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(3#) akan menutupnya seperti keru-
dung hitam  Aku telah menyampai-
kan ini semua sebelum hal itu terjadi, 
supaya pada saat kejadiannya kalian 
dapat percaya.

19.3.93

⁄¤‹fi› ƒ
!ku sedang beristirahat ketika aku 
melihat Tuhan dan Ia berkata: “6apan 
engkau akan memutuskan untuk datang 
kepada-6u9”
Vassula, Aku, Yesus, memberi Damai-
Ku kepadamu. Bunga, katakanlah ke-
pada-Ku, dapatkah bunga hidup tanpa 
air? Tidak? Akulah Air Kehidupan, 
dan Akulah yang menjaga agar engkau 
tetap hidup .

6adang-kadang, Tuhan, rasanya seperti 
Engkau mengundurkan diri dariku dan 
meninggalkan aku di tangan para pen-
ganiayaku dan penganiaya-Mu. Seperti-
nya mereka berkuasa untuk membunuh. 
Sudahkah aku melaksanakan 6ehendak-
Mu9 Mungkin tidak. Mungkin aku malah 
melakukan sebaliknya. 

Dan engkau percaya bahwa Aku akan 
membiarkannya?
6adang-kadang Engkau mengizinkan 
hal-hal yang mengherankan kami ter-
jadi, dan ketika menghadapi keadaan 
semacam ini kami hanya dapat berkata: 
‘Ya, pasti !llah mempunyai alasan-
alasan-Nya. !llah mengizinkan hal itu 
terjadi, dan terus terang hal itu suatu 
misteri bagi kita.
Aku senang engkau terus terang ke-
pada-Ku. Memang benar bahwa Aku 
mengizinkan beberapa hal terjadi, 
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tetapi itu adalah demi kemuliaan-Ku 
yang paling besar. Sejak engkau dan 
Aku mengadakan perjanjian Kese-
tiaan, Aku tidak akan mengizinkan 
apa pun menghalangi hubungan-Ku 
dan engkau . 
Aku ingin menyembuhkan generasi ini 
melalui-Ku Korban-Ku, dan dengan 
sukacita Kutemukan apa yang selalu 
Kuinginkan. Selama ini Aku mencari 
hati yang tak bercabang, dan ketika 
Aku menemukan hatimu Aku me-
mutuskan untuk menaklukkannya ... 
(tabah). Aku sedang mencari telinga 
yang mau mendengarkan, dan Aku 
menemukannya. Lalu, sebagaimana 
engkau ketahui, Kebijaksanaan-Ku 
selalu diberikan hanya kepada anak-
anak. Inilah sebabnya maka Bapa 
bersukacita memberi engkau Kebijak-
sanaan .
Benarkah ini9 (Ini diungkapkan secara 
sangat spontan).
Ragukah engkau?
Tidak!

Belas Kasih Bapa amat Besar dan  
meskipun tingkah lakumu begitu 
mengerikan, Ia menumbangkan mu-
suh-musuh-Nya di dalam dirimu, dan 
membuat sisik-sisik matamu jatuh 
agar dapat melihat Keindahan-Ku. 
Dan Aku, dengan sepenuh Hati-Ku 
berseru: Mari! Mari ikut bersama 
Aku. Aku akan menyediakan meja 
perjamuan bagimu. Engkau tidak 
akan kelaparan lagi dan Aku akan 
berbagi Piala-Ku denganmu. Rumah-
Ku akan menjadi rumahmu, dan 
bersama-sama kita akan menuju 

1 Yesus berbicara kepada semua orang.
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Kukehendaki? Masihkah kalian me-
miliki bahasa dan Tradisi-tradisi yang 
telah Kusampaikan kepada kalian? 
Atau, apakah kalian akan berbicara 
seperti para  lsuf dan berkhotbah di 
atas Menara Babel? Coba katakan, 
bagaimanakah nasib Roh yang telah 
Kuanugerahkan kepada kalian? 
Ragimu sama saja dengan ragi para 
Farisi dan Saduki. Kalian berbicara 
tentang Hukum, tetapi kalian tidak 
membawa-Nya di dalam hati kalian. 

Hukum-Ku itu hidup! Hai orang-
orang yang beriman kecil! Kalian telah 
menjadikan Dunia-Ku tak berarti dan 
kosong akibat cara berpikir rohmu. 
Aku berkata kepadamu, hati kalian 
jauh dari-Ku, sejauh langit dari bumi, 
sebab kalian telah melalaikan hal-
hal yang lebih penting dari Hukum, 
Kasih, pertobatan, kerahiman, iman 
yang baik! Siapa di antara kalian yang 
berkhotbah dalam Nama-Ku, benar-
benar mengasihi musuh-musuhnya?

Anak-anak-Ku, betapa sukarnya me-
masuki Kerajaan-Ku! Umat-Ku, apa 
yang telah kalian perbuat terhadap 
Bahasa Salib-Ku? Berapa lama lagi 
Aku harus bersabar dengan ajaran-
ajaran palsu, atau kebejatan yang 
kalian dirikan di dalam Bait-Ku?
Lihatlah, pada hari ini Aku mengiz-
inkan kalian melihat    keajaiban-ke-
ajaiban2. Bahkan kaum ka r mulai 
melihatnya3. Sekali lagi Aku menaruh 
iba kepada kalian. Aku, Allahmu, 
berbicara kepada kalian pada hari 
ini. Jangan menutup pintu di hadapan 
Wajah-Ku ...

dalam perjalanan untuk menaklukkan 
orang-orang yang tak beragama. 
Aku tidak akan pernah menyembun-
yikan Wajah-Ku darimu tetapi engkau 
juga harus menjawab tuntutan-tuntu-
tan-Ku . 
Pugarlah Rumah-Ku dengan kasih1, 
agar semua orang dapat mengenali 
pantulan-Ku dalam diri kalian. Se-
hingga setiap bibir berkata tentang 
dirimu: “Mereka sungguh umat Allah 
yang suci”. Sungguh, Aku berkata 
kepadamu, sebagaimana yang pernah 
Kukatakan sebelumnya: bila tang-
an atau kakimu menjadi penyebab 
dosamu, potonglah dan buanglah: 
lebih baik engkau masuk dalam 
kehidupan dengan cacat atau lumpuh 
daripada memiliki dua tangan dan 
dua kaki tetapi dicampakkan ke dalam 
api kekal. Bukalah hati kalian, bukan 
akal budi kalian! Bukalah terhadap 
Rajamu. Biarkan Aku memasuki hati 
kalian dan Aku akan mengisi hatimu 
dengan sukacita!

Pahamilah, anak-Ku, bahwa satu-
satunya senjatamu agar tidak musna 
adalah berdoa. Aku minta kepada ka-
lian masing-masing: Siapa yang benar-
benar mencari Aku? Siapa di antara 
kalian yang mau berbagi Piala-Ku? 
Piala Perpecahan, Piala Pertentangan? 
Aku terserap dengan kesakitan. Hati 
Juru Selamat kalian terkoyak sehingga 
tidak dapat dikenali lagi .

Bila Aku kembali berapa banyak iman 
yang tersisa? Bila Aku kembali apakah 
Aku akan mendapatkan engkau, 
hai para teman, berbeda dari yang 

2 Pencurahan Roh Kudus.3 Wahyu dan penampakan-penampakan terhadap Non Kristiani 
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Siapa yang 6aumaksudkan, Tuhan9
Mereka yang berbagi meja per-
jamuan-Ku ... dan engkau, hai kota 
pilihan-Ku, jangan mengeluh dan 
gelisah di dalam Tangan-Ku. Biarkan 
Aku memerintah atas kalian karena 
Aku ingin menyelesaikan Rencana-Ku. 
Kasih memberkati kalian . 

L.4.93

Berbahagialah orang yang mengandal-
kan Engkau!
Dan berbahagialah dia yang menden-
garkan Aku! 
Damai sertamu. Kesetiaanlah yang 
membuat hati-Ku berkenan. Ah, putri 
... jiwa pilihan-Ku. Pernahkah Aku 
akan menolak engkau bila engkau 
memohon dalam Nama-Ku? Tidak 
pernah! Aku dan engkau akan bergan-
dengan tangan melanjutkan perjala-
nan kita. Bila engkau lelah dalam 
perjalanan itu, bersandarlah pada-
Ku.. Bila kakimu sudah tidak kuat 
menopang dirimu, aku akan menggen-
dong engkau di atas Pundak-Ku. Bila 
engkau haus atau lapar, Aku akan 
membekali dirimu dengan Manna 
Surgawi. 

Dengarkanlah Suara-Ku dan engkau 
tidak akan hilang. Aku akan melu-
nakkan hatimu dan membuatnya 
bernyanyi karena sukacita  Kasih 
sedang dalam perjalanan-Nya kemba-
li. Cobalah mengerti ... Akulah Pokok 
Anggur dan engkau rantingnya. Aku-
lah Gurumu dan Aku membimbing 
kalian satu per satu ke dalam Rumah-
Ku. Aku amat mengasihi setiap orang 
dari kalian. 

ø
a.4.93

Tuhan, !llahku, Engkau tahu bahwa 
kepalsuan tidak ada pada bibirku. 
Engkau yang mampu menyaring jiwaku 
dan menyelidiki dosa-dosaku, Engkau 
tahu bahwa aku tidak bersalah dan tidak 
bersalah terhadap segala tuduhan yang 
dilontarkan mereka kepadaku. Bukankah 
Engkau menganugerahkan diriku dengan 
Roh-Mu sendiri9  
Kota-Ku! Kekasih-Ku! Akulah Dia 
yang mendorong engkau berjalan 
mengikuti Jejak Kaki-Ku dan dalam 
Terang-Ku. Aku datang untuk mem-
beritahukan bahwa engkau tidak 
sendiri. Lihatkah engkau? Lengan-Ku 
bagaikan dinding Api di sekelilingmu. 
Aku berkata kepadamu: jangan men-
cari pujian dari manusia, sebab apa 
yang dikagumi manusia memuakkan 
di mata-Ku. Maka, biarlah mereka 
mengejar engkau, biarlah mereka 
menganiaya engkau dan jangan takut, 
anak domba-Ku, kepada mereka yang 
membunuh badan dan sesudahnya 
tidak berdaya berbuat apa-apa. 

Aku akan menunjukkan kepadamu 
siapa yang harus kautakuti: takutilah 
Dia, yang setelah membunuh berdaya 
untuk mencampakkan ke neraka. Leb-
ih baik engkau memberkati Aku kare-
na masih menyembunyikan hal-hal ini 
dari yang terpelajar dan pandai, dan 
menyatakannya kepada anak-anak 
sahaja, sebab hal ini menyenangkan 
hati-Ku dan menyenangkan Jiwa-Ku! 
Pahamilah bahwa barangsiapa yang 
menyentuh engkau4, menyentuh buah 
Hati-Ku! 

4 Maksudnya, yang mengganggu aku.
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Upayakanlah sekuat tenagamu, Vas-
sula-Ku, untuk mempersembahkan 
dirimu di hadapan Kehadiran-Ku 
sebagai suatu jiwa yang telah melewati 
cobaan-cobaannya penuh iman. Tun-
jukkanlah kepada-Ku bahwa engkau 
akan teguh seperti sebuah pohon 
yang berakar kuat dalam Kebenaran, 
Kasih, Iman dan Harapan. Tunjukkan 
bahwa saat Aku nanti datang untuk 
menguji buahmu Aku akan bersu-
kacita!

Pilihlah penderitaan daripada menye-
rah kepada kelemahan dagingmu, 
anak-Ku. Siapa pun tidak akan 
berhasil memisahkan engkau dari 
Aku. Maka, bersukacitalah! Aku me-
nyayangkanL mereka yang merintangi 
amanat-Ku!

Vassula, Aku akan menunjukkan ke-
muliaan-Ku melalui dirimu. Bila salah 
seorang dari jiwa-jiwa yang bersikap 
bermusuhan mengepung engkau, jadi-
lah engkau bagaikan pedang bermata 
dua bagi mereka yang menebas Kebo-
hongan. Berdoalah supaya Makanan 
Surgawi yang diberi Roh-Ku ini 
dibagikan kepada mereka yang ham-
pir mati kelaparan dan kepada orang-
orang miskin. Biarlah Manna-Ku 
mengenyangkan! Dan engkau#, yang 
oleh Jiwa-Ku ditebar sebagai jala di 
setiap negeri ...7 “Im stenakhoremcnos 
para polid avrio ine i proti stavrossi, kc 
pali, o Ios Mou tha ksana-stavrothi se 
epta meres ...” .

Aku akan menghias Surgawi dengan 
warna hitam, ... berdoalah demi per-
satuan tanggal Paskah  
Tinggallah dalam Damai-Ku. Aku, 
Yahweh mengasihi engkau  Mak-
lumkanlah Sabda-Ku tanpa takut!    
Datanglah kemari.

ø
9.4.93

Vassula-Ku, damai sertamu. Aku ber-
maksud mengairi gurun ini dan mem-
buat air memancar dari tanah-tanah 
gersang. Air berlimpah akan mengalir 
dari Rumah-Ku. Aku akan membawa  
generasi yang tak beriman ini kembali 
kepada-Ku. Tetapi sebelum ini terjadi 
banyak orang yang sekarang pertama 
akan menjadi yang terakhir, dan yang 
terakhir akan menjadi yang pertama. 
Pahamilah bahwa Penciptamu akan 
melaksanakan Karya-karya-Nya, dan 
Karya-karya ini akan membuktikan 
bahwa Ia telah mengutus ke dunia 
ciptaan-Nya untuk Memuliakan Dia.

Melalui Karya ini suatu cahaya akan 
bersinar dalam kegelapanmu, bahkan 
ia  sudah mulai bersinar. Hiburlah Aku 
dan peganglah kuat ujung pakaian-
Ku, dan sekali lagi Aku mengingatkan 
kalian: jangan pusing tentang dirimu 
dan jangan mencari pembenaran yang 
berasal dari dunia. Carilah pembenar-
an hanya dari Penciptamu. 
Murid-Ku, bekerja keraslah untuk 

5 Nada suara Allah tiba-tiba berubah.
6 Aku merasakan Suara Allah menjadi sedih dan aku merasa bahwa Ia sedih.
7 Allah berbicara kepadaku dalam bahasaku (Yunani). Ia berkata: “Aku amat sedih. Besok adalah penyaliban     
    pertama, dan sekali lagi Putra-Ku akan disalib ulang dalam 7 hari mendatang ...”, karena adanya dua  :&:&
    tanggal Paskah.
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menghormati Dia yang mengutus 
engkau. Ketulusan menyenangkan hati 
Bapa, dan ah, .... apa yang dimiliki 
Bapa adalah Milik-Ku dan segala yang 
Kumiliki adalah milikmu. Mari, ber-
sabarlah. Aku, Yesus, mengasihi eng-
kau dan memberkati engkau. Hidup-
kanlah kembali Gereja-Ku. “Kita”?
Ya, Tuhan.

⁄¤‹fi› ƒ
12.4.93

Hanya Tuhanlah, yang menghakimi aku, 
ialah Tuhan (1 6or 4:14).
Tuhan, Engkau berkata: !ku akan datang 
dan menyelamatkan domba-domba-6u 
dari penipuan (Yeh Q4:22).                       
    
!ku percaya akan 6ata-kata-Mu. 

Damai sertamu. Bersandarlah pada-
Ku. Aku berkata kepadamu, hai 
putri, engkau harus sabar dan terus 
mencamkan kata-kata ini di dalam 
akal budimu: pada akhirnya Kedua 
Hati Kami akan menang  Apa yang 
telah Kumulai akan Kuselesaikan. 
Aku telah memberkati engkau deng-
an menyertakanmu dalam rencana 
keselamatan-Ku  Oh, betapa Aku 
mengasihi kelemahanmu! Sebab, 
dalam kelemahanmu yang tak terperi-
kan Akulah Raja! Begitu sesudah Aku 
menyelesaikan Karya-Ku bersamamu, 
dalam sekejap dan sekaligus engkau 
akan diserap. Banyak orang yang telah 
jatuh akan bangkit dan memaklum-
kan bahwa Aku sungguh Pimpinanmu 
yang Berkuasa, dan bahwa engkau 
adalah Penghibur dalam penderitaan-
Ku,
Sahabat terkasih dalam Kesengsaraan-
Ku. Dan mereka akan memuji Aku.

Hari ini puaskanlah hati-Ku, jaw-
ablah permintaan-permintaan-Ku dan 
perhatikanlah tugasmu. Jangan takut, 
mempelai-Ku, mari dan sandarkanlah 
sekali waktu kepalamu pada Hati Ku-
dus-Ku dan beristirahatlah. Aku tidak 
akan menyalahkan engkau ataupun 
menuduh engkau karena tidak secara 
tepat menanggapi permintaan-per-
mintaan-Ku. 

Kekuatan-Ku akan mengangkat per-
lahan-lahan bila engkau jatuh, bagai-
kan Api yang mengamuk, Aku akan 
menyerap dirimu dalam nyala api 
Kasih-Ku yang berkobar. Demikianlah 
akhirnya, engkau akan melaksanakan 
Kehendak-Ku dan menanggapi secara 
sempurna seluruh permintaan-Ku. 
Bukankah Aku Pencipta dan Mem-
pelaimu? Bukankah Aku telah me-
wariskan kekayaan-kekayaan-Ku? 
Maka, bagaimana mungkin Aku akan 
meninggalkan engkau? 

Dengan menugaskan engkau untuk 
misi ini, engkau terberkati. Den-
gan mengutus engkau keluar dari 
rumahmu untuk memugar kembali 
Milik-Ku engkau akan hidup dalam 
Terang-Ku! Dengan memilihmu 
untuk mengurusi Rumah-Ku sebelum 
rumahmu kauurus, engkau diberkati 
dan Aku Sendiri akan menjadi  Pen-
jaga rumahmu. Sebab itu, jangan 
takut, anak-Ku. Aku memberkati eng-
kau karena engkau memberi hatimu 
kepada-Ku. Pergilah dan berikanlah 
kepada semua orang segala yang telah 
Kuberikan kepadamu. Wartakanlah 
Amanat-amanat ini kepada mereka. 
Amanat-amanat ini adalah surat 
kasih-Ku yang secara pribadi Kutulis 
bagi mereka masing-masing  supaya 
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mereka menjadi bersemangat, seperti 
Aku bersemangat, untuk menyelamat-
kan umat-Ku dari reruntuhan. Berilah 
mereka Damai-Ku. Putri, Gereja 
akan bangkit kembali! Aku mengasihi 
engkau. 

⁄¤‹fi› ƒ
Jumat Agung Ortodoks, 1#.4.93

!ku telah mengikuti jejak-Mu sejak 
Engkau membangkitkan aku, dan dengan 
menekukkan telingaku sedikit aku telah 
menerima Engkau. Jiwaku bersukacita 
dalam 6ehadiran-Mu. 6ini aku berada 
dalam Tangan-Mu yang penuh 6asih, 
dalam Tangan !llahku.
Damai sertamu. Luruskanlah ja-
lan bagi Kedatangan-Ku kembali. 
Ratakanlah jalan yang akan Kulalui. 
Lebarkanlah jalan demi Persatuan, 
sahabat-Ku. Aku hampir datang. 
Dengarlah Aku. Sekarang ini keban-
yakan dari kalian menghakimi menu-
rut ukuran manusia. Inilah sebabnya 
roh kalian tidak mampu memahami 
Kekayaan-kekayaan Kerajaan Sur-
gawi-Ku. Kecuali bila seseorang lahir 
kembali ia tidak mampu melihat Kera-
jaan Surga .

Vassula dari penderitaan Hati Ku-
dus-Ku, jiwa terkasih, Aku akan 
mendorong engkau dengan kata-kata  
yang sama yang dibisikkan Roh-
Ku ke dalam telinga Santo Paulus: 
‘usahakanlah memperoleh karunia 
bernubuat’a. Inilah yang harus kauin-
gatkan dan katakan kepada umat-Ku. 
Katakanlah kepada mereka bahwa 
seseorang harus bernubuat dengan 
semangat dan dengan cara ini ia meng-

hormati Roh Kudus-Ku.
Tuhan, banyak orang mengutuk nubuat. 
Ini dapat kumengerti, karena ada begitu 
banyak nabi palsu.
Hai orang-orang yang kecil imannya! 
Bagaimana mungkin kalian tidak me-
mahami apa yang selama ini Kuajar-
kan kepada kalian? Aku telah berkata 
bahwa pada akhir Zaman banyak nabi 
palsu akan muncul dan kalian harus 
bersikap hati-hati terhadap mereka. 
Tetapi, bukankah Aku berkata bahwa 
kalian akan dapat menilai mereka dari 
buahnya? 

Mengapa begitu sedikit orang mengi-
kuti petunjuk-petunjuk-Ku? Akulah 
Sang Kristus dan Aku mengutus 
engkau justru karena alasan ini. Aku 
mengutus engkau kepada bangsa-
bangsa untuk menyatakan bahwa 
Karya-Ku hidup! Maka, teguhlah dan 
jangan goyah ataupun takut, Akulah 
Perisaimu. 
Ya, Vassula-Ku, Aku telah memberi 
engkau keistimewaan tidak hanya 
untuk dapat berada bersama  Aku 
dengan cara khusus ini, tetapi juga 
untuk menderita bersama-Ku. Na-
mun, jangan pernah ragu bahwa Aku 
Sendiri mampu menyelesaikan Karya 
ini. Aku mencukupi Diri-Ku Sendiri. 
Tetapi Aku telah memilih engkau 
untuk menyempurnakan engkau. Aku 
berkata kepadamu, pertandinganmu 
belumlah selesai. Sudah dapat Kupas-
tikan bahwa Aku akan menyelesaikan-
nya bersama engkau. Pergilah kepada 
semua bangsa dan maklumkanlah 
bahwa Hukum-Ku hidup dan bahwa 
Aku bermaksud menuliskannya di 
dalam hati mereka. 

8 1 Kor 14:39
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Maka, bersukacitalah! Bersukacitalah 
dan berbahagialah, sebab Kerahiman-
Ku tak terbandingkan. Berbahagialah 
bahwa Kedua Hati Kami, seperti Dua 
Cabang Zaitun ada di antara kalian 
untuk memulihkan kesehatan dan 
menyembuhkan luka-luka kalian! Ber-
sukacitalah dan berbahagialah bahwa 
Kedua Hati Kami seperti Dua Dian 
yang membimbing langkah-langkah 
kalian ke Surga, tempat tinggal kalian. 

Dengan apakah akan Kusamakan 
Kerahiman-Ku? Dan engkau, yang 
telah Kubesarkan dan Kubimbing 
dalam Terang-Ku, peganglah Aku 
erat-erat. Aku mengamati setiap gerak 
dari Surga, dan Aku tahu bahwa luka-
luka yang paling dahsyat yang akan 
Kuterima adalah dari rumah saha-
bat-sahabat terbaik-Ku  Aku harus 
minum Piala perpecahan kalian, hati 
kalian yang belum berdamai kembali 
dan kemurtadan kalian ...
Kedengkian dan penipuan membunuh 
mereka yang tidak bersalah. Tidak, 
anak-Ku, jangan menunggu ungka-
pan terima kasih atau belas kasih dari 
dunia, sebab Aku pun tidak menerima 
kedua hal itu ketika Aku sedang dalam 
perjalanan-Ku ke Kalvari. 
Aku berkata kepadamu, hai hati 
mungil: demi Kasih-Ku Aku akan  
memperbanyak Panggilan-panggilan-
Ku dan tidak menguranginya.

(Bersambung ke BC 66)

Catatan Kaki

1 Yesus berbicara kepada semua orang.
 2 Pencurahan Roh Kudus.
 3 Wahyu dan penampakan-penampakan terha-
dap orang-orang yang bukan Kristiani.
 4 Maksudnya, yang mengganggu aku.
 5 Nada suara Allah tiba-tiba berubah.
 6 Aku merasakan Suara Allah menjadi sedih 
dan aku merasa bahwa Ia sedih.
 7 Allah berbicara kepadaku dalam bahasaku  
(Yunani). Ia berkata: “Aku amat sedih. Besok 
adalah penyaliban pertama, dan sekali lagi 
Putra-Ku akan disalib ulang dalam 7 hari 
mendatang ...”, karena adanya dua tanggal 
   Paskah.
 8 1 Kor 14:39


