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Aku menempatkan segenap Hati-Ku ke 
dalam madah-madah demi kasih untuk 
kalian semua, entah baik entah jahat. 
Aku telah menjadi pengemis demi 
kalian, dan bila Allah kalian berjalan 
pincang karena kalian, dan mereka 
yang lewat tidak mengenali Aku, ini 
karena Aku tertutup oleh darah dan 
ludah generasi ini yang hidup dalam 
kejahatan dan dosa.  

Oh, bumi, engkau begitu tercemar! 
Hidup Sejati dalam Allah. Engkau 
sudah berhenti berada .... Allahmu 
telah datang kepadamu tetapi engkau 
tidak mengenali Dia. Belumkah engkau 
mendengar? Aku Ilahi dan dalam 
Keilahian-Ku Aku mau menyelamat- 
kan engkau supaya engkau juga 
dapat bergabung dengan para kudus. 
Namun, kendati Aku sudah memberi 
tawaran-Ku, banyak dari anak-anak-
Ku tidak mau bertobat maupun siap 
untuk melepaskan dosa-dosa mereka, 
dosa-dosa yang mengikat diri mereka 
kepada segala sesuatu kecuali Aku, 
Jiwa-Ku penuh dengan keluh kesah. 
Ya, katakanlah, hai putri, bahwa baju 
karung-Ku terendam dalam Darah-
Ku.

Dengarkan Aku: Hari ini, sama seperti 
kemarin, Yang Paling Kudus diludahi, 
didera oleh semua yang lewat. Salib 
Suci-Ku, alat keselamatanmu, diinjak 
oleh manusia setiap hari. ... Ah ... 
Aku menderita dengan pedih ... Hari 
ini Aku telah membuka cadangan-
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cadangan-Ku di surga untuk memberi 
makan kalian secara berlimpah-
limpah. Aku membuat jalan untuk 
membawa kalian semua ke surga. 

Aku telah berkata: “Meskipun 
generasi ini dengan penuh kesediaan 
diri telah melemparkan dirinya ke 
kaki setan, Aku, Yang Kudus, tidak 
pernah dapat melupakan kenangan 
saat kalian diciptakan, dan betapa 
ingatan akan saat itu menyebabkan 
Bapa mencucurkan air mata sukacita. 
Inilah sebabnya Aku tidak dapat 
diam dan melihat keturunan Bapa-Ku 
mengambil bentuk Musuh-Ku. Musuh 
memang memiliki daya tarik, namun 
daya tariknya mematikan, sedangkan 
apa yang harus Kutawarkan akan 
membawa kalian kepada keilahian 
kalian dan kembali kepada Rangkulan 
Bapa kalian. 

Generasi, pada saat tidur kalian 
telah ditangkap dan dipesonakan 
oleh Musuh-Ku. Dengan dikelilingi 
oleh dusta kalian telah dibujuk, 
sedangkan ingatan kalian yang jatuh 
ke dalam ketiadaan telah tenggelam 
ke dalam kegelapan,1 tetapi Aku, 
Allahmu berkata kepadamu: Hai 
putra-putra! Dan putri-putri! Kalian 
adalah keturunan Yang Mahatinggi! 
Kalian turun dari Kekuasaan 
dan Kemegahan. Oh, datanglah! 
Kalian milik Kami!2 Kalian milik 
Surga .... Kalian turunan Ningrat. 
Maka, mengapa, mengapa kalian 

1 Tiba-tiba Tuhan meninggikan Suara-Nya sambil mengatakan hal sebagai berikut.
2 Trinitas yang Mahakudus
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mendengarkan Binatang itu? Kalian 
diberkati dalam Citra Kami, bukan 
dalam citra si Binatang! 

Kalian diciptakan untuk berjalan 
di taman-taman kediaman Yang 
Mahakuasa. Maka, izinkanlah 
Aku membungkus kalian dalam 
Kemegahan-Ku. Bukalah hatimu 
dan Aku aka‘Ämenyelamatkan 
kalian! Izinkanlah Aku memasuki 
tempat kediaman-Ku3 agar Aku 
dapat menghiasinya, dan ketika 
Aku melakukannya Aku akan 
menebarkan kalian sebagaimana 
orang menebarkan jala, ke padang 
gurun ini dan ke dalam lembah 
kematian untuk berseru dalam 
Nama-Ku: “Kasih sedang dalam 
Perjalanan-Nya Kembali. Hari Tuhan 
sudah dekat, lebih dekat dari yang 
kau sangka! Bertobatlah! Bertobatlah 
dan bersukacitalah, terompet malaikat 
keenam segera akan terdengar untuk 
menggenapi peringatan-peringatan 
Allah. Bergegaslah dan bertobatlah 
untuk memperoleh Meterai Anak 
Domba pada dahimu”.

Inilah yang akan kaukatakan. Engkau 
akan menjadi Takhta-Ku dan Aku 
tema puji-pujianmu, dan di bawah 
pengawasan Musuh-Ku Aku akan 
memberi hati tabah kepadamu 
untuk menaklukkan dia dan para 
pengikutnya dalam perang akhir 
Zaman. Sekian dulu sekarang, hai 
putri. Aku memberkati engkau dan 

semua yang ada bersamamu. Nama-
Ku adalah: Sang Amin  

Patmos. 23.7.94

Vassula dari Hati Kudus-Ku, Aku 
memberkati engau. Perlakukanlah 
Aku sebagai temanmu. Jangan pernah 
meninggalkan misimu, termasuk 
tugas menulis. Berilah Aku waktu 
untuk menulis. Berilah Aku waktu 
untuk mencurahkan ke atas altar-
Ku4  berkat-berkat-Ku, mur-Ku 
dan minyak urapan-Ku. Berilah 
Aku waktu untuk menutupi engkau 
dengan keharuman-Ku: dupa. 
Demi meredakan murka Bapa-Ku 
ucapkanlah Nama-Nya dengan hormat 
dan pujian di hadapan Himpunan-
himpunan (Pertemuan-pertemuan). 

Aku akan memanggil5 dan engkau 
harus sadar akan panggilan-Ku.
Terimalah Damai-Ku sekarang dan 
hadirkanlah Aku dalam pikiranmu6  
dan simpanlah Aku dalam hatimu7 ... 
Teman? Dengarlah Aku. Ingatlah 
selalu akan hal ini: Mesias telah 
dianiaya, juga diperlakukan sebagai 
penipu. Begitu pula para muridnya. 
Nak! Engkau berasal dari Aku 
dan karena engkau berasal dari 
Mesias engkau juga akan menderita 
sebagaimana Ia menderita. Ini bukan 
karena Aku tidak memperingatkan 
engkau sebelumnya. Ini sekedar 
mengingatkan kembali. 

3 Hati kita.
4 Kita dapat menjadi altar Allah.
5 Memanggil untuk menerima amanat.
6 Maksudnya berdoa tanpa henti
7 Pada saat ini Yesus berhenti, lalu sambil memandang aku Ia bertanya: ‘teman’? Maksud-Nya: ‘kita masih  
   ada ikatan janji’?
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!"#$%&"'(%)$%)*&$%+$#(+$,"(-$."/0"8((
&12$3$(415"$(-$%,4$'(%)$%)*&$%+$#(
5$3$#(-$."/0"(&12$3$(416*$2(4"&"(
-$%,4$7(0$3$#/0"(51%)15-"#&$%'(
8)5%1/0"(515-"$6(5"&9*:$6(-14$.7
Dan seperti hujan menghasilkan 
rumput segar di lereng-lereng bukit, 
begitu pula Aku akan menghasilkan 
makanan rohani bagi yang lapar dan 
miskin. Dan engkau, jadilah harpa-
Ku, supaya seluruh kongregasi umat 
beriman akan bergabung dengan 
Aku dalam madah-Ku. Maka, 
sukacitakanlah Penciptamu! Anak 
terberkati, betapa kelemahanmu 
menghibur Aku ... Peganglah Tangan-
Ku dan berjalanlah bersama-Ku. Aku 
akan membantu engkau supaya maju 
dan menyelesaikan misimu dengan 
memberi engkau cara yang penuh 
semangat9 dan dengan dorongan yang 
lebih besar. Aku akan menganugerah- 
kan rahmat-rahmat ini agar engkau 
tanpa takut mengajarkan apa yang 
Kuberikan kepadamu. Dan melalui 
engkau keharuman Pengetahuan 
Diri-Ku akan tersebar kepada setiap 
bangsa! Akulah Awal dan Akhir, dan 
segalanya diukur oleh-Ku.  

⁄¤‹fi› ƒ

Rhodes. 7.8.94

!"#$%'(&1#$5-$.$%10(6$&(61.6$#$%(3*(
4*%*7 ;"3$#&$#(<%,&$"(51+*#$6(#$4*+(
&1-=3=#$%&">11(777(01+*#$6($%?$5$%/
$%?$5$%()$%,(@"61.*5$(3$.*(.$3*=(
"5"5>12(A*#$6&$#(<%,&$"(-$,$*5$%$(
51.1&$(51.1&$)$4$(415"$(&1-=#=%,$%(
*%*>(B*+$($&"(#*3"2(3*($-$3(21.61%,$#$%(
$&"(4"3$#(3*+152$.*(-$6"(4$52$*(5$6*'(
$6$"(3*-$&$.(3*($6$4($2*("%,,"%C

Aku terus-menerus berdiri di 
hadapanmu. Pada akhirnya Aku 
akan menang. Maka, jangan takut ... 
Aku telah memelihara engkau. Aku 
telah membesarkan engkau untuk 
memuliakan Nama-Ku. Manusia 
damai akan memahami Amanat 
Damai-Ku. Dalam Amanat-amanat-Ku 
ada kalimat-kalimat yang tersembunyi 
dan sukar dimengerti, tetapi ini adalah 
untuk mereka yang disebut oleh nabi 
Yesaya: ‘Engkau akan mendengarkan 
dan mendengarkan lagi tetapi tidak 
memahami, melihat dan melihat lagi, 
tetapi tidak menangkap ....’. Orang-
orang ini tidak berpenghuni13.  

Mereka juga memutarbalikkan Kitab 
Suci. Ingatkanlah setiap orang14  
bahwa mereka tidak dapat melayani 
dua majikan, majikan dunia dan 
Aku, Aku yang adalah Majikan 
Surgawi. Ingatkanlah mereka bahwa 
mereka harus mempraktikkan apa 
yang telah Kuajarkan. Jangan pilih 
kenikmatanmu sendiri di atas Allah. 
Aku Kudus dan Aku ingin engkau 
hidup suci. Engkau harus tetap teguh 

  8 Lagu dan Hymne adalah: Hidup Sejati dalam Allah.
  9 Sejak itu aku menerima rahmat-rahmat istimewa.
10 Kehambaran spiritual.
11 Mengasihi Allah sampai gila dan mengumumkannya dengan bersaksi di TV setempat.
12 Dari 2 imam ortodoks yang menentang aku.
13 Maksudnya, jiwa mereka seperti padang gurun. 
14 Kelompok-kelompok doa di Rhodes dan Athena
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setiap saat dan tidak kadang-kadang. 
... Iblis mengintai di sekelilingmu dan 
telah bersumpah untuk menipu kalian 
semua! 

Berdoalah bagi imam-imammu15 yang 
begitu lemah. Mereka memandang 
tanpa melihat dan mendengar tanpa 
mendengarkan. Dalam kondisi ini 
mereka lemah pikiran, dan karenanya 
tidak dapat menyimak Amanat ini. 
Maka, jangan heran ketika mereka 
mencurigai kelompok kalian dan 
berdebat soal Sabda-Ku. Mereka 
sama berharganya seperti engkau dan 
Aku mengasihi mereka sebanyak Aku 
mengasihi kalian semua. Hormatilah 
mereka dan berdoalah untuk mereka. 
Aku akan mengakhiri dengan berkata 
kepadamu: Patuhilah Ketetapan-
ketetapan-Ku dan jauhilah hal-hal 
yang ditawarkan dunia kepadamu. 
Jangan beri peluang kepada Musuh. 
Jangan kalian makan hal-hal yang 
tidak suci. Ini adalah peringatan-
Ku yang kedua. Yang pertama telah 
disampaikan oleh mulut dia yang 
menuliskan Madah Kasih-Ku.  

Tegaklah dan kendalikanlah dirimu 
agar engkau tetap ada dalam 
perkenanan-Ku. Inilah syarat-syarat 
mengikuti Aku. Jangan memaksakan 
Aku untuk berkata kepadamu pada 
suatu hari: “Engkau tidak tegak”. 
Sekarang engkau benar-benar sadar 
akan persyaratan-Ku. Bila engkau 
patuh kepada-Ku ikutilah Aku. Jangan 
pernah mengacaukan karya yang 
telah Kulakukan pada orang lain16.   
Bertobatlah! Dan carilah kejujuran. 
Sungguh Aku berkata kepadamu: 

Mereka yang bertingkah laku seperti 
orang ka r akan mendapat bagian 
mereka, sebab mereka tidak hanya 
bertingkah laku seperti orang ka r 
tetapi malah bertepuk tangan kepada 
orang lain yang bergabung dengan 
mereka. Bila Aku, yang mengasihi 
kalian, tidak menegur kalian, siapa 
yang akan menegur? Bila Aku 
memberi kalian semua pengajaran 
ini, ini adalah demi menyegarkan 
kembali ingatan-ingatan kalian dan 
mengingatkan kalian kembali bahwa 
Aku adalah Kudus  ic.

D14(EFGFG(H01.1&$()$%,(61.5$4"&(
=.$%,/=.$%,/@"'(6*3$&(4$6"(2"%(
)$%,($3$(-1.4$5$(I&"J7(@$.1%$(
&1+=52=&/&1+=52=&(3=$(3*(D"%$%*(6*3$&(
3*3$52*%,*(41=.$%,(215-*5-*%,(.=#$%*(
K*5$5L'(41-$-(6*3$&($3$()$%,(5$"(
51%,,15-$+$&$%(51.1&$'(D14"4(@.*46"4(
41%3*.*+$#()$%,(3$6$%,(51%,,15-$+$/(
&$%(51.1&$7(;15"$(*5$5(515"4"#*(
&13"$(&1+=52=&(3=$'(51%$5$&$%(
51.1&$(-*3$$#7
(

8.8.94

A*#$6'(I++$#&"'($&"(61+$#(3*$%,&$6(=+1#(
4"&$?*6$/0"("%6"&(51%9$3*(2$2$%(
6"+*4/0"()$%,(#*3"2'(,15$/0"(3$%(
#$.2$/0"7(<+*)$#/@"'(419$&($&"(6$#"(
-$#M$(2*&*.$%/2*&*.$%/0"(-1.$3$(
3*($6$4(2*&*.$%/2*&*.$%&"'(3$%(?$.$/
?$.$/0"(-1.$3$(3*($6$4(?$.$/?$.$&"'(
41-$,$*5$%$(4".,$(9$"#(3*($6$4(-"5*'(
3$6$%,+$#(3$%(21.*&4$+$#($&"(31%,$%(
41&4$5$7(N$6$%,+$#(3$%(21.*&4$+$#(
#$6*&"'("9*+$#($&"(31%,$%(I2*/0"(3$%(
,"%$&$%+$#(2$%$#/2$%$#/0"(31%,$%(
-1-$4($6$4(3*.*&"7(D$&*%*+$#(-$#M$($&"(
6*3$&(413$%,(3$+$5(21.9$+$%$%(51%"9"(
&1#$%?".$%7(B*5-*%,+$#(+$%,&$#&"(
2$3$(9$+$%()$%,(51%"9"(&1(@13*$5$%(
@1&$+/0"'(&$.1%$($&"(.*%3"(3$2$6(
-1.9$+$%/9$+$%(3*(!$5$%(;".,$M*/0"(

15 Terutama mereka yang ada di pulau Rhodes. 
16 Menggoda mereka yang baru bertobat untuk kembali berbuat dosa.
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2$3$(4"$6"(#$.*C
Betapa Aku suka akan semangatmu 
... Kesenangan-Ku adalah untuk terus 
menggunakan dirimu sebagai papan 
tulis-Ku, gema-Ku dan harpa-Ku, 
betapapun lemahnya suaramu, Aku 
akan melakukan sisanya. 

Aku berjanji kepadamu bahwa Aku 
akan menunjukkan kemuliaan-
Ku kepada semua bangsa melalui 
engkau. Minggirlah dan biarkan Aku  
bertindak. Aku berkata kepadamu, 
banyak orang yang akan mengenali 
Aku dalam Amanat-amanat ini 
sebagai Yang Mahatinggi. ... Dan 
Aku bahkan akan membuat orang 
ka r merindukan Aku17. Bagaikan 
hembusan angin lembut Roh-Ku akan 
menyentuh mereka. Aku akan pergi 
ke negeri-negeri yang belum pernah 
menyebut Nama-Ku Kudus. Aku akan 
berbicara kepada umat yang belum 
pernah memanggil Aku atau menyebut 
Nama-Ku.  
!"#$%'(-"&$+$#(-*-*.&"(3$%(5"+"6&"(
#$%)$($&$%(51%,"+$%,*(&$6$/&$6$()$%,(
61+$#(@$"-1.*&$%(&12$3$&"7
Ya! Aku akan membuat seluruh dunia 
mendengar Aku. Jadilah penurut dan 
Aku akan menyelesaikan Kehendak-
Ku dalam dirimu. Sementara itu 
secara rahasia Aku terus akan 
memberi engkau18 ajaran-ajaran 
Kebijaksanaan-Ku, menjadikan akal 
budi para  lsuf takjub. Aku akan 
membalas mereka yang sombong 
dengan hal yang setimpal dengan 

perbuatan mereka. ... Ya, Aku akan 
membuat para penatua takjub dan 
membawa mereka semua ke suatu  
kebingungan, sehingga mereka tidak 
mampu lagi membedakan tangan kiri 
mereka dari tangan kanan mereka. 
Di masa sekarang mereka inilah yang 
bersukacita dalam kepalsuan dan 
menara Babel mereka! Para ahli ini 
telah membeli dunia ini dan memiliki 
segalanya ...19 

!"#$%C(;"%,,"#(-1.$%*&$#($&"(-*+$(
51%,*%,$6&$%(<%,&$"(-$#M$(51.1&$(
9",$($%$&/$%$&/0">
I&"(-1+"5(51%31%,$.(3$.*(51.1&$G
H!*$3$($++$#(&1?"$+*(<%,&$"'()$(B$2$CJ
KO$M$-$%(*%*(515-"$6(9*M$&"(61.$5$6(
413*#(777L(

!"#$%'(@*6$-(;"?*(51%)1-"6&$%G(HI&"(
D$#M1(3$%(6*3$&($3$()$%,(+$*%7(I&"(
515-1%6"&(61.$%,(3$%(I&"(51%?*26$&$%(
&1,1+$2$%7(I&"(515-"$6(&1419$#61.$$%'(
3$%(I&"(51%?*26$&$%(-1%?$%$7(I&"'(
D$#M1'(51+$&"&$%(*%*(415"$J20.(
!"#$%'(<%,&$"(P*52*%$%(4".,$(3$%(
41,$+$/,$+$%)$C(<%,&$"(D$%,(@"3"4'(
5$&$(61%6"%)$(<%,&$"(3$2$6(-1.4*%$.(3*(
$6$4(&1,1+$2$%("%6"&(515-$M$(!1.$%,'(
3$%(<%,&$"(3*&1%$+(=+1#(@1.$#*5$%/
0"()$%,(!$&(!1.-$6$47(0$+$#($&"(
41%3*.*(51%,$+$5*(@1+15-"6$%/0"()$%,(
3$+$57(!1%6"%)$(<%,&$"(3$2$6(51."-$#(
-1%?$%$(51%9$3*(&1419$#61.$$%>
... Tujuan-Ku akan menjadi nyata. Aku 
akan berbuat sesuka hati-Ku21. ...
Apalagi yang dapat kukatakan 
kepada-Mu atau kulakukan untuk 
meyakinkan Engkau, hai Terkasih-
Ku? Meskipun engkau lelah karena 

17 Artinya: mengikuti Perintah Allah yang terbesar.
18 Maksud Allah, kalau Ia datang memberi aku amanat, tidak ada orang di sekelilingku, tidak ada kerumunan  
     orang. Semua dilakukan dalam keheningan.
19 Mendengar nada Allah yang kecewa dan agak pahit aku rasa Ia mungkin akan meledak, dan aku  
      memberanikan diri menginterupsi Dia..
20 Yes 45: 6-7.
21 Yes 46: 10.
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perjalananmu begitu banyak, Aku 
akan meluluskan sebagian dari 
permintaanmu. Bila engkau terus 
bepergian demi Aku, memaklumkan 
seluruh Pengetahuan yang Kusampai-
kan kepadamu.
I&"($&$%(-121.,*$%(315*(<%,&$"'()$(
!"#$%7(I&"(6*3$&(+$)$&'(616$2*(-$,$*5$%$(
$&"(3$2$6(51%,$6$&$%%)$>(B$,$*5$%$(
$&"(3$2$6(51521.=+1#(-$,*$%(+$*%%)$(
3$.*/0">
.... Engkau terlalu rapuh untuk itu. .....
!*3$&(-*+$(<%,&$"($3$(3*(3$+$5(3*.*&"(
3$%(#$3*.7(!*3$&(-*+$(;$%6=(0*&$1+($3$(
3*(4$52*%,&"(3$%(-*+$(B"%3$(;"?*(&*6$(
51%"6"2*(&12$+$&"(31%,$%(9"-$#/Q)$7(
Kalau begitu engkau benar-benar 
mengandalkan Aku ...22 

Sisa Putra-Ku, pakaianmu akan 
berguling-guling dalam darahmu. ... 
Hal ini akan membawa keselamatan 
dan pertobatan banyak orang. Tidak 
lama lagi Aku akan mencurahkan 
Roh-Ku, seperti yang belum pernah 
sebelumnya, ke atas mereka dan dari 
lidah mereka yang berdusta Aku akan 
menempatkan lidah jujur yang akan 
menyerukan: “Aku milik yang Maha-
tinggi dan Bapa segala-galanya”. Satu 
lagi23  akan menyebut dirinya dengan 
Nama Putra-Ku: ‘Kristen’, dan pada 
dahinya akan tertulis Nama Baru 
Putra-Ku.

Oh, Vassula, ambillah sabit dan 
menuailah! Bergegaslah, dan jadilah 
tertarik akan kemegahan Karya-Ku 
dan menuailah. Menuailah dengan 
rajin bersama Aku dan jangan pernah 

direbut oleh dunia. Suara-Ku manis, 
Citra-Ku sempurna. Mari, datanglah 
ke dalam Rengkuhan Bapa. Debu dan 
abu, namun Milik-Ku, yang berjiwa 
dan berhati. Mari, Paraskevi,24 Aku 
akan memelihara penglihatanmu. 

ø
10.8.94

Damai-Ku Kuberikan kepadamu. 
Aku Tuhan, dan dengan kerelaan Aku 
memberi engkau makanan dari surga. 
Tulislah, merpati-Ku, tulislah kata-
kata ini dari Kitab Suci: 
“Bila engkau tetap tinggal dalam Aku
dan Sabda-Ku tinggal dalam dirimu,

engkau boleh minta apa saja yang 
menyenangkan dirimu

dan engkau akan menerimanya!” 25  
(Yoh 15:7)

Dengarkanlah dan tulislah: Dalam 
kerahiman Aku jatuh iba kepadamu, 
dan inilah sebabnya Aku ada di sini 
untuk menuntun mereka yang belum 
dituntun dan memberi Hukum-Ku 
kepada mereka yang tidak patuh pada 
hukum. Aku akan terus memberi 
makan generasi ini atas dasar hak ahli 
waris dari Bapa-Ku di Surga. Roti 
yang menyembuhkan kalian datang 
dari atas. Roti pengajaran turun dari 
atas, dari gudang Bapa-Ku. Tidak 
seorang pun boleh berkata: “Aku 
tidak punya apa-apa untuk dimakan”. 

22 Aku perhatikan nada kagum dari Yahweh, Tuhanku23 Suatu gaya bahasa (ungkapan). Ini tidak berarti hanya satu24 Paraskevi adalah namaku yang kedua. Paraskevi dalam bahasa Yunani berarti Jumat. Nama ini, yang  
     adalah nama umum di Yunani ditambahkan oleh ibuku untuk menghormati Santa Paraskevi, santa yang  
     dapat menyembuhkan mata, ketika aku lahir kelopak mataku lengket menjadi satu. Ibuku tidak begitu 
     yakin bahwa aku memiliki mata. Ia berdoa kepada Santa Paraskevi dengan janji akan menamakan aku 
     dengan namanya. Setelah tiga hari mataku membuka.
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Inilah Aku menawarkannya kepada 
kalian agar kalian tidak tergoda 
memakan apa yang kotor dan 
mematikan, yaitu yang datang dari 
akar dunia. Roh-Ku menawarkan 
Kehidupan dan damai kepada kalian. 
Aku menulis sedikit kata-kata ini 
kepada kalian melalui bunga-Ku.

!"#$%'(-1-1.$2$(*5$5(3$.*(R.6=3=&4(
D"%$%*(6*3$&(21.?$)$(-$#M$(<%,&$"+$#(
)$%,(-1.-*?$.$(41-$-(<%,&$"(515$&$*(
&$6$(S-"%,$T("%6"&(515$%,,*+($&"7
Aku tahu, tetapi tidakkah mereka 
membaca: “... bunga keturunan 
mereka telah punah ...”26 

Kepada mereka Aku berkata: 
‘Bukalah hatimu dan engkau akan 
menerima Terang, dan engkau akan 
percaya’. Sekarang mereka seperti 
kelompok yang mengenaskan, 
mengembara di balik bayang-bayang 
dan kemuraman. Dalam Kerahiman-
Ku Aku tidak mempedulikan 
perbuatan salah mereka, demi 
memberi mereka waktu untuk 
bertobat!

Mari, teman-Ku, Aku tidak lupa apa 
yang kautawarkan kepada-Ku pada 
hari itu. Hari-hari semakin mendekat 
pada saatnya di mana Aku dapat 
memanfaatkan dengan baik 
tawaranmu27. Sebelum saat itu tiba 
Aku akan mempersiapkan dirimu. 
Penampakan-penampakan-Ku akan 
terus terjadi di atasmu untuk memberi 
semangat kepadamu. Ah, putri-Ku 
apa saja yang tidak akan Kulakukan 
bagimu? Dalam Kelembutan Kasih-
Nya Bapa-Ku menutupi jalanmu 

dengan batu zamrud. Seorang Raja, 
namun sangat keibuan, seorang 
Hakim, namun begitu lembut dan 
penuh kasih sayang, Alfa dan Omega 
namun begitu rendah hati. Mari, Aku 
dan engkau. “Kita”? “Kita”?
D$C(

Berbicaralah dalam Nama-Ku, ini 
menyenangkan hati-Ku dan menjadi 
kehormatan bagi-Ku.

!"#$%'($&"(51%,$4*#*(<%,&$"(3$%(I&"(
51%*&5$6*(@1#$3*.$%/0"(416*$2(51%*67
Begitu pula Aku bersukacita berbicara 
kepadamu dalam cara ini.
8$+(*%*(616$2'(!"#$%/@"'(416*$2(M$&6"(
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Ya! Inilah yang ditawarkan Bapa dan 
Aku kepadamu. Ah, Vassula, pada 
suatu hari engkau akan tampil di 
Istana Bapa-Ku bersama Aku. Tetapi, 
Aku belum akan memetik bunga-Ku 
sebelum Rencana-Ku atas dirimu 
terlaksana. Maka, sebelum tiba saat 
itu, teruslah meminum Darah-Ku dan 
makan Tubuh-Ku. Yang Kudus ada 
bersamamu  

⁄¤‹fi› ƒ
(Bunda Suci kita:)  18.8.94

Putri, Hati-Ku bersukacita setiap 
engkau bergabung dengan doa-
doa para kudus. ... Anak-Ku 
sayang, engkau bertempur28 dalam 
pertempuran yang sama yang 
dilakukan para kudus di surga. Aku 
pun hadir, maka biarlah kepatuhanmu  
kepada Allah tidak terbatas. Lihat, 

26 Terutama mereka yang ada di pulau Rhodes. 
27 Menggoda mereka yang baru bertobat untuk kembali berbuat dosa.
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terimalah segala sesuatu yang diberi 
Allah kepadamu. Melalui Tangan-
Nya, demi tujuan-Nya Sendiri yang 
murah hati maka Ia memberi engkau 
kemungkinan ini, yaitu kebebasan dan 
kuasa untuk bertindak demi kehidupan 
kembali Gereja. Bila engkau tetap 
seperti cermin yang tidak bernoda, 
engkau akan memantulkan Citra Allah 
dan Karya-Nya tetap akan dipantulkan 
atas dirimu, supaya setiap bangsa 
akan membaca Sabda Kehidupan 
sambil menyambut Kristus dengan hati 
terbuka. 

Masih begitu banyak penyembuhan 
yang perlu dilakukan, tetapi yakinlah 
pada Tuhan sebab Ia Sendiri adalah 
Pendamping Kudusmu. Karena engkau 
dibesarkan agar ada bersama Kristus, 
Putra-Ku, engkau harus menjalani 
hidup sejati dalam Allah. Biarlah setiap 
pikiranmu ada pada hal-hal surgawi. 
Ajarlah orang lain untuk memikirkan 
Allah, berbicara tentang Allah dan 
merindukan29 Allah, sehingga mereka 
sadar bahwa Allah adalah Kehidupan, 
Sukacita dan Kedamaian Surgawi.

Lihat, hari-harinya sudah tiba ketika 
rahmat istimewa ini yang ditawarkan 
Tuhan kepada dunia akan mencapai  
kesudahannya. Vassula, belajarlah 
dan sampaikanlah kata-kata Kitab 
Suci ini kepada mereka yang 
berkata: “Atas dasar hukum kanon 
mana pun kami tidak berkewajiban 
mendengarkan nubuat apa pun30 ...”. 
Katakan kepada mereka: Kitab Suci 
tidak pernah bohong. Kitab suci 

berkata: “Yakinlah bahwa kamu 
tidak pernah menolak mendengarkan 
apabila Dia bersabda. Bila orang-
orang di bumi, yang menolak 
mendengarkan suatu peringatan, 
tidak mampu menghindari hukuman 
mereka bagaimana mungkin 
kita dapat mengelak suara yang 
memberi peringatan kepada kita 
dari  Surga? Pada saat itu Suara-Nya 
menggetarkan dunia, tetapi sekarang 
Ia telah memberi kita janji ini: Aku 
akan menggetarkan bumi sekali lagi, 
dan bukan hanya bumi tetapi juga 
surga”31. 

Pelunasan dari surga yang 
disiapkan untuk generasi yang tak 
berallah sudah dekat. Aku akan 
terus mendampingi kalian semua 
dan memberi semangat kepada 
kalian untuk berdoa, berpuasa dan 
menjalani hidup sejati dalam Allah. 
Bila kalian mengizinkan Aku, 
Aku akan terus membawa kalian lebih 
dekat kepada Allah  Aku, i Panayia32, 
memberkati kalian masing-masing  
dan berkata kepada kalian, jubah-Ku 
telah Kuletakkan di atas kalian untuk 
menutupi anak-anak kecil-Ku dari 
si jahat yang bagaikan singa, terus-
menerus berkeliaran mencari mangsa 
di sekeliling kalian 

19.8.94
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28 Keb 18: 12.29 Maksudnya: mengikuti dan menjalani Perintah terbesar Allah.30 Maksud Bunda Suci, nubuat-nubuat yang disampaikan dalam masa kita ini.31 Yoh 15:7.
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Damai-Ku Kuberikan kepadamu. 
Dalam Hati-Ku terdapat banyak 
harta, dan Aku kini telah 
menunjukkan kepadamu kekayaan 
yang tak ada habisnya. Aku mengasihi 
engkau, jangan pernah meragukan 
Kasih-Ku. Aku pernah berkata bahwa 
Harta ini disediakan bagi zamanmu, 
zaman ketika kemanusiaan ada pada 
tingkat paling rendah, dan ketika ada 
pada tingkatnya yang menyedihkan 
itu si Binatang akan diizinkan untuk 
menggoda kalian semua. Inilah 
sebabnya Aku minta agar kalian 
berdoa lebih banyak, berpuasa dan 
mengikuti aturan-aturan-Ku. 

Bukalah hati kalian kepada-Ku dan 
matilah terhadap dirimu. Dan engkau, 
hai putri, tinggallah dalam Aku. 
Terimalah para penuduhmu dan Aku 
akan mengangkat jiwamu kepada-
Ku. Jangan pernah menghakimi, 
jangan pernah menangisi hal-hal 
yang tidak tahan lama, jadilah 
baik dan suci. Aku akan mengajar 
engkau untuk menjadi sempurna bila 
engkau mengizinkannya, Vassula-
Ku. Teruslah mengumumkan dan 
memproklamirkan kekayaan Hati-Ku 
kepada orang-orang kepada siapa 
engkau Kuutus dan jangan takut 
kepada para penuduhmu, serahkan 

mereka kepada-Ku, anak-Ku. 
Lihatkah engkau betapa banyak lagi 
engkau masih harus meningkatkan 
diri? Dari cara hidupmu engkau dapat 
menarik hati orang lain juga untuk 
mengenal Aku 

KA$+"(V$(-1.-*?$.$(&12$3$(&1+=52=&(3=$(
U#=314L

Aku ingin agar mereka masing-
masing selalu ingat bahwa Aku telah 
membesarkan mereka dengan rahmat. 
Tidak ada satu pun dari mereka yang 
pantas menerima Rahmat-rahmat-
Ku. Itulah sebabnya Aku ingin supaya 
mereka membaca perumpamaan si 
penuntut dan kaum Farisi dari Kitab 
Suci, agar semangat mereka tidak 
berubah menjadi bigotry. Belajarlah 
bahwa tidak ada seorang pun yang 
baik kecuali Allah. Belum ada seorang 
pun dari kalian yang sudah sempurna. 
Kalian masih perlu belajar banyak. 
Kalian harus belajar kesabaran 
Bapa, kasih dan kemurnian yang 
Kutunjukkan kepada kalian semua, 
kekudusan mutlak dan kelembutan 
Roh Kudus-Ku. 

Sekian dulu sekarang ini, hai putri. 
Berkatilah Aku dan kasihilah Aku. 
Aku, Yesus, memberkati engkau, hai 
murid-Ku  

⁄¤‹fi› ƒ
23.8.94

!"#$%&">
Aku Ada.
Hai kecil, terimalah Damai-Ku. Aku 
telah datang kepadamu untuk mencari 
sedikit penghiburan di  dalam hatimu. 
Di dalam Hati-Ku ada luka yang 

33 Kurang gizi secara spiritual.
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sakitnya tak tertanggung. Pada hari 
ini, para pengikut Binatang menghujah 
Aku di dalam Sakramen Kasih-Ku. 

Kasih dikhianati, diludahi dan diinjak 
oleh langkah. Kini Aku berada di 
dalam tangan jahat mereka. Tahukah 
engkau apa artinya? Korban Kekal-
Ku ada di tangan mereka. Mereka 
melempari Aku dengan batu, dan 
bersumpah di antara mereka untuk 
menghapus Diri-Ku dari Tabernakel-
Ku. Lihat! Harinya sudah dekat saat 
mereka secara resmi akan menyatakan 
bahwa Aku harus dihapus dari  dalam 
Tabernakel-Ku dan mendirikan 
sebuah canang kosong untuk 
menggantikan Aku. ….. Dan nubuat 
Daniel akan tergenapi. Putri, jangan 
pernah melemah dalam imanmu dan 
kesetiaanmu. Jangan pernah tidur, 
jangan pernah ragu. Biarlah Aku 
beristirahat, hai terkasih-Ku, biarlah 
Aku beristirahat … ic.

Generasi! Kalian tidak dapat berkata, 
tidak, tidak pernah kalian dapat 
berkata kepada Penebus kalian: “Aku 
tinggal sendirian di tanahku tanpa 
ada seorang pun yang mengangkat 
aku”, ketika Hari Tuhan datang. Bila 
dengan Nyala Api, hai generasi, kalian 
akan ditebas, terbakar dan melepuh, 
dan taman-taman kalian akan 
mengering, begitu pula kebun-kebun 
anggur kalian, jangan berkata kepada 
Penebus kalian: “Bawakanlah aku 
sedikit makanan dan minuman”, sebab 
sekaranglah kalian harus bertobat, 
dan berhentilah memperbesar apa 
yang jahat. Dan bagi mereka yang 
tak berallah, yang menghujat Korban 

Kekal Tuhan kita dan memiliki 
Kematian sebagai teman, Nyala Api 
akan membara lebih dahsyat dari 
yang pernah sebelumnya ke atas 
kalian, kecuali bila Tuhan mendengar 
dari kalian seruan pertobatan kalian.

3.10.94

Vassula dari Sengsara-Ku, hiduplah 
demi Aku. Inilah yang seharusnya 
menjadi tujuan hidupmu sekarang. 
Aku akan menjadikan musuh-
musuhmu, yang juga menjadi musuh-
musuh-Ku, abu di tanah..
Oh, tanah!34 Namun yang berjiwa, 
mengapa engkau begitu memedihkan 
Hati-Ku? Mungkinkah engkau tidak 
lagi menginginkan warisanmu?

Ah, …. Vassula, betapa Aku 
berdukacita atas generasi ini. Aku 
mengulurkan Tangan-Ku kepada 
mereka dalam kegersangan mereka. 
Aku datang kepada jiwa mereka 
yang sudah menggersang untuk 
menghidupkannya kembali, tetapi 
mereka tidak kunjung melihat 
tangan-Ku yang menyelamatkan …

Mari, hai putri yang rapuh, dan 
bernubuatlah dalam Nama-Ku, dan 
katakanlah kepada umat-Ku tentang 
janji baru-Ku, bahwa hari-harinya 
sudah akan datang sekarang saat 
Kedua Hati Kami akan ditembus 
ulang. Musuh-musuh-Ku akan 
menyerbu Kekudusan-Ku, Altar-
Ku dan Tabernakel-Ku, untuk 
mendirikan Kekejian yang membawa 
malapetaka. Akan ada suatu saat 
penuh kemelut yang tak tertandingi 

34 Yesus berseru dengan kepedihan kepada dunia.
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sejak adanya bangsa-bangsa. Mereka 
akan menyerbu Rumah-Ku dengan 
paksa dan licik. Pemberontakan 
sudah mulai bekerja, tetapi secara 
rahasia, dan sebelum Pemberontak 
itu menghujah secara terbuka 
Kekudusan-Ku, dia yang menahannya 
harus digeser terlebih dahulu.

Oh, betapa banyak di antara kalian 
yang akan terjebak oleh rayuan-
rayuannya, tetapi milik-Ku tidak 
akan goyah, bahkan, mereka akan 
menawarkan hidup mereka demi 
tujuan-Ku. Aku berkata kepadamu, 
dengan penuh air mata di dalam  
Mata-Ku: “Umat-Ku, kalian akan 
diuji dengan nyala api oleh penyerang 
ini ….” Upaya menduduki serta karya-
karyanya sudah mulai menyebar di 
dunia35.  Singa telah meninggalkan 
sarangnya …  Dengarkanlah kali 
ini dan mengertilah: si penyerang 
adalah seorang (termasuk orang) 
cerdik pandai, mereka pengikut si 
Binatang yang menolak Keilahian-Ku, 
Kebangkitan-Ku dan Tradisi-tradisi-
Ku. 

Tentang mereka tertulis di dalam 
Kitab Suci: “Karena menjadi tinggi 
hati , kalian telah berkata: aku adalah 
Allah. Aku duduk di atas Takhta Allah, 
di tengah-tengah lautan. Kendati 
engkau manusia dan bukan Allah, 
engkau menganggap dirimu sama 
dengan Allah ….”36  (Yeh. 28: 1-2)
Pada hari ini, hai putri-Ku, aku 
menemukan sebuah hati yang tak 
terpecah belah, sebuah hati ke atas di 

mana Aku dapat menuliskan rahasia-
rahasia yang selama ini tersegel, sebab 
rahasia-rahasia itu sekarang pasti 
akan tergenapi. Maka, izinkanlah 
Tangan-Ku mengukir kata-kata ini ke 
dalam hatimu, hai putri: Bila dia yang 
menekan kekuatan orang-orang suci 
menempatkan dirinya bersama dengan 
para pedagang Tradisi-tradisi-Ku di 
atas Takhta-Ku, kehadirannya akan 
dibuat seperti seorang Allah di tengah 
Kekudusan-Ku. 

Aku sudah memperingatkan kalian, 
dan Aku masih memperingatkan 
kalian, tetapi banyak di antara kalian 
yang mendengarkan tanpa mengerti 
…. Hari ini kalian membangun, tetapi 
Aku berkata kepada kalian, bahwa 
kalian tidak akan dapat menyelesaikan 
karya kalian …. Bukalah mata 
kalian, hai kalian semua, dan lihatlah 
persekongkolan di Rumah-Ku … 
Persekongkolan dan pengkhianatan 
termasuk satu kelompok: seseorang 
yang duduk bersama di meja-Ku 
sedang memberontak terhadap Aku 
dan semua kekuasaan Kerajaan-Ku. 
Aku mengatakan hal ini sekarang 
supaya  bila saatnya tiba kalian akan 
memahami dengan penuh kata-kata-
Ku dan percaya bahwa selama ini Aku, 
Allah adalah Penulis seruan-seruan 
ini. 

Sekarang Aku akan menyampaikan 
kepada kalian sesuatu yang masih 
dirahasiakan dari kalian sampai 
sekarang. Aku akan mengungkapkan 
hal-hal baru kepada kalian, hal-hal 

35 Propaganda yang terus menerus di berbagai koran yang mengatakan bahwa Sri Paus sangat sakit,  
     sehingga ini sudah berarti menguburkan beliau hidup-hidup sebelum waktunya. Ini cara yang licik dan  
     merupakan gaya cuci otak untuk mempersiapkan jalan musuh yang mau melangkah masuk.
36 Yeh. 28: 1-2.
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yang tersembunyi dan tidak kalian 
kenal: Banyak di antara kalian yang 
akan kehilangan iman dan akan 
menghormati pedagang ini, sebab dia 
akan menggunakan sanjungan yang 
berlebihan untuk mengambil hati 
mereka, dan dia, bersama dengan 
orang-orang yang berallah asing, 
para cerdik pandai zaman kalian, 
mereka yang menolak Keilahian-Ku, 
Kebangkitan-Ku dan Tradisi-tradisi-
Ku akan menginjak-injak Korban-Ku. 

Karena hati manusia lemah, banyak 
orang akan menerima dia sebab 
dia akan memberi mereka banyak 
penghormatan segera sesudah hati 
mereka mengakui dia. Gereja-Ku akan 
mengalami semua penderitaan dan 
pengkhianatan yang telah Kualami 
Sendiri, tetapi Kitab Suci sekali lagi 
harus digenapi ketika mereka berkata: 
“Aku akan memukul si gembala dan 
domba-domba akan tercerai-berai”37. 

Akan tetapi, patuhilah gembala ini en-
tah apa pun yang terjadi. Tetaplah setia 
kepadanya dan jangan kepada orang 
lain. Gembala kalian akan dipukul 
dan tangisan umat-Ku akan menem-
bus surga. Bila kota-Ku akan hancur 
menjadi reruntuhan batu, bumi akan 
bergetar dan koyak serta akan bergun-
cang. Sementara ini semua terjadi di 
depan mata kalian, suatu percikan api 
akan memancar dari Timur. Sebuah 
tangan setia akan diulurkan dari 
sebelah Timur untuk membela Nama-
Ku, Kehormatan-Ku dan Korban-Ku. 
Ketika hujah  menyembur keluar dari 
mulut si Binatang, sebuah hati akan 
ditawarkan dari sebelah Timur untuk 

menyelamatkan si Saudara ini yang 
akan menjadi mangsa si Jahat. Dan 
sementara perjanjian-perjanjian akan 
dilanggar, para nabi ditolak dan di-
bunuh, suara anggun dari Timur akan 
terdengar: “Oh, Yang Sulit Ditolak, 
jadikanlah kami layak atas Nama-Mu. 
Semoga Engkau mengizinkan kami 
menjadi satu di dalam Nama-Mu …”

Setan sedang dalam perjalanannya 
menuju Takhta-Ku. Himpunlah 
komunitas-komunitas kalian dan 
sampaikanlah kepada mereka bahwa 
Aku, Yesus, akan membalut luka-
luka kalian pada saatnya. Kedua Hati 
Kami akan menjadi satu-satunya 
tempat pelarian pada hari-hari 
kemelut kalian. Maka, hai kalian 
yang begitu Kukasihi, dengarkanlah 
dan mengertilah: Aku ingin supaya 
kalian berani, jangan takut pada 
saat hari-hari kemelut dahsyat ini. 
Teruslah membela Sabda-Ku, Tradisi-
Ku, dan jangan menerima hal-hal 
tidak penting dan doktrin manusiawi 
yang akan ditambahkan dan 
ditandatangani Musuh-Ku dengan 
penanya. 

Tandatangannya akan dibuat dalam 
darah bayi-bayi yang digunakan 
untuk acara inisiasi mereka yang 
bersifat membunuh, inisiasi-inisiasi 
demi promosi dia!38 … Dan, hai 
teman-teman-Ku, sementara kalian 
akan menantikan Subuh sementara 
perjanjian-perjanjian akan dilanggar 
dan Pemberontakan akan mencapai 
titik pecahnya, angkatlah mata 
kalian dan perhatikanlah sebelah 
Timur, perhatikanlah datangnya 

37 Za. 13: 7.
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Subuh. Perhatikanlah Terang yang 
akan muncul dari sebelah Timur. 
Perhatikanlah  penyelesaian Rencana-
Ku. Ketika  manusia yang haus 
dengan tenggorokannya yang kering 
sedang mencari air, Aku, dalam segala 
Kemegahan-Ku dan Kekuasaan-Ku 
akan turun ke atas kalian bagaikan 
Sungai dengan Nama Baru-Ku 

⁄¤‹fi› ƒ
5.10.94

Vassula-Ku, ikutilah peraturan-
peraturan-Ku. Peraturan-peraturan-
Ku adalah: menyingkapkan kekayaan-
Ku kepada seluruh umat manusia, dan 
biarkan Roh-Ku menjadi satu-satunya 
Pembimbingmu. Jangan berkecil hati, 
Kasih-Ku  akan menopang engkau.
Dengarkanlah dan tulislah:
Keinginan-Ku yang tulus adalah 
bahwa bagian Barat dan Timur 
bertemu. Aku memerlukan kedua 
pilar39 Gereja-Ku itu untuk bergabung 
dan mengkonsolidasikan Gereja-Ku. 
Gereja-Ku tidak bisa berdiri kukuh 
dengan hanya satu pilar.
Aku telah mengutus mereka untuk 
menjaga Gereja-Ku, tetapi baru 
saja Aku kembali kepada Bapa, 
perpecahan di antara kalian pun 
terjadi, dan Tubuh-Ku dikoyakkan 
oleh tangan-tangan makhluk ciptaan 
yang diciptakan Bapa-Ku. Sejak itu 
Aku  terguncang oleh gambaran 
yang mengerikan. Pada hari ini, 
upaya apa pun di pihak ciptaan-

Ku untuk memulihkan Rumah-Ku 
yang hampir roboh menyentuh Aku 
secara mendalam. Langkah apa pun 
menuju persatuan membuat seluruh 
surgawi bersukacita. Setiap doa yang 
dipersembahkan demi pemulihan 
Tubuh-Ku, mengurangi murka 
Bapa-Ku. Setiap perkumpulan yang 
diselenggarakan dalam Nama-Ku demi 
persatuan membuat berkat-berkat-Ku 
tercurah atas mereka yang turut serta 
dalam pertemuan-pertemuan ini . 

Pandangan-Ku memperhatikan 
mereka yang mengasihi Aku dan yang 
melaksanakan keinginan-keinginan-
Ku yang penuh gairah , kendati 
mereka tidak sempurna. Maka, 
bergabunglah, dan siapkanlah Meja 
bersama-sama untuk menghormati 
Aku. Kalian sudah mengecap Piala-
Ku dan Roti-Ku. Kalian berdua sudah 
menikmati Makanan-Ku. Lidah 
ketiga, sayangnya, belum mengenal 
Aku sepenuhnya. Tetapi kalian, kalian 
telah memelihara Tradisi-Ku, kalian 
tidak tergoyahkan.40 Belumkah kalian 
mendengar: ‘Saudara dan sekutu 
bersikap baik dalam saat susah, lebih 
baik dari salah satu, kemurahan hati, 
menuju pertolongan’41. 

Percepatlah  hari itu, demi Kemuliaan-
Ku. Dari Timur Aku akan memper- 
cepat hati yang pemurah, yang dalam 
kesetiaannya akan memeteraikan 
perjanjian perdamaian dengan 
mereka yang di Barat  Kekuasaan-
Ku terpecah dua dan dari situ pecah 

38 “Tandatangannya akan dibuat dengan darah”: Karena begitu banyak negara melegalisir hukum aborsi,  
     Setan lebih mudah memperoleh kekuasaan. Aborsi adalah cara pembunuhan yang tersembunyi, sehingga  
     memberi Setan suatu sekte, karena merupakan korban manusia. Demi memberi kekuasaan dan  
     mempromosikan musuh, Setan menuntut korban manusia tersembunyi ini..
39 Bagian Barat dan Timur
40 Tidak tergoyahkan soal Tradisi.
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berkeping. Betapa mulianya kalian 
di masa lalu! Mari dan bangunlah 
kembali Rumah-Ku menjadi Satu 
dengan mempersatukan tanggal-
tanggal Paskah ….

Ada Dua Saudara Wanita yang 
menjadi sukacita Jiwa-Ku dan 
yang Kusenangi, meskipun mereka 
dikelilingi saudara laki-laki mereka, 
yang tidak mau mendengarkan mereka. 
Kendati jiwa mereka42 sudah begitu 
dekatnya dengan kematian, mereka 
tetap tidak mau mendengarkan. 
Maka, Aku Sendiri akan membawa 
kedua mereka itu berkumpul bersama 
untuk menghormati Nama-Ku dan 
mengucapkan Nama-Ku di sekeliling 
satu altar. Dan segera sesudahnya, 
semua saudara laki-laki itu akan 
menyelesaikan upacara itu. 

Dengan kurang senang hati Aku 
melihat gerakan-gerakan ini di dalam 
Rumah-Ku, dan Aku berkata kepada 
kalian: Seorang pengkhianat akan 
mengikat Hukum-Ku dan Tradisi-
Ku dan mengurangi pilar yang 
menghormati Aku di sebelah Barat.  
Suatu sensus akan diadakan tanpa 
konsultasi dengan Aku. Hati mereka 
bertekad untuk mengangkat pilar ini 
sebelum Aku menyatukan pilar dari 
Gereja Timur dan mengkonsolidasikan 
Rumah-Ku yang sedang menuju 
kehancuran, mereka siap-siap untuk 
mewarisi apa yang bukan milik 
mereka. Bagaimana mungkin mereka 
melupakan bahwa Aku memeriksa 

setiap hati untuk mengetahui apa 
rencana mereka?

Roh-Ku rindu untuk menyatukan 
kalian supaya umat-Ku, yang 
sekarang ini berjalan dalam 
kegelapan, akan melihat Terang-Ku, 
dan mereka yang terbaring di lembah  
kematian dapat bangkit  

6.10.94
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#$+(4121.6*(*%*(51%)*%,,"%,(21.$4$$%/
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21.$4$$%/0">
Tidak. Aku menyukainya 43 Vassula, 
…. ah, Vassula, berapa lama lagi 
yang kauperlukan untuk memahami 
Aku?44 Kasih-Ku Tak Terbatas! ….
Kini, anak-Ku, segala sesuatu yang 
kaulakukan demi Kepentingan-
Ku adalah untuk Kemuliaan-Ku. 
Perbuatlah sebanyak kau mampu 
dan Aku akan melakukan sisanya. 
Jangan pernah takut. Aku tahu 
berapa banyak yang dapat engkau 
berikan kepada-Ku, maka apa 
pun yang kurang, Aku yang akan 
memberikannya dan melengkapi 
sisanya. Aku dan engkau, “kita”, 
ingatkah engkau? Maka, tinggallah 
dalam damai. Kasih ada bersama 
engkau  ic.

(Bersambung ke BC 74)

41 Sirakh 40: 24
42 Jiwa para saudara laki-laki itu.
43 Ia melihat keraguan-keraguanku.
44 Yesus mengatakan hal ini dengan rasa humor
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Juni 2000. Selesai tgl. 8 Juni 2000.

Koreksi oleh Dwi Helly selesai 2 Nov 2000. Di-
periksa ulang IND 31/5/01.

Catatan Kaki

1 Tiba-tiba Tuhan meninggikan Suara-Nya sambil 
mengatakan hal sebagai berikut. 

2 Trinitas yang Mahakudus.

3 Hati kita.

 4 Kita dapat menjadi altar Allah.

 5 Memanggil untuk menerima amanat.

 6 Maksudnya berdoa tanpa henti.
 7 Pada saat ini Yesus berhenti, lalu sambil meman-

dang aku Ia bertanya: ‘teman’? Maksud-Nya: 
‘kita masih ada ikatan janji’?

 8 Lagu dan Hymne adalah: Hidup Sejati dalam 
Allah.

9 Sejak itu aku menerima rahmat-rahmat istimewa.

 10 Kehambaran spiritual.

 11 Mengasihi Allah sampai gila dan mengumum-
kannya dengan bersaksi di TV setempat.
 12 Dari 2 imam ortodoks yang menentang aku.

13 Maksudnya, jiwa mereka seperti padang gurun.

 14 Kelompok-kelompok doa di Rhodes dan Athena.

 15 Terutama mereka yang ada di pulau Rhodes.

 16 Menggoda mereka yang baru bertobat untuk 
kembali berbuat dosa.

 17 Artinya: mengikuti Perintah Allah yang terbesar.

 18 Maksud Allah, kalau Ia datang memberi aku 
amanat, tidak ada orang di sekelilingku, tidak ada 
kerumunan orang. Semua dilakukan dalam kehen-
ingan.

 19 Mendengar nada Alah yang kecewa dan agak 
pahit aku rasa Ia mungkin akan meledak, dan aku 
memberanikan diri menginterupsi Dia.

 20 Yes 45:6-7.
21 Yes 46:10.
 22 Aku perhatikan nada kagum dari Yahweh, 

Tuhanku.
23 Suatu gaya bahasa (ungkapan). Ini tidak berarti 
hanya satu.

24 Paraskevi adaah namaku yang kedua. Paraskevi 
dalam bahasa Yunani berarti Jumat. Nama 
ini, yang adalah nama umum di Yunani, 
ditambahkan oleh ibuku untuk menghormati 
Santa Paraskevi, santa yang dapat meny-
embuhkan mata. Katika aku lahir kelopak 
mataku lengket menjadi satu. Ibuku tidak 
begitu yakin bahwa aku memiliki mata. Ia 
berdoa kepada Santa Paraskevi dengan janji 
akan menamakan aku dengan namanya. 
Setelah tiga hari mataku membuka.

 25 Yoh 15:7.

 26 Keb 18:12.

 27 Baca amanat tanggal 8.8.94.

 28 Pertempuran spiritual melalui doa, kasih, 
kepatuhan kepada Allah.

 29 Maksudnya: mengikuti dan menjalani Perintah 
terbesar Allah.

 30 Maksud Bunda Suci, nubuat-nubuat yang 
disampaikan dalam masa kita ini.

 31 Ib. 12:25-26.

 32 Bunda Suci (bahasa Yunani). Terjemahan hara-
 ahnya adalah: yang Paling Suci.

 33 Kurang gizi secara spiritual.
 34 Yesus berseru dengan kepedihan kepada dunia.
 35 Propaganda yang terus menerus di berbagai ko-
ran yang mengatakan bahwa Sri Paus sangat sakit, 
sehingga ini sudah berarti menguburkan beliau 
hidup-hidup sebelum waktunya. Ini cara yang licik 
dan merupakan gaya cuci otak untuk mempersiap-
kan jalan musuh yang mau melangkah masuk.
 36 Yez. 28: 1-2.
 37 ZC. 13:17.
 38 “Tandatangannya akan dibuat dengan darah” : 
Karena begitu banyak negara melegaliser hukum 
aborsi, Setan lebih mudah memperoleh kekuasaan. 
Aborsi adalah cara pembunuhan yang tersembunyi, 
sehingga memberi Setan suatu sekte, karena meru-
pakan korban manusia. Demi memberi kekuasaan 
dan mempromosikan musuh, Setan menuntut 
korban manusia tersembunyi ini.
 39 Bagian Barat dan Timur.
 40 Tidak tergoyahkan soal Tradisi.
 41 Ecc. 40:24.
 42 Jiwa para saudara laki-laki itu.
 43 Ia melihat keragu-raguanku.
 44 Yesus mengatakan hal ini dengan rasa humor 
besar.


