  
Mereka akan disebut anak-anak dari 
Yang Maha-tinggi.  Berdoalah supaya 
Gereja-Ku bersatu.

Sekarang terjadi perpecahan hebat di 
dalam Gereja-Ku sebagaimana yang 
belum pernah terjadi sebelumnya.  
Seperti Kain dan Habil, bersaudara, 
tetapi satu sama lain berbeda.  Sedarah, 
namun berbeda.  Yang satu tulus, 
yang lain tidak.  Yang satu bermaksud 
baik, yang lain tidak baik dan tidak 
menyenangkan hati-Ku .  Yang satu 
setia dan penuh bakti, yang lain licik 
dan pemberontak.  Mereka ini adalah 
anggota Gereja-Ku di masa kini.  Aku 
memiliki dua macam:  satu yang setia, 
yang lain pemberontak.  Gereja-Ku 
terpecah belah.

Sungguh Aku berkata kepadamu bahwa 
Kerajaan-Ku ada diantara kalian.  Hari 
ini Roh Kudus-Ku menghembus ke atas 
kalian semua untuk menghidupkan 
kembali bagian kecil yang masih 
tersisa di dalam diri kalian, dan untuk 
memulihkan para pemberontak kembali 
kepada kesadaran mereka.  Roh Kudus 
rahmat-Ku sedang menghembus di atas 
kalian Kasih-Ku yang penuh gairah.  
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Domba-domba yang adalah Milik-Ku 
akan mengenali Suara-Ku dari jauh.  
Tidak lama lagi Aku akan membuat 
murid-murid bercahaya.  
Aku, Raja kalian, memberkati kalian 
masing-masing dari lubuk Hati-Ku. 
Jadilah satu!

⁄X‹fi› ƒ

29.11.92

Bunda Suci kita memberi amanat kepada 
bangsa Zilipina.

Aku datang seperti seorang Ibu untuk 
meminta kalian mendengarkan Bapa 
kalian.  Dengarlah Dia dan lakukan 
segala sesuatu yang diminta-Nya dari 
kalian .  Aku telah menunjukkan 
Luka-luka hati kami dengan cara 
istimewa.  Aku akan tetap ada 
bersama kalian dengan cara ini untuk 
waktu yang singkat saja, tetapi Aku 
tidak akan meninggalkan kalian, 
kalian yang adalah anak-anak domba 
Sang Gembala, Aku yakin kalian 
mempunyai tempat perlindungan dan 
makanan .

Dunia sekali lagi salah taasir mengenai 
zaman dan juga tidak mampu 
membaca tanda-tanda.  Dunia tidak 
mendengarkan Kedua Hati Kami, dan 
tidak pula memahaminya.  Mereka 
menolak Kami … Tetapi saatnya 
sudah dekat ketika Terang akan 
bersinar dari atas dan Kedua Hati 
kami, seperti Dua Pelita bersinar dekat 
satu sama lain, akan menghidupkan 
dunia ini kembali dengan 
membawanya dari kegelapan menuju 
terang.  Kedua Hati, yang diperangi 
oleh dunia ini, akhirnya akan menang!  

Dan Kerajaan-kerajaan dunia akan 
hilang dan akan digantikan oleh 
Kerajaan Putra-Ku …  Ini semua 
sekarang sudah dekat pada kalian!  
Bila kalian pergi dari sini1b, pergilah 
dengan damai Tuhan dan damai-Ku .

1.12.92

Sabda-Mu adalah sukacitaku, hidupku 
dan harapanku.  Apakah yang Kau 
temukan dalam hatiku yang jahat ini 
sehingga Engkau menetapkan Takhta-Mu 
di dalamnyaG Siang dan malam Engkau 
mencurahkan kebaikan-kebaikan-Mu 
atas diriku.
Aku telah menempatkan Takhta-Ku di 
dalam hatimu untuk menyelamatkan 
engkau dan membebaskan engkau.  
Aku telah menempatkan Takhta-Ku 
di dalam hatimu untuk berkuasa atas 
dirimu.  Aku telah menempatkan 
Takhta-Ku di dalam hatimu untuk 
menganugerahkan dirimu dengan 
Roh-Ku.

Kemiskinan memukau Diri-Ku, 
kemalanganmu memikat hati-Ku.  Bila 
perkenanan seperti ini dipertunjukkan 
kepada mereka yang jahat, tidakkah 
Aku akan lebih memperkenan orang-
orang benar, hai manusia beriman 
kecil?  Akulah Yang Pertama dan Yang 
Terakhir, Yang Awal dan Akhir .

ø
Australia, 2.12.92

Tunjukkanlah kepadaku Terang [ajah 
Kudus-Mu.  Angkatlah jiBaku ke tinggian 
dan iTinkanlah aku melihat Engkau!.
Kalau begitu, berilah Aku imbalan 
dan wartakanlah Injil dengan kasih 
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akan tetap bertahan.  Kita adalah 
mitra, bukan?
Memang demikian!
Maka, janganlah takut, Aku dan 
engkau, engkau dan Aku, dan 
Roh Kudus-Ku akan mengangkat 
engkau dan akan membisikkan dan 
mengingatkan kepadamu Ajaran-
ajaran yang telah Kuberikan 
kepadamu.  Jangan takut, Aku belum 
pernah mengecewakan engkau.  
Aku akan memberimu kemahiran 
berbicara agar Rajamu dihormati .

⁄X‹fi› ƒ

Australia, [.12.92

Kristus, Engkau adalah tema puji-
pujianku dalam pertemuan-pertemuan 
kami.  Aku telah memelihara perintah-
perintah yang oleh Bibir-Mu telah 
diberikan kepadaku.  Saat ini aku berseru 
kepada-Mu, hai Hati Kudus, tolonglah 
aku mengungkapkan Kelembutan Yang 
Tak Terpahami, Kasih Allah yang 
Mahakuasa, Bapa Kami, keindahan 
Hati Kudus-Mu Sendiri dan Kekayaan-
kekayaan yang Tak Terbatas Roh-Mu.

Aku telah mengoyakkan Surga dan 
turun ke dalam kamarmu.  Maka, 
bergabunglah sekarang dalam paduan 
suara para kudus dan bernyanyilah 
dengan segenap hatimu, Ya, dengan 
penuh semangat hati.  Kemuliaan-
Ku akan dibagi dengan jiwa-jiwa 
yang tidak bersalah, yang miskin dan 
mereka yang mempersatukan hatinya 
dengan Aku.  Aku akan memamerkan 
Kasih-Ku dan menunjukkan kepada 
semua orang akan kasih yang lebih 
besar dari Kasih-Ku tidak akan 
pernah kau temui.

demi Kasih.  Setiap kata yang akan 
kau ucapkan demi Kemuliaan Nama 
Kudus-Ku akan diberkati, supaya 
terbang seperti seekor merpati dan 
sampai ke tempat yang akan di 
jadikan sarangnya. ic1c, Yesus .

Berilah Aku imbalan dan berilah Aku 
waktumu, akal budimu, tanganmu 
dan hatimu, agar digunakan demi 
Kemuliaan-Ku, lalu amatilah bibir-
Ku, sentuhlah Hati-Ku dan tulislah.  
Jangan pernah melepaskan ujung 
pakaian-Ku! .

ø

Ketika Yesus mengakhiri dan menutup 
amanat ini, Ia bekata kepadaku dalam 
bisikan: “SarajeNo akan musnah17”.

Sebelum misiku di Australia, [.12.92

Pandanglah Aku!  Terimalah Dia  
yang paling mengasihi engkau!  
Anak domba-Ku, Aku bersamamu 
dan Sabda-Ku akan dibawa ke 
dalam mulutmu dan Sabda itu akan 
membuka dan menembus hati mereka.  
Engkau akan berkhotbah dan 
mengajarkan Pengetahuan yang Aku 
sendiri berikan kepadamu bertahun-
tahun selama ini.  Keuletan? Itulah 
yang kau perlukan, nak?
Ya, Tuhanku!
Aku akan menemani engkau demi 
menghidupkan kembali jiwamu.  
Kehadiran-Ku akan memberi 
semangat kepada hatimu dan engkau 
+)$WQKX$&3&G&5$2;(L#&'&($4&(L$'7HG;5&'$=&3&$;#A(<
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Lihatlah apa yang kau miliki?  Sang 
kasih sendiri datang ke kamarmu 
untuk berbicara kepadamu.  Engkau 
telah melihat Aku berhadapan muka.  
Aku, Yesus, memberkati engkau dari 
lubuk Hati-Ku.  Rasakanlah dikasihi.  
Aku, Yesus Kristus yang dibangkitkan 
dan hidup, dan ada di dekatmu, 
sekarang … ic.

Australia, 7.12.92

Tepat sebelum pertemuan dimulai, Allah, 
Bapa kami, memberi amanat berikut ini.
Tulislah:  Katakanlah kepada mereka 
bahwa Aku adalah Bapa Yang Paling 
Lembut.  Katakan kepada mereka 
betapa Aku membungkuk untuk 
menggapai mereka, sekarang.

Kasih dan kesetiaan kini turun 
untuk merangkul kalian semua, 
untuk memperbaharui kalian, untuk 
menghidupkan kalian kembali serta 
mengangkat kalian kembali dari 
kelesuan yang melanda bumi ini.  
Jangan berkata Aku terlalu jauh 
untuk dijangkau, tidak tersentuh 
oleh kemalangan kalian dan tidak 
menanggapi seruan kalian.  Bila 
nyala api menghabiskan negeri-negeri 
kalian dan api menelan orang-orang 
di bumi, semuanya itu disebabkan 
oleh kebejatan besar yang menguasai 
bangsa demi bangsa yang menembus 
ini Hukum-Ku.  Kebejatan ini telah 
memiskinkan kalian dan menjadikan 
kalian percaya bahwa kalian tidak ber 
ayah …  Betapa ibanya Aku kepada 
kalian!

Oh, generasi, berapa lama lagi Aku 
harus menunggu?  Peringatan dan 

seruan-Ku menggema di seluruh 
bumi, dan meskipun kesedihan-Ku 
memuncak dan keadilan-Ku kini 
akan tumpah, Aku masih dapat 
menaruh belas kasihan dan Aku dapat 
menerima penghormatan yang ingin 
kalian tunjukkan kepada-Ku.  Aku 
siap mengampuni kalian demi Darah 
yang ditumpahkan oleh Putra-Ku 
dan melalui pengorbanan-Nya bila 
kalian menanggapi dengan sungguh-
sungguh perkataan-Ku.  Aku, yang 
telah menciptakan kalian karena 
Kasih, sedang bertanya kepada kalian:  
Akankah Aku mendengar jerit tangis 
pertobatan dari pihakmu? …
Putri, muliakanlah Aku dan 
nyatakanlah Sajah Kudus-Ku dengan 
kasih kepada semua orang!  Aku 
memberkati engkau dan semua orang 
yang mendampingi engkau.

ø
9.12.92

Damai sertamu.  Engkau yang 
diperkenan oleh Bapa-Ku, jadilah 
Gema-Ku!  Tegakkanlah Kerajaan-
Ku di Australia.  Taburkanlah benih-
benih Kasih-Ku di mana-mana dan 
di segala penjuru.  Jangan menunda, 
dan jawablah semua permintaan 
yang sampai kepadamu.  Aku akan 
memberi engkau kekuatan secukupnya 
untuk menyebarluaskan Amanat-Ku 
…

Tunjukkanlah daya meyakinkan 
Roh-Ku.  Tunjukkanlah bagaimana 
Roh-Ku mengangkat, memberi 
petunjuk dan menyatakan kedalaman 
Kebenaran dan Kekekalan Allah.  
Tunjukkanlah kepada mereka yang 
tidak terpelajar kenyataan hal-
hal spiritual yang diberi oleh Roh, 
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dan ungkapkanlah Pengetahuan 
yang diberi Roh-Ku, bagaimana 
Ia mengembangkan, bersaksi dan 
memuaskan mereka yang miskin, 
sederhana dan rendah hati.  Tetapi 
jauhilah mereka yang kaya, angkuh 
dan yang menilai Roh-Ku dengan 
pemahaman mereka dan menilai 
segalanya menurut pengertian roh 
mereka .

Vassula, nilailah pertumbuhan 
spiritualmu dan jangan meragukan 
rahmat-Ku.  Aku, Yesus, adalah 
Gurumu dan Pimpinan-Mu.  Jangan 
pernah ragu. ic.  Terimalah Damai-Ku.

⁄X‹fi› ƒ

Adelaide – Australia, 1H.12.92

(Sebelum pertemuan).

Berbahagialah karena Aku telah 
menyelamat engkau.  Izinkanlah 
Aku sekarang menggunakan dirimu 
demi Kemuliaan-Ku.  Bawalah anak-
anak-Ku agar dapat memahami 
Pengetahuan yang telah Kusampaikan 
kepadamu.  Teruskanlah caramu 
bergerak pada pertemuan-pertemuan 
yang lain.  Senyumlah kepada-Ku.  
Kasih-Ku bagimu lebih besar dari 
yang kau sangka!  Mari, karena 
rahmat Aku telah mengangkat 
dirimu dan berjuta-juta orang lain.  
Izinkanlah Aku sekarang membimbing 
langkah mu. ic

Yesus!
Aku Ada.
^angan pergi dahulu!
Mengapa? Inginkah engkau Aku tetap 
disini?1G  Ha, lihatlah!  Aku tidak 
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pernah akan memaksakan Diri-Ku 
kepadamu …

YesusG
Aku Ada.
Berbicaralah kepadaku, kumohon.

Kasih mengasihi engkau.  Kasihilah Aku 
dan hauslah akan Aku, sebagaimana 
Aku haus akan dirimu.  Belailah Aku 
sekali waktu dengan mengizinkan 
Aku berbicara di dalam hatimu.  
Pahamilah, hai jiwa, bahwa engkau 
tidak ditentukan untuk dunia ini tetapi 
untuk Kerajaan-Ku Sendiri di Surga.  
Maka, lepaskanlah segala sesuatu yang 
mengikat dirimu kepada dunia ini dan 
carilah dahulu hal-hal surgawi.
Mari, ‘kita?’
Ya, Tuhan!

⁄X‹fi› ƒ

1[.12.92

Bapa kami yang ada di Surga, dimuliakan 
Nama-Mu S
Bapa Kami, yang Kasih-Nya dinyatakan 
kepada kami yang paling kecil, 
Kasihanilah ciptaan-Mu!
Engkau telah memberi kami kebebasan 
sebagai hadiah cuma-cuma, agar 
dapat kami gunakan sesuka hati kami.  
Tetapi kami telah mengubah kebebasan 
kami untuk melaBan diri kami sendiri.  
Bagaikan pisau cukur di tangan seorang 
bayi kami menggunakannya untuk 
menyayat diri kami sendiri hingga mati S
Oh, datanglah!  Dan alilkanlah perhatian 
kami kepada Nama Kudus-Mu sebab bila 
kami tidak kami aan menyayat diri kami 
hingga menjadi potongan-potongan kecil!
6;('&$.#"$&3&$87H2&6&$U;&$27G&6&$27'7(L&5$:&6$
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Aku berseru kepada-Mu, Allah Yang 
Mahakuasa, dalam kesusahan kami.  
Maukah Engkau menyelamatkan kami, 
atau, ingin menyembunyikan diri 
terhadap permohonankuG
Putri, engkau telah diberikan Amanat-
Ku, dan Aku mengutus engkau 
ke dunia dari bangsa ke bangsa 
agar menyerukan pertobatan dan 
memperkecil gurun ini.  Memang 
banyak yang mengerumuni engkau.  
Telah sampai ke telinga mereka 
bahwa Aku Ada yang berbicara, dan 
bangsa demi bangsa membicarakan 
engkau.  Mereka saling berkata: 
“Mari kita pergi dan mendengar 
apa yang dikatakan Allah”.  Mereka 
datang dalam jumlah yang besar, 
duduk didepanmu dan mendengarkan 
kata-katamu, tetapi apa yang menarik 
perhatian mereka?

Menurut mereka, engkau seperti 
lagu cinta kasih yang dinyanyikan 
dengan irama musik dengan amat 
indah.  Kata-katamu memukau 
mereka, tetapi siapakah di antara 
mereka  yang mengamalkan Amanat-
Ku?  Pahamkah mereka akan arti 
kata: rekonsiliasi, damai, kasih dan 
persatuan?  Bila batu belerang dan 
nyala api menjalar menjadi kenyataan 
dan hal itu sudah sangat dekat 
padamu sekarang, mereka akan sadar 
bahwa Aku telah mengutus seorang 
nabi di antara mereka.

Dari awal mula Aku telah memberi 
kalian perintah-perintah-Ku.  Aku 
telah meminta kalian untuk mengasihi 
Aku, Tuhanmu, dengan segenap hati 
dan dengan seluruh akal budi kalian.  
Pada hari ini Aku minta kalian untuk 
mengizinkan Aku menyentuh jiwamu 

agar hatimu mampu menguji Aku dan 
berkata kepada-Ku bahwa tidak ada 
apapun yang menjadi penghalang di 
antaramu, dan kasihmu kepadaku, 
bukan kematian atau hidup, bukan 
malaikat, bukan pangeran, bukan 
apapun yang ada, bukan apapun yang 
akan datang, ataupun ciptaan apapun.  
Aku adalah landasan Kekuatan kalian.

Ketahuilah bahwa Kasih-Ku 
dinyatakan kepada yang paling 
kecil di antara kalian.  Jangan 
mencari keselamatan kalian dalam 
cahaya dunia, karena kalian tahu 
bahwa dunia tidak mampu memberi 
kehidupan.  Tidak lama lagi Takhta-
Ku dan Takhta Anak Domba akan 
ada pada tempatnya dan jiwa kalian 
akan diperbaharui oleh Terang 
Treansenden-Ku karena Aku, Bapa 
kalian, ingin memulihkan ingatan 
jiwa kalian dan membuat hati kalian 
bernyanyi kepada-Ku kata Abba, 
Bapa!.

Aku berkata kepada kalian, bahwa 
kalian bukan milik dunia, maka, 
mengapa kalian masih mengizinkan 
diri kalian diperdaya berulang kali?  
Sejak bumi dijadikan Aku telah 
memanggil kalian dengan menyebut 
nama kalian, tetapi ketika Aku 
menawarkan Damai, Damai universal, 
sebagain dari kalian lebih suka 
memilih perang.  Namun demikian, 
Aku sedang mencurahkan Roh Kudus-
Ku untuk mengingatkan kalian akan 
aondasi sejati kalian, bahwa kalian 
semua adalah benih-Ku.  Tetapi pada 
hari ini benih-Ku terisi penuh dengan 
kata-kata mati …
Akulah Yang Kudus, yang  pertama-
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tama menggendong kalian akan 
melawan Mata Itu yang melihat kalian 
untuk pertama kalinya?  Berapa lama 
lagi jiwa kalian menolak panggilan-Ku 
yang penuh kegelisahan?

Banyak di antara kalian masih 
membelai-belai kejahatan kebinasaan 
di tempat terdalam jiwa kalian.  
Tidak mampukah kalian melihat 
bagaimana ular berbisa berulang 
kali menipu kalian dengan cara yang 
sama dipakainya kepada Adam dan 
Hawa?  Tanpa jemu-jemunya dan 
dengan jelinya setan mengusulkan 
agar kalian memutuskan segala ikatan 
surgawi kalian yang mengikat kalian 
kepada-Ku,  Bapamu di surga.  Ia 
membekukan ingatan jiwamu supaya 
engkau percaya bahwa engkau tidak 
ber-ayah, sehingga menciptakan 
suatu jurang pemisah di antara kalian 
dan Aku, Allah kalian.  Setan ingin 
memisahkan kalian dari Aku dan 
memutuskan tali pusar kalian yang 
mempersatukan kalian dengan Aku, 
tempat Sungai Kehidupan mengalir ke 
dalam diri kalian .

Hai generasi, kalian masih belum 
memusatkan akal budimu pada-Ku.  
Kapan kalian memutuskan untuk 
kembali kepada-Ku?  Ingatkah kalian 
melewati ambang era ini dengan 
nyala api yang berkobar, dengan batu 
belerang dan nyala api yang menelan.

Bagaimana bisa terjadi bahwa jiwa 
kalian menukar Kemuliaan-Ku 
dengan suatu tiruan yang tidak ternilai 
yang ditawarkan sehari-hari oleh si 
jahat?  Mintalah kepada-Ku akan 
rejeki kalian sehari-hari dan akan 
Kuberkan kepada kalian!  Mengapa 

kalian begitu siap mendengarkan Si 
^lar Berbisa?  Kalian dan Aku tahu 
bahwa Setan adalah bapa segala 
penipuan.  
Maka, mengapa kalian masih 
mendengarkan dia?  Aku, Penciptamu, 
adalah Bapamu dan Aku sedang 
memanggilmu kembali kepada-Ku.  
Percayalah akan panggilan-Ku yang 
pedih itu.  Akankah jiwamu terus 
bersahabat dengan si Pemberontak, 
atau kalian akan sudi turun dari 
takhta kalian dan bertobat?  Ini harus 
menjadi keputusan kalian.  Sudah 
tidak banyak waktu lagi yang tersisa.

Aku mengingatkan kalian agar 
berjaga-jaga terhadap guru-guru 
palsu dan nabi-nabi palsu yang 
membawa kehancuran ke dalam jiwa 
kalian sambil membawa taasiran salah 
tentang Injil, dengan mengatakan 
kepada kalian bahwa Roh Kudus tidak 
ada pada kalian untuk mengingatkan 
aondasi ataupun asal usul kalian.  
Mereka sudah menjadikan jiwa kalian 
tempat kosong dan telah menggali 
lembah yang dalam antara kalian dan 
Aku, Bapa kalian.  Jangan biarkan 
mereka memperluas kehancuran ini 
dalam jiwa kalian dan menyesatkan 
kalian hingga percaya bahwa Aku 
telah meninggal-kan kalian menjadi 
seperti anak yatim piatu.

Para nabi palsu ini telah membuat 
Putra-Ku, Yesus, sebagai seorang 
penipu, dan membuat Injil suatu 
gema canang, kosong tak terisi.  
Mereka membuat Sabda-Ku sebuah 
lubang kubur yang terbuka.  Maka, 
waspadalah terhadap para guru 
palsu ini, yang berkata kepada kalian 
bahwa Roh Kudus-Ku tidak dapat 
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turun untuk membuat mukjizat 
dan keajaiban dalam diri kalian.  
Saspadalah terhadap mereka yang 
mengutuk Roh Kudus-Ku,  dimasa 
kalian mengingatkan kalian, lebih 
dari yang sudah-sudah, akan aondasi 
kalian.  Saspadalah terhadap mereka 
yang berpura-pura religius tetapi 
menolak inti dayanya, inti daya yang 
adalah Roh Kudus-Ku.
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