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Sebagaimana telah Kukatakan, kalian 
hidup dalam zaman Rahmat dan 
Kerahiman.

Putri, sama seperti engkau telah 
berubah dari orang yang tidak patuh 
kepada-Ku lalu berbaik dan berdamai 
kembali dengan-Ku dan menikmati 
kerahiman sekarang, begitu pula hal 
ini akan terjadi bagi mereka yang 
masih memberontak melawan Aku
.  Aku akan menunjukkan Kasih-Ku 
yang Tak Terbatas dan Kerahiman 
kepada seluruh umat manusia sebelum 
Aku mengutus keempat malaikat-
Ku ke empat penjuru bumi1, yang 
ditugaskan untuk menghancurkan 
tanah dan laut.  Aku telah 
memerintahkan malaikat-malaikat ini 
agar sebelum mereka mengakibatkan 
kerusakan di tanah dan laut, mereka 
menunggu sampai Aku menempatkan 
Meterai-Ku pada dahi mereka yang 
telah mematuhi Hukum-Ku2, pada 
mereka yang telah memanfaatkan 
Rahmat-rahmat-Ku dan Kerahiman-
Ku.

Kepada mereka itu Aku berkata:  
Layanilah dan jangan menunggu 
sampai dilayani, agar Bapa-Ku 
di surga menunjuk suatu tempat 
kepadamu dalam Kemah-Nya.  
Dengan tetap setia kepada-Ku 
kalian akan mengalami aniaya yang 
dahsyat.  Tetapi, bukankah Aku telah 
menjanjikan gaun putih di surga 
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bagi kalian?  Bukankah Aku telah 
menjanji-kan kepada kalian bahwa 
kalian tidak akan lapar atau haus 
lagi?3  Maka, jangan takut bila badai 
datang menimpa kalian, sebab Kitab 
Suci sedang digenapi.  Berbahagialah 
kalian yang mati dalam Aku, Tuhan!  
Sungguh Aku akan memberi kalian 
upah .

Anak-Ku, Kasih ada didekatmu dan 
Roh-Ku ada di atasmu.  Pengharapan, 
anak-Ku, dapat ditemukan hanya di 
dalam Hati Kudus-Ku.  Hai milik-Ku, 
Kasih diberikan kepadamu dengan 
cuma-cuma, dan Iman adalah berkat 
dari Aku .  Roh-Ku bersukacita 
dalam ke tidak ada apa-apaanmu dan 
Jiwa-Ku menikmati kerapuhanmu.  
Aku telah membesarkan engkau agar 
dapat menghibur dan menyenangkan 
Aku.  Aku telah memillih engkau 
atas dasar rahmat untuk melegakan 
dahaga-Ku akan Kasih.  Hal ini tidak 
ada hubungannya dengan jasamu 
karena engkau tidak memiliki jasa 
apapun .
Siapkah engkau, anak-Ku untuk 
menyenangkan hari Juru Selamatmu?
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Dengan harga apa pun?
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Aku akan membimbing engkau 
dengan tuntunan tangan yang peka, 
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dan Aku akan menghembuskan 
napas atasmu untuk menyebarkan 
keharuman manis-Ku kemana-
mana.  Perhatikanlah selalu bila Aku 
berbicara, hai murid-Ku.  Aku telah 
menggeser sejumlah iblis yang sedang 
menuju ke sini untuk merampok 
milik-Ku4.
%-56&?*8"'$!-9&92
Mari, putri, kita akan bekerja.  
Bersatulah dengan Kami5  Kita?
!"2
Putri,  arahkanlah pandanganmu 
kepada-Ku dan berkembanglah.  
Aku kelimpahan semata.  Aku 
telah menanamkan dalam dirimu 
Pengetahuan-Ku dan mempercayakan 
kepadamu perkara-perkara-Ku.
Penciptamu telah membungkus 
engkau dengan Rangkulan-Nya yang 
Kuasa.  Maka, jangan takut, Aku akan 
membanting musuh-musuhmu yang 
sebenarnya adalah musuh-musuh-Ku.  
Bunda Sucimu adalah pembelamu.  
Aku, Tuhan, akan menjadikan dirimu 
kuat agar membawa Amanat-Ku 
hingga ke empat penjuru bumi.  Siang 
dan malam Aku menjaga engkau, 
maka, janganlah gusar hari kecilmu.

Mulai hari ini Aku akan membuka 
lebih banyak pintu gerbang bagimu:  
Mulai hari ini para imam, uskup dan 
kardinal akan mulai memasang telinga 
mereka dan mendengar Suara-Ku
. Mereka akan mulai mendengarkan 
dan berkat hujan rahmat yang 
dicurahkan atas mereka dari 
Kerahiman-Ku yang Tak Terbatas, 
mereka mulai mengerti, dan dari mata 
mereka, sisik yang sudah mengeras 
oleh debu kemurtadan akan terlepas 
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dan sekali lagi mereka akan mulai 
melihat Kecemerlangan Roh Kudus-
Ku.  Mereka akan melihat Kekayaan-
kekayaan Hati Kudus-Ku yang Tak 
Terpahami, kekayaan-kekayaan yang 
disediakan bagi zamanmu.

Putri, anggaplah dirimu sebagai 
seorang bayi yang baru disapih 
dari Penciptamu.  Tinggallah kecil 
supaya Aku dengan mudah dapat 
mengangkat dirimu ke Dada-Ku 
dan mendekap engkau ke Pipi-Ku .  
Seluruh kebijaksanaan manusia akan 
membusuk dan kelicikan generasimu 
akan terkubur .

Hati-Ku ada bersamamu.  Putri, 
engkau terus akan berperan sebagai 
saksi dan sebagai Gema-Ku terhadap 
generasi murtad ini yang kini sedang 
mendekati kehancuran.  Engkau 
akan menjadi duta-Ku dalam 
Perkara-Ku.  Anak-Ku, Aku akan 
mengendong engkau di atas pundak-
Ku ke dalam inti suatu bangsa yang 
lebih suka mengandalkan kekotoran 
dan kelicikan daripada Napas Roh 
Kudus-Ku.  Sekarang Aku akan 
mengutus engkau kepada mereka itu 
yang telah menyingkirkan Aku, Yang 
Kudus, dari pandangan mereka.  Aku 
akan membawa kepada mereka suatu 
pertobatan dan keselamatan yang 
belum pernah didengar sebelumnya 
ataupun dilihat sebelumnya.

Aku akan menolong bangsa 
ini, mengasihaninya dan 
menyelamatkannya.  Pada saat itu 
lagu  yang akan mereka nyanyikan 
kepada-Ku akan seperti lagu yang 
dinyanyikan kepada-Ku akan 
seperti lagu yang dinyanyikan 
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kami demi mempersatukan kami.
Lihatlah dari surga, pandanglah 

perpecahan kami yang kini
merajalela dalam Gereja-Mu.

Anak-anak domba-mu, hai Sang 
Gembala, sedang musnah dalam 

jumlah besar
sementara mereka mencari rumput 
untuk mempertahankan hidupnya.
Dengarkanlah keluh kesah Gereja.

Kemurtadan besar yang telah 
dinubuatkan itu merampas anak-

anak-Mu daripada-Mu.
Bawalah kepada Gereja-Mu Hari 

Kemuliaan yang pernah Kau 
nubuatkan

agar kami semua dapat menjadi satu.
Tuhan, jangan tinggal diam dan 

jangan menunda lagi.
Datanglah! Datanglah!

Bawalah kepada kami Hari yang 
pernah dinubuatkan itu.

Biarlah semua orang mendengar 
Suara Mulia-Mu.

Engkau dikenal sebagai yang Lemah-
Lembut.

Allahku, dengarlah aku dan jawablah 
aku …

Aku bersyukur kepada-Mu sebab aku 
tahu bahwa Engkau telah mendengar 

aku.
Amin

Ya, Vassula, andalkanlah Aku 
sepenuh hati.  Tempatkanlah seluruh 
kepercayaanmu dalam Aku.  Aku tidak 
pernah akan mengecewakan engkau8 
…  Katakanlah apa yang hendak kau 
katakan!
%&'"(#$;*$,"("$8"+*$")&$;"6"/$,-("5&'$
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pada malam pengantin.  Aku akan 
mengutus engkau kepada mereka6 
sebagai seorang peziarah .  “Aku 
mau memimpin orang buta di jalan 
yang mereka tidak kenal, dan mau 
membawa mereka berjalan di jalan 
yang mereka tidak kenal.  Aku ingin 
membuat kegelapan yang di depan 
mereka menjadi terang dan tanah 
yang berlekuk-lekuk menjadi tanah 
yang rata.  Hal inilah yang hendak 
Kulalukan kepada mereka, yang pasti 
akan Kulaksanakan7.”  Aku akan 
datang untuk menyelamatkan mereka.

ø

22.7.92
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Murid, ulangi doa ini sesudah Aku:
Allah, Engkau yang penuh belas 

kasihan,
biarkan Wajah-Mu tersenyum kepada 
) -#" L&(;A"(; G:(2&>&JE N&1H& G&#A"> C:A"A 
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akan menghibur kalian.  Aku ada di 
depan pintu kalian.  Jangan menolak 
untuk menerima Aku … Bila kalian 
mengizinkan Aku memasuki hati 
kalian, Aku akan membuat sumber air 
memancar dalam diri kalian, sebab 
jiwamu akan mengakui Aku sebagai 
Juru Selamatmu.  Aku akan mengairi 
kehampaan kalian yang begitu 
menyedihkan, dan sepert dahan pohon 
anggur kalian akan berkembang biak 
dan menghasilkan buah.

Mari, putri, Aku, Yesus, memberkati 
engkau karena mengizinkan Aku 
menggunakan tanganmu .

⁄X‹fi› ƒ
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Aku Ada.
Kasihilah Aku lebih banyak lagi.
Vassula, siapkah engkau? Maka 
Sang Mempelai akan tetap mengukir 
Karya-Nya di dalam dirimu.  Engkau 
dan Aku bersatu dalam Kasih-Ku.  
Sadarkah engkau akan hal ini?
H"6"901&$,-(+'-,:&9$"/"9$;*5*)&$
9",:*8$,-(.",6"*)"($)-6";")&$:"'D"$
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Hai ciptaan, Penciptamu terus 
menerus menyertai dirimu.  Jangan 
mencari siapapun kecuali Aku.  Aku 
bersamamu .

Hai ciptaan?  Seluruh hidupmu harus 
berpusat pada-Ku.  Hidupmu ada 
di dalam Tangan-Ku dan engkau 
hanyalah sebutir debu.  Rindukanlah 
Aku.  Hari ini Aku telah membuat 
engkau mencicipi manisnya Kasih-Ku 
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Namun engkau bebas memilih.
Biarpun engkau ternyata tidak setia, 
Aku tetap setia.  Mari, tulislah:  Aku 
menegur orang yang berlaku seperti 
orang asing terhadap-Ku.  Aku akan 
menempatkan Takhta-Ku di dalam 
hati kalian agar menghormati Nama 
Kudus-Ku dan Aku akan menyinar-
kan Keagungan-Ku dalam hati kalian 
yang kecil.  Sekarang waktunya sudah 
hampir selesai.  Aku datang untuk 
menolong kalian.  Aku mendatangi 
orang-orang yang tertindas.  Aku 
akan kembali dengan cara sama Aku 
datang.  Aku akan memasuki Kota-Ku 
dalam Kemuliaan.  Aku akan datang. 
Maka, bersiap-siaplah menyambut 
Aku.

Oh, anak-anak!  Aku memanggil 
kalian!  Seruan-seruan-Ku ditujukan 
kepada kalian semua dan fondasi 
bumi bergetar karena Seruan-Ku itu.  
Berapa lama lagi kalian tidur?  Kapan 
kalian akan bangun dari kelesuan dan 
kondisi apatis kalian?
Bencana sudah di ambang pintu kalian 
dan akan menimpa kalian dalam 
keadaan tidur-mu secara tiba-tiba dan 
tidak dapat diubah lagi, dan kalian 
masih tetap tidak sadar?

Tetapi, lihat … lihat, siapa yang 
membungkuk untuk menggapai 
kalian, mengetuk pintu hati kalian.  
Bukalah bagi-Ku, hai Milik-Ku, 
sebab hati Kudus-Ku terluka karena 
tidak ada kasih.  Bibir-Ku pecah 
dan penuh luka karena tidak ada 
Kasih.  Bukalah bagi Yang Kudus-
Mu dan hiburlah Dia sebagaimana Ia 
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dan kehangatan Hati-Ku .

Jiwa tersayang, masukilah Hati yang 
mengasihi engkau ini dan 
T-I-N-G-G-A-L-L-A-H  T-E-T-A-P di 
dalamnya .

27.7.92

Vassula, mempelai-Ku yang malang, 
Aku sudah tahu sebelumnya 
kegagalan-kegagalan dan segala 
kelemahanmu jauh sebelum engkau 
lahir.  Sejak dahulu Aku sudah tahu 
bahwa dia, yang Ku pilih menjadi 
Jala-Ku untuk dilempar ditengah 
kebejatan dunia, akan meronta-ronta 
dan berputar-putar dalam Tangan-
Ku.  Aku sudah tahu bahwa iblis 
akan memasang jebakan licik untuk 
menjebak dia yang dikasihi Hati-
Ku.  Maka, jangan heran dan jangan 
mengira bahwa Aku heran pula …

Masih maukah engkau tetap memikul 
Salib-Ku yang dengan penuh kasih 
Kutawarkan kepadamu?
!"#$")&$,"&3$$J"(+"($,-(.-,:&(.*)"($
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Vassula, jangan sampai Aku mengubah 
pikiran-Ku tentang kejujuran hatimu9 
karena untuk melaksanakan tugas 
yang Kuperkenankan bagimu, rohmu 
seharusnya bersatu dengan Roh-Ku, 
hatimu dengan Hati-Ku, dan dalam 
persatuan sempurna ini engkau 
mampu menjadi Gema-Ku .
?  Q(E &>&L&1 A"&'" ':;"J&( >&JE C:A"A3

Lihat! Teguhlah, hai putri!  Dia Yang 
engkau kasihi segera akan datang 
untuk mengakhiri penderitaan dan 
ratapan bumi ini.  Dengarkanlah, 
hai putri, adakah sesuatu yang tidak 
Kuberikan kepadamu?
%*;")#$%&'"(#$<(+)"&$?&9/5&$,-8")&)"($

."(+$9-:"8*)(."M
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Ya!  Aku telah menawarkan meja yang 
penuh dengan makanan kepadamu.  
Aku telah menawarkan kepadamu 
Rumah-Ku, Hati-Ku dan Diri-Ku.  
Aku telah menawarkan kepadamu 
hidup bersama-Ku, dalam Terang-Ku. 
Aku telah menawarkan kepadamu 
Manna Surgawi dari Telapak 
Tangan-Ku.  Aku telah menawarkan 
kepadamu bagian dari Jubah-Ku 
sementara engkau menyeberangi 
gurun ini.  Demi mempertahankan 
hidupmu Aku telah menawarkan 
kepadamu makanan dari Tubuh-Ku 
dan minuman Darah-Ku.  Aku telah 
menyelaraskan langkahmu agar 
berjalan menurut langkah-Ku.  Aku 
telah menempatkan dalam dirimu 
anugerah-anugerah Hati Kudus-Ku.

Aku telah menahan sejumlah besar 
iblis yang siap mengoyakkan engkau.  
Bagaikan Kesatria Aku menggempur 
dean membela perkaramu terhadap 
si Penipu.  Aku telah mencurahkan 
berkat-berkat-Ku atas dirimu 
dan atas rumah tanggamu.  Aku 
telah memulihkan rumahmu10 dari 
kehancuran dan kematian.  Dengan 
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Putri, perlakukanlah Aku dengan 
lemah lembut dan Aku akan 
menawarkan jiwamu sukacita dan 
penghiburan untuk meredakan 
dahagamu.  Bangunlah sekali waktu 
di tengah malam untuk memuji 
Aku dan bersyukur pada-Ku akan 
anugerah dan berkat yang dengan 
berlimpah telah Ku-curahkan ke 
atasmu.  Engkau sangat berharga 
bagi-Ku.  Lihatlah ke sisi kanan-ku 
dan perhatikanlah siapa yang ada 
bersama-Ku …

Ya, penghibur dan Bundamu, yang 
menjaga engkau dari malapetaka dan 
ancaman-ancaman.  Seperti pelita 
yang bersinar di atas tempat pelita 
kudus12,  Dialah yang menunjukkan 
jalan kepada-Ku

Dalam perjalanan menuju Rhodos, 
Yunani, 28.7.92
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penuh kasih Aku telah menempelkan 
bibirmu ke Luka-luka-Ku dan berbagi 
Piala-Ku denganmu, dan seperti 
seorang mempelai mempersembahkan 
tempat pelaminan-Nya Aku telah 
menawarkan Salib-Ku, mahkota duri-
Ku dan paku-paku-Ku kepadamu 
untuk menguduskan engkau.  Apa lagi 
yang dapat Kuperbuat yang belum 
Kulakukan?

Vassula-Ku11, jangan menyerah 
kepada keinginan-keinginan alamimu 
agar engkau tidak kehilangan buah-
buahmu dan ditinggal seperti pohon 
yang sudah layu .

Aku telah mengambil hatimu, 
Vassula-Ku, dengan segenap jiwa-Ku, 
dan dengan segenap jiwa-Ku, Aku 
bermaksud menjadikan engkau milik-
Ku untuk selama-lamanya.
Namun, mulai sekarang Aku akan 
menuntut lebih banyak lagi daripada 
sebelumnya.  Bila engkau tidak teguh 
menanggapi tuntutan Hati Kudus-Ku 
engkau akan mengalami salib ganda.  
Ingat, engkau berutang nyawa kepada-
Ku, begitu pula keselamatanmu.  
Jagalah jarakmu dengan dunia 
yang memiliki segala sesuatu kecuali 
Diri-Ku.  Semoga kekuatan yang 
kauperoleh dari-Ku membuka 
mulutmu dan memaklumkan 
keajaiban-keajaiban-Ku.  Semoga 
setiap suku bangsa di dunia 
mendengarkan Amanat-Ku.  Aku akan 
menabur di mana-mana dan di setiap 
negeri.  Aku akan memelihara padang 
gurun mu dan suara langkah kaki-Ku 
akan terdengar oleh seluruh penduduk 
bumi hingga ke ujung dunia.

** U:(;&( #1E>G&' C:A"A G:(2:N"'#&( (&G& 
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Karena itulah Aku terus berkata 
kepadamu: setiap dosa dan hujat 
manusia akan diampuni, tetapi 
menghujat Roh-Ku tidak akan 
diampuni.  Barangsiapa berbicara 
melawan Roh Kudus-Ku, ia tidak akan 
diampuni, baik di dunia maupun di 
hidup mendatang15 .  Dan engkau, 
janganlah hatimu gusar.  Aku 
bersamamu.  Mari, Vassula-Ku, Aku 
dan engkau, engkau dan Aku bersama-
sama, lihatkah engkau?  Terimalah 
Damai-Ku. Kami?
Mari.

⁄X‹fi› ƒ

Rhodos, Yunani, 2.8.92

Terpujilah Tuhan, batu karangku yang 
melatih aku sebagai murid pribadi-
Nya.
Vassula, kasihilah Aku dan 
sebarluaskanlah Kasih-Ku.  Ini 
Tuhanmu yang berbicara, Dia yang 
menurut katamu engkau kasihi.  Aku 
memberkati engkau, anak-Ku .

⁄X‹fi› ƒ

6.8.92

F'B;B9#$!&("(*3$$V=)&$;*,*(/"$,-,:-5*$
)-9")9*"($;*$%WX

Sahabat-Ku, sahabat-Ku yang kecil, 
janganlah ragu memaklumkan 
Amanat-Ku dan yakinlah.  Aku 

*B 9&'3 *658*786

Ada bersamamu.  Carilah kekayaan 
Hati Kudus-Ku dan sebarluaskan 
keharuman-Ku.  Hati-Ku lembah 
kasih.  Terimalah Damai-Ku dan 
terimalah Roh-Ku. Hormatilah Aku 
dan muliakanlah Aku.

⁄X‹fi› ƒ

Rhodos, Yunani, 9.8.92
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%&'"(3
Vassula, panggilan-Ku telah 
membangunkan banyak hati yang 
sudah mati.  Aku akan berbicara 
demi mereka semua  yang bertahan di 
sekelilingmu:  Tinggallah dalam Aku 
lebih daripada sebelumnya dan jangan 
takut.  Begitu banyak yang sudah Ku 
tulis kepada kalian tentang Kasih-
Ku.  Barangsiapa tetap setia kepada-
Ku tidak akan dicabut dari akarnya 
oleh badai.  Namun dia yang mau 
melepaskan dunia untuk ditaklukkan 
olehnya akan kehilangan Hati-Ku

 Roh telah mengurapi Amanat ini.  
Roh itu adalah Kebenaran.  Maka, 
tidak ada yang mampu menghalangi 
Kebenaran.

Aku telah meratakan jalan bagimu.  
Maka, berdoalah agar engkau dapat 
memaklum-kan Amanat-Ku dengan 
sejelas mungkin . Peganglah tangan-
Ku dan berjalanlah bersama-Ku.  
Jiwa tersayang, Aku Ada, adalah 
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Pendamping Kudusmu.  Yang hanya 
ingin Kusampaikan kepadamu 
sekarang ini adalah: Tabahlah.

Diberkatilah kalian, dan bersatulah.  
Berdoalah pada saat-saat 
penderitaanmu.  
Segenap para kudus ada bersamamu .  
Kita?  
Mari.

⁄X‹fi› ƒ

Rhodos, 9.8.92

Y'#$%&'"(2$4-(+"58"'$;B")&3$$
4-(+"5)"(8"'$/-5*")"()&$,B'B($
6-5/B8B(+"(3$$J"(+"($9-B8"'0B8"'$/*;")$
,-(;-(+"5$/"(+*9)&NZ3
Berimanlah, anak-Ku, percayalah 
kepada-Ku dan andalkanlah Aku.  
Jangan pernah bersusah hati apabila di 
aniaya.  Berapa lama lagi harus berlalu 
sebelum engkau memahami Aku?  
Lihat, Aku Ada sedang membimbing 
engkau dan Aku dikenal sebagai Dia 
yang telah menggulingkan raja-raja 
dan kerajaan-kerajaan lengkap ketika 
mereka menghambat jalan-Ku.  Aku 
telah meninggikan yang rendah dan 
menaklukkan yang sombong.  Mari, 
jangan menyalahkan yang sombong, 
berdoalah untuk mereka.

⁄X‹fi› ƒ

Perlawanan-perlawanan di Rhodos
10.8.92

Y'#$%&'"(#$,-(+"6"$";"$:-+*/&$:"(.")$
B5"(+$."(+$)-5"9$)-6"8"A
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)-/*)"$,-5-)"$,-,")8&,0)"($)"/"0)"/"M$
E<F7=%G=H$;"($F<>YH7L[L=7L#$
/-/"6*$9-;*)*/6&($:-8&,$6&8"$")&$,-8*'"/$
,&(@&8(."$)-(."/""($*/&$\
Damai sertamu.  Nada pahitmu 
tidak luput dari pengamatan-Ku.  
Pernahkah Aku berkata kepadamu 
bahwa Aku akan meninggalkan 
engkau?
%*;")#$%&'"(3

Maka, mengapa engkau cemas?  Aku 
telah menciptakan engkau demi misi 
ini.  Mari, pandanglah Aku.  Engkau 
selalu akan mendapatkan makanan 
baik untuk dimakan dan mejamu 
selalu akan terisi penuh kala engkau 
bersama Aku.

Hai, ciptaan!  Aku akan menuntun 
engkau pada jalan yang harus 
kau tempuh.  Masukilah Hati-Ku 
bilamana engkau perlu istirahat.  
Jangan kehilangan keberanianmu.  
Kebijaksanaan akan mengajar 
engkau.  Luangkanlah waktumu 
bersama-Ku dan Aku akan 
menggunakan engkau demi rencana-
Ku.  Aku akan menggunakan mulutmu 
supaya setajam pedang bersisi 
dua ketika engkau memaklumkan 
Sabda-Ku.  Aku bermaksud 
mengajarkan cara menilai yang 
benar kepada mereka yang tidak 
tahu.  Bila engkau mengizinkan Aku 
menggunakan engkau, maka Aku akan 
melaksanakan rencana-Ku.

Sebelu segala sesuatu digenapi dan 
terlaksana, selama itu pula keinginan-
Ku yang berkobar akan persatuan 
dan rekonsiliasi di antara kalian tidak 
akan surut.  Melalui engkau Aku telah 
mencatat di atas kertas betapa Aku 
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ingin kalian bersatu.  Sejak awal mula 
Aku telah berbicara dengan jelas.  
Vassula, anak-Ku, tidakkah engkau 
ketahui, bahwa sejumlah kecil ragi 
dapat mengem-bangkan adonan roti?  
Maka, jangan memberi penilaian 
terlalu dini kepada-Ku .

Rhodos, Yunani, 20.8.92

Hai, anak sayang dan setia, sementara 
engkau lemah, Aku ini Raja.  Di sinilah 
Aku mengutus engkau kembali ke 
kelompokmu, untuk mengingatkan 
mereka akan ketetapan-ketetapan-
Ku.  Beberapa di antara kalian telah 
menjadi lemah dan suam-suam kuku.  
Sebab kalian menyambut kata-kata-Ku 
tanpa percaya ketika kalian berhimpun 
bersama dalam Nama-Ku.

Celakalah mereka yang menjual 
Darah-Ku demi kehormatan nama 
mereka!
Celakalah mereka yang sekarang 
merasa puas dan membiarkan hidup 
mereka diarah-kan oleh dorongan 
alamiah dan mengingkari Roh-Ku!.
Celakalah mereka yang akan menjadi 
hambatan terhadap pintu yang Ku-
buka sendiri untuk memaklumkan 
Amanat-Ku.

Celakalah mereka yang percaya bahwa 
mereka sudah bertindak dengan 
bijaksana sesuai dengan dunia, mereka 
adalah hamba-hamba dunia, bukan 
hamba-Ku dan dipersunting oleh 
kemuna kan, kebejatan dan segala 
sesuatu yang dikutuk Hati-Ku.

Kalian berkata bahwa kalian menderita 
ketidak adilan demi Nama-Ku.  
Bersukacitalah! Sebab Hari-Ku segera 
akan tiba atas kalian semua diiringi api.  

Bersukacitalah dan berbahagialah bila 
kalian dituduh dan dipermalukan di 
depan umum seraya menunjuk kalian 
sebagai sesuatu yang sangat memalukan 
demi Aku dan Amanat-Ku, maka upah 
kalian di Surga semakin besar karena 
kalian bersedia menanggung dengan 
kasih segala hinaan dunia.
Berdoalah, supaya belenggu yang masih 
mengikat kalian dengan dunia dapat 
Kubuka.  Berdoalah untuk mereka yang 
tidak dapat membedakan tangan kanan 
mereka dari tangan kiri mereka.

Tidak ada orang yang layak menerima 
Panggilan-Ku, maka janganlah 
menuduh mereka yang sombong.  
Kini Rahmat ada di atas kalian dan 
Kerahiman membungkus kalian.  Raja 
kalian telah menawarkan Hati-Nya 
dengan penuh ketulusan, tetapi Aku 
memperhatikan bahwa tidak semua 
orang mau mempersembahkan hatinya 
secara menyeluruh.  Tidak semua 
orang bersedia mematuhi ketetapan-
ketetapan-Ku.  Tidak, tidak semua 
orang bertingkah laku selaras dengan 
keinginan Hati-Ku, mereka malah lebih 
mendengarkan suara mereka sendiri, 
yaitu suara yang menjadi hukum 
mereka sendiri karena lemahnya 
iman.  Kepada mereka, Aku berkata:  
Berdoalah, agar kalian tidak kehilangan 
perkenaan-Ku.  Berdoalah agar kalian 
melaksanakan kehendak-Ku.  Biarlah 
Sabda-Ku  menyebar sekarang dan 
jangan terikat pada cara berpikir 
kalian yang manusiawi .

Ada tiga pertanyaan lagi yang 
hendak Ku ajukan:  Mengapa kalian 
meredupkan Suara-Ku?  Apa yang 
telah kalian lakukan dengan Amanat-
amanat yang Ku tentukan supaya 
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dibaca?  Kemanakah mereka yang 
pernah begitu bersemangat untuk 
menyenangkan Hati-Ku?

Bapa!  Ampunilah mereka karena 
mereka tidak tahu apa yang mereka 
perbuat! … Anak-Ku, bernubuatlah!  
Biarlah mulutmu yang membawa 
sabda-Ku menjadi seperti pedang 
… Layanilah Aku.  Kasih ada di 
dekatmu.

%&'"(#$"6"$."(+$/-5?";*$:*8"$,-5-)"$
/*;")$,-8")9"(")"($>-'-(;")01&A
Aku akan menarik kembali Hati-Ku, 
anugerah dan rahmat-Ku, tetapi Salib-
Ku akan tetap ada .

V=,"("/$*(*$;*:-5*)"($)-6";"$,-5-)"$
."(+$,-(+'",:"/$?"8"($."(+$/-8"'$
;*:&)"$%&'"(3$$CB;""(#$)-/")&/"(#$
)-5"+&05"+&"($/-8"'$,-(.-:":)"($
9-?&,8"'$B5"(+$,-(?";*$/*;")$6-5@"."$
;"($/*;")$,-(+"(;"8)"($5-(@"("$."(+$
;*6-59*"6)"($=88"'$:"+*$F'B;B93$$!-9&9$
,-,6-5*(+"/)"($,-5-)"3X

Untuk kelompok di Rhodos, 22.8.92

%&'"(A
Aku Ada.
Yang Ku minta hanyalah damai.  Di 
mana ada pertentangan bawalah 
damai dan kasih.  Di mana ada 
kebingungan, mintalah Terang-Ku.  
Mintalah!  Mintalah, maka Aku akan 
memberi!

Hormatilah satu sama lain dan jangan 
membiarkan hati kalian menjadi 
keras.  Jangan beri Setan peluang.  
Tenanglah dan persembahkanlah 
kepada-Ku doamu.  Berapa banyak 

doa yang Kudengar?  
Berdoalah dan berpuasalah agar si 
jahat pergi.  Berdoalah lebih banyak 
lagi.  Tetaplah tinggal diam dalam 
Aku.  Andalkanlah Aku seperti anak-
anak.  Berdoalah! Berdoalah dengan 
hatimu .  Cara-Ku bukanlah caramu.  
Maka, jangan turuti akal budimu.  
Kalian tidak tahu cara Aku bertindak.  
Taburlah benih di mana-mana dan di 
mana saja.  Aku tahu kemampuanmu 
dan Aku tahu kemana kalian Kuutus.  
Diberkatilah kalian yang di tnah 
dan diperolok demi Aku.  Aku 
berkata kepadamu, kalian tidak akan 
ditinggalkan bila kalian menyerukan 
Nama-Ku.  Berdamailah, berdoalah 
dan bersandarlah pada-Ku.  Gereja 
akan hidup kembali!

⁄X‹fi› ƒ

23.8.92
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kasihmu, hai generasi, dan menyala 
seperti Tungku Api.  Aku mengasihi 
kalian semua dengan sepenuh hati-Ku.  
Dengan sepenuh hati Aku mengasihi 
kaian!  Lihat, Aku akan mencurahkan 
Kasih-ku kepada kalian semua untuk 
menghiasi kemalangan kalian.
%&'"(#$,-(+"6"$;&(*"$,-(?";*$:-+*/&$
:-?"/A
Tidakkah engkau membaca:  Di 
mana tidak ada bimbingan, bangsa 
akan jatuh17.  Mulut orang bejat 
tidak membawa tidak membawa 
kebijaksanaan, namun dia yang 
murtad akan ketahuan.  Tidak ada 
yang tersembunyi di Mata-Ku.  Tetapi, 
pada hari-hari Kerahiman ini Tangan-
Ku masih terentang bagi siapa saja 
yang menyerukan pertobatan.  Mereka 
akan diselamatkan.  Kasih ada di 
dekatmu, hai sahabat-Ku yang setia.  
Sang Amin memberkati engkau.  
Datanglah dan sembahlah Aku.  Aku 
Ada .

26.8.92
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Aku telah menjadikan engkau 
menghadap manusia tanpa takut.  Ini 
perbuatan-Ku.  Pada hari-Ku Aku 
akan punya jawagan bagi mereka yang 
mencela Aku sekarang.  Sedangkan 
engkau, hai putri, Aku menemukan 
sukacita dalam ke “bukan apa-
apaan”mu.

Putra Bapamu berkata kepadamu:  
Aku akan terus menyebarluaskan 
Amanat-Ku.  Mereka yang melawan 
Aku akan membentur batu penjuru 
dan akan dihancurkan.
Sukacita Bapa berkata kepadamu:
Aku melakukan Karya besar yang 
tidak dapat dihentikan oleh siapapun.  
Sehubungan dengan mereka yang 
menyerang engkau dengan tuduhan-
tuduhan pahit Aku berkata kepadamu, 
tangan mereka akan jatuh dan 
rencana mereka akan gagal .

Hati-Ku terserap oleh kerinduan akan 
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Damai-Ku Kuberikan kepadamu.  
Bersabarlah, sebagaimana Aku sabar.  
Bapa mengasihi engkau dan telah 
mempercayakan misi ini kepadamu.  
Jangan mengira Aku tidak menyadari 
betapa beratnya.  Aku mempelaimu 
yang akan memberi kecukupan18, 
menghibur engkau dan tetap setia 
kepadamu.  Engkau papan tulis Bapa 
dan di atasnya Madah Kasih-Ku 
dan Bapa ditulis.  Jangan mengira 
bahwa Yang Tertinggi tidak dapat 
menemukan cara untuk mewujudkan 
Rencana-Nya di antara orang-
orangmu19.  Ia akan segera kembali 
*F  C:A"A G:(;E(;&'#&( &#" &#&( =:(;LE1&'&( E'"K 
,:1&>EJ&(7/2&3
*?  ,:'E#& =&>& G"AEG =&(&A E(E &#" G:(;1&>&=E 
VJ&(;7VJ&(; WJ'V>V#A >E C"(&(E >&( N:JNE<&J& 
':('&(; X:JA&'"&(K &#" G:(>&=&' #:A&( N&1H& 
=:JA&'"&( E'" 'E>&# =:J(&1 &#&( ':JI&>E3  -#" A&(;&' 
="'"A &A&3  -LL&1  G:(I&>E#&( &#" S=:J&('&J&TK 
"('"# G:(;1EG="( A:G"& VJ&(; N:JA&G&3  Q'" 'E>&# 
G">&13  

ke Kebun Anggur-Nya dengan api 
dan menghabiskan para penghuninya 
yang dengan cuma-cuma telah 
diberi Kebun Anggur-Nya.  Dia akan 
memberikannya kepada orang lain 
karena mereka tidak memeliharanya 
tetapi menghancurkannya.

Bertahun-tahun Aku telah mencoba 
memperingatkan mereka dengan 
mengutus hamba-hamba-Ku, tetapi 
mereka membunuhnya satu per satu20.
Hari ini sungguh Aku berkata 
kepadamu: bbatu yang dibuang para 
tukang bangunan ternyata adalah 
batu penjuruc21.  Hari ini Roh Kudus 
Rahmat-Ku adalah batu penjuru, dan 
barangsiapa jatuh atas batu itu akan 
dihancurkan hingga berkeping-keping.  
Siapapun yang tertimpa olehnya 
akan hancur.  Aku telah memberi 
kalian peringatan yang keras.  Jangan 
mencobai Aku lagi, dan engkau, 
hai putri, jangan heran akan ke-
engganan bangsamu.  Tidak ada nabi 
yang pernah diterima di negerinya 
sendiri.  Seandainya mungkin pada 
hari ini mereka tidak akan menjadi 
musuhmu hanya karena engkau telah 
berterus terang kepada mereka.  Mari, 
Aku memberkati engkau beserta 
pendamping-pendampingmu.
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Simi – Panormiti, 27.8.92

Vassula, dengarkanlah Malaikat 
Agung-Ku yang telah kau kunjungi: 
bAnak Allah, jangan takut.  Tetaplah 
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teguh bila mereka menganiaya engkau.  
Engkau tidak sendirian.  Berikan 
Gembala Sejatimu seluruh masalahmu 
dan Ia akan membimbing dan 
menuntun engkau.  Yang Mahakuasa 
menaruh Tangan-Nya atas dirimu.  
Dengarkanlah Dia, bila Ia berbicara, 
sebab Ia mempunyai rencana besar 
atas dirimu.  Ia Allah yang hidup dan 
tidak ada yang melebihi Dia.  Aku 
akan menolong siapapun yang rela 
melawan si jahat, dan dalam Bapa dan 
melalui Bapa, Aku akan meniadakan 
karya Iblis.  Biarlah dia yang ingin 
bermegah, bermegah dalam Tuhan!  
Terpujilah Tuhan.  Tinggallah tetap 
dalam hati-Nya dan ingat, Ia benar-
benar telah berbicara kepadamu  
Mikhael, Malaikat Agung Allah.

7.9.92
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Ah, Vassula, … jalan generasi 
ini akhirnya akan menjadi lurus 
dan menusia akan di-ajarkan 
kesetiaan dan keutuhan.  Tunggu 
saja, dan engkau akan melihat … 
Selama hidupmu dan selama ada 
napas di dalam tubuhmu, Aku 

akan menggembalakan engkau.  
Aku akan tetap mendidik engkau 
dalam kepenuhan Kebijaksanaan-
Ku.  Aku akan menjaga engkau 
agar tidak tersandung.  Aku, Yang 
Mahatinggi, telah berkenan kepadamu.  
Berbahagialah, hai jiwa, berbahagialah!

Dengarkanlah sekarang dan pahamilah: 
Tidak ada racun yang lebih berbahaya 
bagi jiwa daripada racun hujat 
terhadap Roh Kudus-Ku.  Barangsiapa 
menghujat Roh Kudus-Ku tidak akan 
diampuni.  Maka berjaga-jagalah agar 
kalian tidak mendapatkan diri kalian 
menghujat melawan Roh Kudus-Ku.  
Itulah sebabnya Kebijaksanaan-Ku 
berkata kepadamu:  berhati-hatilah 
supaya jangan murtad dan menolak 
Roh Kudus Kebenaran-ku yang 
turun atas kalian di masa kini untuk 
menghidupkan kembali kelesuanmu.

Semasa hidup-Ku di bumi mereka 
membenci Aku tanpa alasan, namun 
dari atas Salib Aku memohon Bapa 
Surgawi agar mengampuni mereka.  
Bila di masa kini dunia menolak Roh 
Kudus Rahmat-Ku dan memperolok-
olok-Nya dengan menyebut-Nya jahat 
atau bodoh, maka mereka akan tetap 
tidak mau bertobat pada saat hari-Ku 
datang.

Kalian yang pernah menerima 
bagian dalam Roh Kudus-Ku, akan 
kehilangan Rahmat dan kalian tidak 
akan diperbaharui untuk kedua 
kalinya.  Bagaimana mungkin kalian 
diperbaharui lagi, padahal kalian tidak 
mampu bertobat dalam hatimu.  Pada 
saat Aku akan datang nanti, Aku akan 
menemukan kalian tetap tidak mau 
bertobat, berhati sekeras batu, kering 
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dan tanpa buah …,22 maka Aku harus 
memotong kalian dan membuang 
kalian untuk dibakar.

Maka, dengan jujur Aku berkata 
kepada kalian, bukalah hati kalian dan 
pahamilah bagaimana Roh Kudus-
Ku menghembus ke mana Ia suka, 
dan bernapas dengan bebas dalam 
utusan-Ku .  Kenalilah mereka dari 
buah mereka dan janganlah menjadi 
budak akal budi kalian .  Setiap jiwa 
harus tahu betapa cemooh, iri hati, 
kritik pedas, penghakiman dan  tnah 
melawan Roh Kudus Kebenaran.
Kalian seharusnya berdoa dan 
berjaga-jaga agar tidak jatuh kedalam 
pencobaan.

Hari ini Aku berkata kepada kalian:  
Bila bibir kalian yang menjadi 
penyebab kalian berdosa, maka lebih 
baik berpuasalah dengan bibir kalian23 
daripada bibir kalian mengutuk kalian 
dan jiwa kalian terbakar karena 
siksaan dahsyat24.

Kalian harus mengasihi sesama kalian 
sebagaimana kalian mengasihi dirimu 
sendiri.  Kalian akan berkata:  tetapi 
perintah ini sudah Kau berikan 
kepada kami.  Ya, memang tetapi 
apakah kalian sudah lakukan?  
Berdoalah, dan mohonlah kedatangan 
Roh Kudus-Ku agar menaungi kalian!

Vassula, biarlah Nama Kudus-Ku 
selalu ada di bibirmu dan di dalam 
hatimu.  Aku Pendidikmu, dan Aku 

66 C:A"A #:G">E&( N:J1:('E >E AE(EK L&L" >:(;&( 
(&>& A:JE"A G:(2&G=&E#&( #&'&7#&'& N:JE#"'(2&3
68 C:A"A #:G">E&( N:J1:('E >E AE(EK L&L" >:(;&( 
(&>& A:JE"A G:(2&G=&E#&( #&'&7#&'& N:JE#"'(2&3
6@  9&#A"> C:A"A E&L&1 #&"L 'E>&# N:JNE<&J&3

berkenan kepadamu.  Hiburlah Aku 
dan biarlah hatimu menjadi surga-Ku.  
Sadarilah siapa Aku ini .  Berdoalah 
dengan sukacita dan Aku akan 
memperhatikan engkau.  
Pujilah Aku dan Aku akan 
membungkus engkau dengan 
Terang-Ku yang tidak akan musnah.  
Berkatilah Aku dan puaskanlah hati-
Ku, maka Aku sendiri akan datang 
kepadamu dan menggendong engkau 
melewati ambang pintu masuk 
ke dalam Rumah-Ku.  Ya, sama 
seperti mempelai pria menggendong 
mempelainya melewati ambang pintu,  
Aku pun akan datang dengan hati-
hati, penuh dengan kelembutan dan 
kasih, menggendong engkau untuk 
menunjukkan Takhta Kemuliaan-Ku 
kepadamu.

Aku telah mengutus Roh Kudus-Ku 
kepadamu agar bernaung atasmu 
dan mengajar engkau apa yang 
belum pernah kaudengar, yaitu untuk 
menyelamatkan engkau dan berjuta-
juta orang lain.  Tinggallah tetap 
dalam Diri-Ku, hai murid-Ku  yang 
manis, perjalanan kita belum selesai.  
Kita masih perlu berjalan satu mil 
untuk mengajarkan anak-anak-Ku 
yang tersisa pengetahuan akan hal 
yang kudus.  Aku akan mengutus 
engkau ke banyak negara untuk 
menghormati Nama-Kudus-Ku, dan di 
atasmu akan tertulis pengetahuan-Ku.  
Aku mengizinkan engkau berbicara 
sesuai keinginan-Ku .  Biarlah kini 
hatimu bersukacita dan menyimpan 
apa yang telah Ku katakan kepadamu.  
Jangan pernah mengecewakan Aku.  
Kasihilah Aku dan seraplah Aku.
Akulah Kasih 
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Damai sertamu.  Katakanlah kepada 
anak-anak-Ku di Rusia bahwa Aku 
sendiri akan melatih mereka secara 
spiritual.  Aku Bunda mereka.  Aku 
Wanita dari Kitab Wahyu.

Rusia, putri-Ku, bersabarlah.  Bau 
kematian tidak akan menyebar 
lagi.  Penderitaan kalian memang 
segera akan berakhir, sebab dalam 
Kerahiman-Nya Tuhan akan 
mengangkat selendang kematian 
dari kalian yang telah membungkus 
kalian selama bertahun-tahun.  Rusia, 
putri-Ku, tidak lama lagi matamu 
akan memandang Rajamu, Juru 
Selamatmu, yang dikenal dengan 
Nama-nama:  Setia dan Benar.  Raja-
Mu sudah dalam perjalanan-Nya 
kembali.  Rusia, dengarkanlah Dia:

25Mereka yang jauh sekali akan 
datang dan bertobat.  Mereka akan 
membangun kembali Gereja-Ku dan 
pada giliran-ku, Aku akan mengurapi 
setiap hati manusia, dan seperti 
seorang yang terbangun dari tidurnya, 
Rusia akan bangun sambil bergetar 
karena tidak sabar lagi ingin diserap 
oleh-Ku.

Aku akan membebaskan engkau dan 
menempatkan engkau sebagai kepala 
banyak bangsa.  26Orang-orang asing 
akan terpukau melihat keindahanmu.  
Tangan kananmu akan ada di dalam 
Tangan-Ku.  Aku akan mengangkat 
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6)  9:("J"' =E#EJ&(#"K A:<&J& A=EJE'"&L3

engkau lebih tinggi dari semua 
orang, dan Aku akan melakukan 
perbuatan sukacita-Ku melalui 
dirimu.  Dengan penuh kesenangan 
dan sukacita, Penciptamu akan 
memperagakan keindahanmu kepada 
umat-Nya27 kepada para makaikat-
Nya dan kepada semua orang kudus-
Nya.  Secara terbuka surga akan 
menyatakan sukacitanya.  Seisi surga 
akan memaklumkan kemuliaan-Ku 
kepada keempat penjuru dunia.

Rusia, … engkau tadinya mati, dan 
Aku terpaksa memakai karung untuk 
menyatakan kepedihan-ku, dan bagai 
seorang ayah yang berdukacita atas 
anaknya, Aku berkeliling, bermuram 
dan bersedih hati.  Sekarang Aku telah 
memilih engkau dari antara banyak 
bangsa untuk menyatakan kemuliaan-
Ku melalui dirimu.
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