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CAIET I 

 

DIALOG CU DANIEL, ÎNGERUL MEU PÃZITOR 

Etapa I                                                                                      8.5.86 

– Fii în Pace. Slavã lui Dumnezeu, pentru bunãtatea Lui de a-ţi fi dat Pacea 

Lui. Eu te voi feri de rãu. Fii bunã şi acum fă o rugăciune. Iisus te aduce mai 

aproape de El. Dan 

 

9.5.86 

– Pace. Eu sunt lângã tine. Nu-ţi fie teamã. Veşnic mã voi ruga şi te voi 

îndruma. Te voi pãzi mereu. Fii bunã. Slavã lui Dumnezeu. Roagã-te. Dan 

 

(Mai târziu) 

– Pacea fie asupra ta. Eu te voi călăuzi mai aproape de Dumnezeu şi voi face 

din tine o fiinţã mai bunã. Fii bunã. Slavã lui Dumnezeu. Mergi cu 

binecuvântãrile lui Dumnezeu, Tatãl tãu Ceresc. Amin. Amin. Daniel 

 

10.5.86 

– Pace ţie. Eu sunt îngerul tãu pãzitor. Te voi pãzi mereu. De-a pururi vei fi 

pãzitã de mine. Iisus purificã. Dumnezeu te iubeşte. Mã rog pentru tine. 

Laudã-L pe Iisus. 

– Mã întreb dacă ceva minunat mi se va întâmpla. 

– Poate cã deja ţi s-a întâmplat ceva deosebit de minunat... 

– Vrei sã spui cã m-am schimbat? 

– Da. Slavã lui Dumnezeu că te-a adus mai aproape de El. Daniel 

 

11.05.86 

– Pace. 

– Eşti mulţumit cã eu sunt acum mai aproape de Dumnezeu? 

– Da. 

– Este de-ajuns? 

– Nu. Va trebui sã faci progrese pe mai departe. Te voi ajuta. Daniel 

 

12.05.86 

– Pace ţie. Roagã-te. Vreau sã te desprind şi să te leg de Dumnezeu. 

Aşteaptã şi ai să vezi. Îmi vei face mare bucurie...să ai nevoie de Dumnezeu. 

Iisus te purificã; mergi cãtre El; întâlneşte-L prin rugãciune. 

 

(Mai târziu) 
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– Ascultã-mã. Iubeşte-L pe Dumnezeu mai mult pentru cã El te iubeşte, este 

lângã tine acum şi în vecii vecilor. Continuă să faci efort, preaiubita mea. 

Citeşte din Biblie: Daniel. Concentreazã-te în special în rugãciune. 

Dumnezeu te binecuvânteazã. Daniel 

 

(Mai târziu) 

– Slavã lui Dumnezeu că mie mi te-a dat pentru a te conduce mai aproape de 

El. Acum, spune o rugãciune. Nu te teme de mine. Ai încredere în 

Dumnezeu pe care trebuie sã te sprijini în pace. El te iubeşte. Slãveşte-L;  

laudã-L. Slavã lui Dumnezeu. Laudã-L pe Domnul.  Daniel 

 

 

13.05.86  

– Pace ţie. YAHVE te iubeşte. Eu trebuie sã te leg mai mult de El. Iubeşte-L 

din ce în ce mai mult. YAHVE. Daniel 

 

14.5.86 

YAHVE te iubeşte. 

YAHVE îţi dã Luminã; 

YAHVE îţi dã vederea şi Viaţa veşnicã. 

Ai nevoie de YAHVE, de Dumnezeul nostru Atotputernic.  Daniel 

(Mai târziu) 

– Prin rugãciune, mã voi lupta cu toate spiritele rele care vor încerca sã se 

apropie de tine. Daniel 

 

15.5.86 

YAHVE te va călăuzi. Fii bunã cu toţi oamenii şi cu orice lucru. Acest fel de 

scriere este un har de la Dumnezeu. Laudã-L pe Domnul. Slavã lui 

Dumnezeu. Daniel 

 

17.5.86 

Iisus iartã pãcatele şi purificã. Eu vin la tine cu pacea în numele Lui. Roagã-

te. Eu mã rog pentru tine. 

(Mai târziu) 

– Pace, pace. Iubeşte toate lucrurile pe care Dumnezeu ţi le-a dat. Fie ca 

dragostea ta sã creascã mereu. Daniel 

 

18.5.86 

– Pace ţie. Vino la Iisus şi iubeşte-L; slăvit fie Dumnezeu... slãveşte-L pe 

Dumnezeu... vino la Iisus. El a murit pentru tine. Să ai nevoie de El. Eu te 
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voi conduce ca să-L apropii pe Iisus. Vino şi manifestã-ţi dorinţa de a învãţa 

lucrurile Bune. Daniel 

 

19.05.86 

– Eu te voi ajuta şi te voi învãţa sã discerni; te voi învãţa sã recunoşti pe cel 

ce este cu tine.  (În timpul scrisului: să discern un duh rău de Dumnezeu sau 

de îngerul meu)  Iisus te iubeşte veşnic:  „Nu-ţi fie teamã, cãci Eu sunt aici. 

Eu vã iubesc pe toţi.“ 

(Cel care a vorbit a fost Iisus. Îngerul meu L-a citat.) 

 

20.05.86 

– Lãudat fie Domnul, cãci El este bun. Slãveşte-L, cãci El este aproape. Iisus 

aduce Pace şi Dragoste tuturor. Fii bunã, fii bunã. Daniel 

 

21.05.86 

– Slavã lui Dumnezeu. Mã voi ruga pentru tine. Te voi învãţa Legea lui 

Dumnezeu. Acum, eu vorbesc pentru Dumnezeu. Dumnezeu, 

                                     YAHVE 

te-a ales pentru a fi eleva Lui şi pentru a te învãţa totul despre El şi Fiul Lui, 

Iisus Hristos. Lãudat fie Domnul. Mergi în pace. Daniel  

 

23.05.86 

– Pacea fie asupra ta. Te voi lega mai mult de Dumnezeu. Aceste legãturi 

vor întãri sufletul tãu, dãruind pace sufletului tãu. Sprijinã-te pe Dumnezeu. 

Te iubesc. Iubeşte-L pe Dumnezeu. Eu voi pregãti un loc pentru tine. Eu te 

voi aştepta, te voi lua la Dumnezeu... Adunã bani şi dãruieşte-i sufletelor 

necãjite care au nevoie. Dãruieşte-le haine mai bune. (Tot ce am câştigat la 

expoziţie, am dăruit săracilor. Am cumpărat o grămadă de haine şi le-am 

distribuit săracilor, atât creştini cât şi musulmani. – Mai tâziu, înainte de 

Crăciun, am plecat cu două prietene să cerem donaţii pentru săraci din casă 

în casă; am pierdut câţiva prieteni din această pricină. )  Fii generoasã. 

Slavã lui Dumnezeu. Daniel 

 

24.05.86 

– Iisus a murit pentru tine. 

„Nu-ţi fie teamã, cãci Eu sunt lângã tine.“ 

(M-am alarmat imediat.) 

– Cine a vorbit?  

– Dumnezeu a vorbit. Te voi îmbrãca într-o rochie albã şi te voi face purã 

(Dumnezeu i-a dat voie să-mi facă o curăţire specială, mai târziu, 
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îngăduindu-mi să-mi văd păcatele cu Ochii lui Dumnezeu) în Prezenţa lui 

Iisus. Laudã-L pe Domnul. Daniel 

 

25.5.86 

– Vassula, nimic nu dăinuie veşnic acolo unde te afli, dar aici unde eu 

trãiesc, totul dăinuie veşnic. Slãvit fie Dumnezeu, cã te-a adus mai aproape 

de El. 

YAHVE te iubeşte. Trãieşte în pace. Sprijinã-te pe 

                      YAHVE, cãci 

                      YAHVE restaurează; adu-I slavã. 

       „Pace tuturor, pace tuturor fiinţelor de pe pãmânt“ . (Această ultimă 

frază a fost de la Dumnezeu). 

 

Etapa a II-a 

 

26.5.86 

– Fii tot ce Lui Dumnezeu îi place. Întoarce-te la credinţã. Fii sfântã. Sã 

ajungi la Dumnezeu şi să te înfãţişezi dinaintea Lui cu un suflet curat. 

YAHVE te iubeşte; du-te şi te roagă. Slãveşte-L pe Dumnezeu şi laudã-L. 

Daniel 

 

27.5.86 

– Pacea fie cu tine. Eu voi face tot ceea ce Dumnezeu vrea ca eu sã fac. Te 

voi conduce la Dumnezeu. Daniel 

 

28.5.86 

– Tatã! Tatã din Ceruri, condu totul şi dã-mi mie tãrie! 

– Ce spui? 

– M-am rugat Tatălui din Cer. Slavit fie Dumnezeu. Iisus este întotdeauna cu 

tine. Cheamã-L pe Iisus în rugãciunile tale. Te voi conduce la Tatãl tãu. 

(Începeam sã mã tem cã sunt înşelatã.) 

– Nu-ţi fie teamã. Mesajele mele nu-ţi fac rãu. Iubeşte-L pe Dumnezeu. 

Iubeşte-L mai mult. Daniel 

 

30.5.86 

– Pacea fie cu tine. Du o viaţã curatã. Mã rog pentru tine. Iubeşte-L pe Iisus 

Hristos. El te iubeşte. 

„Nu te teme, cãci Eu sunt aproape. Vino la Mine. Eu sunt aici “. (Din frică, 

am ignorat această ultimă frază care venea de la Iisus. Mă înşelasem. M-am 

adresat îngerului meu, prefăcându-mă că n-am auzit nimic). 
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(Atunci, l-am întrebat pe îngerul meu:) 

– Unde te afli de obicei? 

– Eu sunt acolo unde tu te afli. 

– Tu poţi sã mã vezi la fel de clar precum vãd eu lucrurile din jurul meu? 

– Da. 

– Unde eşti atunci când cobor în fugã treptele casei? 

– Eu sunt cu tine. 

– Unde te afli în acest moment? 

– Eu sunt lângã tine. 

– Unde vei fi când voi muri? 

– Atunci tu mã vei întâlni, iar eu voi fi alãturi de tine. 

– Spune-mi ceva... 

– Eu Îl iubesc pe Dumnezeu. Slãveşte-L pe Dumnezeu. Daniel 

 

31.5.86 

– Pace. Pacea fie cu tine. Lui Dumnezeu îi place să-ţi  arate dragostea Lui. 

Dumnezeu vã iubeşte pe toţi, foarte departe de orice înţelegere. Iubeşte-L pe 

Dumnezeu, cãci Dumnezeu este bun. Iubeşte-L din toate puterile tale. Daniel 

 

1.6.86 

– Pace ţie. Fii bunã. Înceteazã sã mai citeşti astfel de cãrţi. (Literatură 

proastă)  Biblia propovãduieşte Adevãrul. Daniel 

 

2.6.86 

– Pace. Pace ţie. Aminteşte-ţi de Dumnezeu. El, încã de la început, a 

înfãptuit minuni. Toatã Gloria vine de la Dumnezeu. Dumnezeu vrea sã te 

uneşti cu El. Mergi cu Harul divin al Domnul nostru, Iisus Hristos. Totul se 

sfârşeşte. Din sfârşit purcede începutul. Mergi în pace. Dan 

 

6.6.86 

(Mi-am adus aminte de un vis, sau mai curând o viziune, pe care am avut-o 

în urmã cu câteva luni.Am visat cã tu mã apãrai de un şarpe). 

– Cum aş fi putut sã te pãrãsesc în momentul în care acel şarpe se pregãtea 

sã te devoreze? Mergi cu Harul Domnului nostru Iisus Hristos. Daniel 

 

(Iatã ce am vãzut: mã aflam acasã şi stăteam pe o canapea. În faţa mea, se 

gãsea întreaga mea familie stând pe o altã canapea. Deodatã, am auzit un 

zgomot slab care venea din stânga mea, dintr-un colţ mai întunecat al 

camerei. Din acel ungher, am vãzut târându-se un şarpe. Acest şarpe era un 

animal care îmi era mie cunoscut. El îşi pãrãsise ungherul în cãutarea 
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hranei, pentru cã încetasem sã-l mai hrãnesc. Fiind foarte flãmând, a 

devorat ultimele trei boabe rămase dintr-un ciorchine de strugure. Dar la 

foamea lui nu era suficient acel amãrât de strugure, aşa cã acum se târa 

spre bucãtarie pentru a-şi completa masa, trecând printre canapelele pe 

care stãteam. Involutar, mi-am tras picioarele, acum fiindu-mi fricã de un 

posibil atac din partea lui, cãci devenisem duşmanca lui şi mã temeam cã 

mã simte. Mã temeam foarte tare. Apoi m-am ridicat cu gândul de a-l 

prinde, cãci acum mã temeam sã nu-i atace pe vreunul dintre membrii 

familiei mele. Din momentul în care şarpele mi-a simţit intenţia, s-a pregãtit 

sã mã atace. Îmi era tare fricã şi m-am urcat pe o mobilã, stând acolo, dar 

cu picioarele atârnând. În clipa în care şarpele se îndrepta spre mine, am 

auzit un glas. Auzind şi el aceeaşi voce, i s-a fãcut fricã, îndepãrtându-se de 

mine. Atunci, am sãrit jos şi am alergat sã vãd cine a vorbit. Am vãzut un 

bãrbat foarte înalt şi mi-am dat seama cã acela era Îngerul meu pãzitor. El 

m-a întrebat: „De cine îţi este teamã?“ I-am rãspuns: „Îmi este fricã de 

acest şarpe;  a scãpat.“ Apoi, a adãugat: „Va trebui sã-l prind“. S-a 

îndreptat spre bucãtãrie şi, în timp ce se îndepãrta, m-am gândit: „Poate c-

ar trebui sã-l ajut“. Atunci am pornit şi eu spre bucãtãrie. Bãrbatul a 

deschis larg uşa acelei încãperi, iar apoi, ajutându-se de un bãţ, a încercat 

sã scoatã şarpele afarã, în timp ce eu mã strãduiam sã fac cât mai mult 

zgomot, dând dinmâini şi din picioare, pentru a-l face sã iasã. De fiecare 

datã când şarpele voia sã-i scape, venind spre mine, eu reuşeam sã mã 

feresc, dând repede din picioare, blocându-i calea. Şarpele a fost cuprins de 

panicã şi a ieşit din casã. De îndatã ce l-a izgonit, Îngerul meu pãzitor a 

zãvorât bine uşa. În partea dreaptã a uşii era o ferestruicã. Îngerul meu 

pãzitor şi cu mine am alergat împreunã ca să vedem ce face şarpele. Acesta 

începuse sã coboare treptele, târându-se. Dar pe scarã se aflau mai mulţi 

oameni care urcau şi coborau. Atunci, de teamã de a nu fi cãlcat în picioare, 

şarpele s-a îndreptat spre apartamentul meu. Dar aici a dat de uşa zãvorâtã. 

A intrat complet în panicã. Coborând din nou scãrile,  s-a strecurat cu 

repeziciune pânã la uşa prinicipalã de la holul de la intrare. În momentul în 

care a atins pragul uşii cu geamuri, şarpele s-a preschimbat într-un uriaş şi 

oribil batracian, o broascã urâtã şi plinã de bube. Afarã, s-a trezit în zãpadã 

şi în frig. Oamenii care l-au vãzut, au dat alarma şi, pe loc, parcã la semnul 

acelei alarme, broasca s-a preschimbat, luând înfãţişarea unei femei. Dar 

spiritul rãu fusese demascat şi oamenii au prins-o şi au legat-o. Pe când 

oamenii o legau, am simţit cã acele funii nu erau atât de sigure şi cã la un 

moment dat va scãpa.) 

 

7.6.86 
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– Pace ţie. Începe sã te rogi. Vreau sã progresezi spiritual. Dumnezeu este 

Pacea. Adu-ţi aminte de Cuvântul Lui Dumnezeu. Daniel 

 

8.6.86 

– Eu te voi vindeca spiritual. Daniel 

 

9.6.86 

– Te voi apãra; te voi pãzi şi te voi ocroti de orice; ai nevoie, nu te teme 

niciodatã. 

(Mai târziu) 

– Slavã lui Dumnezeu. Sã nu-ţi fie teamã de moarte niciodatã. Sfârşitul  

devine ceva minunat. (după moarte) Laudã-L pe Tatãl. (El L-a numit pe 

Tatăl nostru Veşnic: Tată= Abba) Daniel 

 

10.6.86 

– Pacea fie cu tine. M-am rugat pentru tine pentru a înceta odatã cu aceste 

nesfârşite discuţii care niciodatã nu te vor face să înaintezi, şi nici nu-ţi vor 

aduce vreun câştig. Întoarce-te la Dumnezeu şi sprijinã-te pe El. Slavit fie 

Dumnezeu. Daniel 

 

12.6.86 

– Vino sã te rogi. Sfârşitul vieţii tale este numai începutul eternitãţii. 

Iubeşte-L profund pe Dumnezeu. Dã-i totul Lui Dumnezeu. Du o viaţã 

curatã. Adorã-L pe Dumnezeu. Iartã. Sensul vieţii tale trebuie sã se rezume 

la bine. Daniel 

 

13.6.86 

– Pacea fie cu tine. Fii bunã. Adorã-L pe Dumnezeu oriunde mergi. Închină-

te pe Dumnezeu, cãci este bun. Laudã-L pe Messia. Tu vei lucra pentru 

Dumnezeu. Toate felurile de adorare a lui Dumnezeu sunt bine primite. 

Acum, du-te cu Pace. Daniel 

 

14.6.86 

– Pacea fie cu tine. Să ai nevoie de Iisus ca să-ţi dea mai multã credinţã. 

Acest har (de a auzi şi de a scrie aceste mesaje) vine de la Dumnezeu. Fã o 

rugãciune. Daniel 

 

17.6.86 

– Pacea fie cu tine. Învaţã Cuvântul cel bun al lui Emanuel. Citeşte Biblia în 

fiecare zi şi sufletul tãu va înainta. Du o viaţă umilã. Daniel 
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18.6.86 

– Pacea fie cu tine. Aceste mesaje sunt un mijloc de meditaţie. Citind Biblia, 

sufletul tãu progresează. Simte-te iubitã. 

YAHVE, YAHVE este Dragoste. Simte Dragostea Lui. 

YAHVE te iubeşte. Daniel  

 

 

19.6.86 

– Pace. Pacea fie cu tine. Vassula, fii bunã în gând şi în faptã. Sprijinã-te pe 

Dumnezeu şi iubeşte-L. Laudã-L pe Iisus. Daniel 

 

20.6.86 

– Pace ţie. „Eu, Iisus, te iubesc.“ 

(Sunt chiar cuvintele Domnului) 

 

22.6.86 

– Pacea fie cu tine. Întoarce-te la Credinţã şi pãstreaz-o pururea. Credinţa te 

ajutã. Credinţa în Dumnezeu îţi dã Dragoste. Credinţa te aduce mai aproape 

de Cel Atotputernic. Credinţa îţi dã Pace şi Dragoste. Laudã-L pe Domnul 

Iisus Hristos. Dumnezeu este un Dumnezeu al Dragostei. Roagã-te şi sim-te 

iubitã de Iisus. Fiecare este iubit de Iisus. Laudã-L pe Dumnezeu. Slãveşte-L 

pe Dumnezeu. Toţi oamenii sunt iubiţi de Dumnezeu. Slavã lui Dumnezeu 

pentru a te fi izbãvit. Daniel 

 

23.6.86 

– Dumnezeu este Pace. Pacea înseamnã Dragoste. Daniel 

 

24.6.86 

– Anii se scurg unul dupã altul, dar Iisus rãmâne Preaiubitul Fiu al Lui 

Dumnezeu. 

 

 

 

 

 

Etapa a III-a 

 

24.6.86 
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– Pacea fie cu tine. Anii se vor tot scurge şi Iisus continuã sã vindece. Iisus a 

fãcut multe vindecãri spre Slava Sa. Iisus vã iubeşte pe toţi. Aminteşte-ţi 

vorbele Lui: „Vã iubesc pe toţi. Eu M-am dãruit vouã pe vecie.“ 

Iisus a murit pentru a vã salva pe toţi. Iisus a biruit Moartea şi şi este slăvit. 

Daniel 

 

25.6.86 

– Pacea fie cu tine. Curăţirea în continuare te va înainta mult. Ia calea care 

duce la Dumnezeu. Eu mã voi ruga pentru desăvârşirea ta. Iubeşte-L pe 

Iisus. Întoarce-te la Dumnezeu. Daniel 

 

26.6.86 

– Pace ţie. Cine se afla în preajma ta la începutul vieţii tale? 

– Mama mea (bineînţeles), doctori, etc. 

– Şi eu am fost. (Îngerul meu a vrut să-mi spună că a fost acolo de la 

începutul începutului) Eu voi fi de-a pururi cu tine. Mergi degrabă şi te 

roagă. Daniel 

 

27.6.86 

– Pacea fie cu tine. Cine este Tatãl tãu? 

(M-a surprins acea întrebare) 

– Dumnezeu este Tatãl meu. 

– Laudã-L. Iubeşte-L şi slãveşte-L. 

 

1.7.86 

(Am plecat în vizitã la mama mea, care locuieşte în Elveţia). 

– Fii bunã cu aceastã vãduvã. 

(Special a numit-o „vãduvã“, pentru a-mi arãta cã Binecuvântata Mamã 

este singura noastrã Mamã.) 

 

2.7.86 

– Roagã-te; fii bunã; Slavã Lui Dumnezeu. Primeşte binecuvântãrile Tatãlui 

Ceresc şi ale Fiului Sãu Iisus Hristos. Dan 

 

8. 7. 86.     

(Mi-a fost teamã cã toate aceste scrieri nu erau bune.) 

– Pacea fie cu tine. Simte cum ai fost tãmăduită de vina ta;Vassula, cum? 

– Prin aceste mesaje. 

– Da; şi atunci cum pot aceste meditaţii sã fie rele? Mulţumeşte şi laudã-L 

pe Domnul pentru cã te-a vindecat... ai auzit de flori care vindecă? 
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– Da. 

– Eu, îngerul tãu te-am format (Adică: „m-a învăţat”) prin Dumnezeu.    Te-

am fãcut sã înfloreşti; te-am înmiresmat; te-am vindecat prin Dumnezeu; 

Iisus te-a binecuvântat. Laudã-l pe Iisus; am fãcut toate lucrurile pe care 

Dumnezeu a vrut sã le fac. „Nu-ţi fie teamã, pentru cã sunt cu tine 

întotdeauna; încrede-te în Biblie; spune-le cã vindec pe cei bolnavi; nu-ţi fie 

teamã, te voi vindeca; florile vindecã...“ 

(Iisus îmi vorbea, apoi îngerul meu s-a întors şi mi-a spus:) 

– Iisus este Tămăduitorul tãu. Tu Îl bucuri. Iisus te-a lăsat sã înfloreşti. Dan 

 

8.7. 86 

– Roagã-te şi iubeşte-L pe Yahweh. Laudă-l pe Iisus şi bizuie-te pe Biblie. 

Mediteazã. Dan 

 

9.7.86 

– Pacea fie cu tine. (Din nou aveam  îndoieli.) L-ai iubit pe Yahweh 

dintotdeauna? 

– Nu, numai dupã aceste scrieri. 

– Ai avut pace încă de la începutul  iubirii tale pentru Yahweh? (Am tăcut 

pentru un moment, încercând să pricep ce înţelegea îngerul meu prin 

‚pace’)  ... rãspunde! 

– Sunt fericitã. 

– Niciodatã sã nu ai douã iubiri; 

– Am numai una. 

– Atunci, ajutã-i pe alţii sã înfloreascã. Daniel, slujitorul lui Dumnezeu 

 

12.7.87 

– Pacea fie cu tine; urmeazã-L pe Iisus; laudă-L pe Dumnezeu; vorbesc 

serios; mergi în pace. Dan 

 

13.7.87 

– Pacea fie cu tine; Iisus te-a iertat; 

– Va pieri religia vreodatã? 

– Niciodatã! 

– Zilele acestea nu am prea mult timp de scris. 

– Înţeleg; fii liniştitã; Pacea ta să fie Iisus; vei întâlni un autor în vârstã . (Am 

întâlnit acel ‚autor în vârstă’, dar nu mai înainte de 1991: ‚autorul în vârstă 

despre care mi-a vorbit îngerul meu s-a întâmplat să fie Păr. Michael O’ 

Carroll, sfetnicul meu spiritual, autor a mai multor enciclopedii, cărţi şi 

articole, şi călăuzitorul meu). Dan 
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14.7.86 

 

– Pacea fie cu tine; autorul în vârstã te va îndruma. 

– Voi întâlni un autor? 

– Toate la timpul potrivit; Iisus vã îndrumã pe fiecare dintre voi, draga Mea; 

niciodatã sã nu-ţi fie teamã; te voi proteja; mergi în pace. Dan 

 

16.7.86 

– O, Doamne! Fă-o sã te urmeze... (Această rugăciune a venit de la îngerul 

meu şi a sunat mai mult ca o plângere decât ca o rugă).  

– Daniel, tu ai cerut asta pentru mine? 

– Da; pacea fie cu tine. Du o viaţã bună. Primeşte binecuvântãrile lui 

Dumnezeu. Te iubesc.  Iubeşte-L pe Iisus. Dan 

 

17.7.86 

– Pacea fie cu tine; Slăvit fie Dumnezeu. 

 

18.7.86 

(Azi am fost obositã, enervatã şi agresivã.) 

– Pacea fie cu tine; ai pace... pace, pace... pace... pace... pacea fie cu tine. 

Pacea fie cu tine; ai pace. 

(Dar eu am continuat sã mã tot plâng, iar el mã asculta cu răbdare.) 

– Ştiu... ai pace... eşti obositã; ...m-am rugat pentru tine... Ai citit din 

Evanghelii ca sã capeţi pace? M-am rugat pentru tine ca sã-L iei pe Iisus de 

Mână; te simţi mai bine? 

– Da. 

– Mediteazã mai mult. Pacea fie cu tine... odihneşte-te, preaiubita mea; 

odihneşte-te... Te-am înveselit (Într-adevăr, îngerul m-a făcut să mă simt 

voioasă) ; pacea fie cu tine. Dan 

 

20.7.86 

– Încrede-te în Biblie; roagã-te; cheamã-L pe Iisus în rugãciunile tale; să ai 

nevoie de Iisus. 

– Tu-ţi dai seama că eu nu prea pricep cum vin toate astea? 

– Da, dar într-o zi vei pricepe; bizuie-te pe Iisus. Daniel 

 

22.7.86 

– Pacea fie cu tine. Chibzuieşte la ce vrea Iisus. 
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– Sã-L iubeşti pe Dumnezeu, dar cu adevãrat sã-L iubeşti. Sã-I urmezi 

poruncile, sã-L adori şi sã fii bun. 

– Da, lasă-te în Voia lui Iisus; roagã-te mai mult; mediteazã mai mult; 

trebuie... sã-L preaslãveşti pe Iisus, care te-a ajutat. 

– Am eu vreo dovadă despre toate acestea? 

– Tu eşti dovada; Iisus te-a înflorit. 

– Preotul a spus cã Dumnezeu nu aşa lucrează. 

– Cum ai ajuns sã-L iubeşti pe Dumnezeu? 

– Prin aceste mesaje. 

– Deci fii liniştitã, Dumnezeu te-a îndrumat spre El. Iubeşte-L pe Dumnezeu 

pânã la sfârşit; roagã-te; slãveşte-L pe Dumnezeu. Dan 

 

25.7.86 

– Pacea fie cu tine; să ai nevoie doar de Dumnezeu; iubeşte-L pe YAHVE; 

iubeşte-L mai mult; YAHVE te iubeşte mai mult decât îţi poţi închipui. 

Transmite acest mesaj şi celorlalţi; sprijinã-te pe Dumnezeu; mergi în pace, 

dragă, şi roagã-te. Dan 

 

29.7.86 

(Iarãşi îndoieli) 

– Pacea fie cu tine; cum ai determinat-o pe verişoara ta sã citeascã Biblia ta? 

Ce te-a determinat să faci acest lucru? 

– Vreau ca fiecare sã se simtã ca mine, fericit, iubindu-L pe Dumnezeu. 

Multe lucruri am învãţat din aceste dictãri. 

– Dumnezeu te iubeşte cu mult mai mult decât eşti tu în stare sã înţelegi; 

laudã-L pe Dumnezeu. Dan 

 

29.7.86 

– Pacea fie cu tine. 

– Uneori cred cã înfăţişarea mea nu se potriveşte cu acest dar, prin urmare, 

mã deranjeazã. 

– Înfăţişarea ta nu are cusur; nu da atenţie aparenţelor ; Iisus le-a spus 

ucenicilor Săi cã inimile curate sunt mai sănătoase decât ceea ce pe dinafarã 

pare a fi bun, dar pe dinãntru este putred; Iisus te-a tămăduit de vina ta; El 

te-a vindecat de a duce o viaţã artificialã; mi-am dorit atât de mult ca Iisus sã 

te tămăduiască. Slãvit fie Dumnezeu! Ai binecuvântarea mea; roagã-te, 

iubeşte-L pe Dumnezeu, El te iubeşte, El te va ajuta; YAHVE să fie pacea 

ta. Daniel 

 

31.7.86 
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(Din nou temeri şi-ndoieli) 

– Pacea fie cu tine; slãvit fie Dumnezeu; te simţi în pace? 

– Da. 

– Deci cum ar putea veni aceasta de la Satana dacã te simţi în pace? Ai 

învãţat sã-L iubeşti pe Dumnezeu mai mult ca oricând; apoi tu vrei ca şi alţii 

sã-L iubeascã pe Dumnezeu, sã-L preamãreascã, ceea ce este împotriva lui 

Satana! Ar lucra Satana şi ar încerca sã se autodistrugã? Te voi îndruma şi te 

voi lega şi mai mult de Dumnezeu; ori de câte ori te îndoieşti, gândeşte-te 

ce-ai dobândit din aceste texte. 

 

(Mai târziu:) 

– Cum te simţi, Daniel? 

– Îl iubesc pe YAHVE, cu toatã tăria mea, din toate puterile mele; lucrez 

pentru YAHVE şi totdeauna aşa voi face. Daniel, slujitorul lui Dumnezeu. 

 

5.8.86 

– Pacea fie cu tine. 

– De ce mi s-a dat acest har? 

– Aşa a vrut Dumnezeu; Iisus te-a ajutat sã găseşti Lumina. 

– Dacă ei zic: de ce El ţi-a dat ţie Lumina, şi nu nouã? 

– Iisus vă dă tuturor Lumina. 

– Ei mi-ar putea zice: ‚cine te crezi tu? Nu eşti nici  mãcari cãlugãriţã’. 

– Tu eşti roaba lui Dumnezeu; Dumnezeu ţi-a dat acest har ca sã te aducã la 

Sine şi sã-i îndrumi şi pe ceilalţi la El; vã iubeşte pe toţi şi vã vrea lângã 

Sine; aşteaptã ca toţi sã vã întoarceţi la El. Slãvit fie Dumnezeu! Daniel 

 

6.8.86 

– Pacea fie cu tine. Laudã-L pe Preaînaltul Dumnezeu, YAHVE. 

– Mi-e teamã sã arãt aceste Mesaje. Îl iubesc profund pe Dumnezeu, dar mi-

e teamã sã arãt aceste Mesaje. Zi şi noapte numai la asta mã gândesc. 

– La momentul potrivit, Dumnezeu îţi va da Pacea şi Tăria Sa pentru a arãta 

aceste Mesaje; Dumnezeu va vrea ca să transmiţi aceste Mesaje tuturor; 

roagã-te; simte-te iubită; Dumnezeu te va ajuta. Dan 

 

7.8.86 

– Pacea fie cu tine; trebuie să transmiţi Mesajele Domnului. 

– Poate cã toate acestea nu sunt adevãrate, poate cã nu sunt decât o glumã! 

– Ce te face sã crezi cã este o glumã? 

– Fiindcã e ceva nefiresc, nu-i aşa? 

– Da. 
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– Deci admiţi şi tu cã nu este prea normal. 

– Nu prea este normal... Înainte credeai în Dumnezeu? 

– Da, credeam. Dar nu-L iubeam. Nu simţeam nimic pentru El. 

– Dumnezeu simte totul. 

– ...Putem vorbi? 

– Da. 

– De ce-au început toate lucrurile astea? 

– Dumnezeu a dorit ca tu sã-L iubeşti.  

– Asta nu este ceva obişnuit, vreau sã spun acest fel de comunicãri. Eşti de 

acord, nu? 

– Da. (Mi s-a părut că îngerul meu se distra, dar în acelaşi timp plin de 

iubire, aşa cum sunt părinţii cu copiii lor atunci când ei fac ştrengării).  

– De ce desenezi o inimã? (Am spus-o agresiv, fiindu-mi teamã de acest 

fenomen.) 

– Mã încântã ce-mi spui. 

– Ştii cã uneori mã sperii? 

– Da; nu trebuie să te temi; vei lucra pentru Iisus Hristos; îi vei ajuta pe alţii 

sã creascã spiritual. 

– Eu , Dumnezeu, te-am legat de Mine. (Dumnezeu a intervenit) 

(M-am temut) 

– Spune-mi cum te cheamă! 

– YAHVE. 

– Dar nu-nţeleg, avem Biblia, de ce ne mai trebuie şi mesaje? 

(Rãspunde îngerul meu:) 

– Deci tu crezi că totul s-a trecut în Biblie? 

– Da. De aceea nu vãd raţiunea pentru toate acestea. Vreau să spun că 

nimic nu e nou. 

– Dumnezeu vrea ca aceste mesaje sã fie transmise. 

– Este vreo raţiune specială ca eu să fiu aceea? 

– Nu. Dumnezeu vã iubeşte pe toţi; aceste mesaje nu sunt decât o reamintire, 

pentru a vã aminti temeliile voastre de-nceput; transmite mesajele mele. 

– Daniel, cine eşti tu? 

– Slujitorul lui Dumnezeu. Daniel 

 

7.8.86 

– Pacea fie cu tine; laudã-L pe YAHVE; Dumnezeu face minuni; crede... fii 

fericitã cã Iisus Hristos te-a vindecat (spiritual) ; roagã-te mai mult şi 

gândeşte-te la rostul a toate acestea; fii conştientã de importanţa pe care o 

are; pricepe cã mesajele sunt din Cer, din Salonul lui Dumnezeu, YAHVE a 
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scris; Dominus, Domnul; ai priceput tu cã aceste pagini sunt date de 

Dumnezeu? Dumnezeu îţi predicã. 

– Chiar El? 

– Da! Scrie liniştitã; am făcut tot ceea ce Dumnezeu a vrut sã fac; slãveşte-L 

pe YAHVE şi urmeazã-L pe Iisus. Dumnezeu a gãsit o cale prin care sã te 

înveţe; laudã-L; acesta e un har de la Dumnezeu; Dumnezeu te-a ajutat şi te 

va ajuta mereu. Dan 

 

Etapa a IV-a 

 

31.8.86 

– Pacea fie cu tine; te binecuvântez; am plâns pentru tine, m-am jelit pentru 

tine când mi-am amintit de trecutul tãu. 

– Cine ţi-a amintit? 

– Dumnezeu; El mi-a dat o viziune a trecutului tãu, (de dinainte de a mă 

converti) când erai nefericitã; am mai plâns când a trebuit sã-ţi spun sã pleci 

(Dumnezeu i-a poruncit să se întoarcă. Dumnezeu m-a părăsit în pusitu 

pentru curăţire: citeşte amănuntele); am plâns; aşa a vrut Dumnezeu; acum 

voi pleca la o întrunire cu sfinţii. 

– Ai o adunare? 

– Da; ne rugãm; Sfântul Duh te va-ndruma curând; am lucrat cu tine ca sã te 

înfloresc; fii în pace; vei progresa; Iisus te va chema curând. 

Vassula, oricând îl poţi chema pe Iisus. 

– Pot? 

– Da, va lucra cu tine; Slãvit fie Dumnezeu; citeşte Sfânta Biblie pentru a 

dobândi cunoaştere. Daniel 

 

24.8.86 

– Pacea fie cu tine; trãieşte în pace şi bucurã-te; Eu îţi voi dãrui pace; Eu îţi 

voi da mai multã bucurie; Eu voi lucra cu tine; primeşte-mă cu Iubire; Eu 

sunt pacea ta. 

– Cine eşti tu care spui „Eu“, „Eu“ şi iar „Eu“?(Am întrebat mai degrabă 

cu obrăznicie, gândindu-mă că era îngerul meu. M-am gândit că exagerează 

din pricina tonului  care deodată suna autoritar şi de sus, superior, ca acela 

al lui Dumnezeu).  

– Eu sunt Iisus Hristos. 

 

5.9.86 

– Împlineşte-te şi veţi fi mulţi. 

– Te rog să-mi explici ce vrei sã spui. 
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– Când te vei umple de Duhul Meu Sfânt, vei fi capabilã să îndrumi pe 

ceilalţi la Mine şi vă veţi înmulţi; aceasta înseamnã să primeşti Duhul Meu 

Sfânt în tine. 

6.9.86 

– Pacea fie cu tine; iubeşte-o pe Mama Mea; Ea vã iubeşte; iubiţi-O. (Iisus 

se adresa mie). 

– Mã simt atât de bine şi de liberã! 

– Eşti mult mai liberã decât ai fost vreodatã. 

– Pot sã te-ntreb ceva? 

– Da. 

– Şi n-ai sã uiţi NICIODATÃ? 

– Nu. 

– Mi-ar plãcea sã-mi sporeascã credinţa şi iubirea mea pentru Tine, iar 

dacã mã vezi dormind sau poticnindu-mã, readu-mã pe cale. Îţi cer aceasta, 

Ţie, Iisuse Hristoase. 

– Te voi ajuta; nu dormi, căci zorii sunt aproape; de câte ori te vei simţi 

slabã, roagã-te şi cheamã-Mã, voi fi lângã tine, preaiubita mea. 

– Doamne, ai spus Tu: „În mijlocul Inimii Mele ai un loc unde tu vei locui“? 

– Da; voi face un loc pentru tine; vrei sã trãieşti în Mine? 

– Spune-mi din nou cum te cheamă (eram neîncrezãtoare şi prudentã). 

– Iisus Hristos, Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu. 

– Sunt acceptată? 

– Eşti binevenitã în Inima Mea; te voi învãţa sã lucrezi ca să Mă întâlneşti. 

(Acum vorbeşte îngerul meu.) 

– Iatã mesajul de azi: citeşte Biblia mai mult. 

– Sã citesc toatã ziua? 

– Nu; Iisus nu lucreazã aşa; nu vrea lucrezi la nesfârşit; Iisus doreşte ca 

învăţatul sã devină o bucurie; El vrea ca să-L iubeşti.    Dan 

 

7.9.86 

– Pacea fie cu tine; vino şi cãieşte-te. 

– Şi cum sã fac? 

– Roagã-te şi spune: „Tatã, iartã-m toate pãcatele“; când vei face aceastã 

rugãciune, laudã-L pe Domnul din toatã inima ta, simţind cuvintele tale.   

Daniel 

– Eu, Dumnezeu, te iubesc. 

– Te rog, spune-mi care ţi-e numele. 

– YAHVE; niciodatã sã nu te simţi nefericitã deoarece Mã voi coborî pentru 

tine şi te voi ridica la Mine; sã nu uiţi niciodatã; te iubesc şi te voi proteja de 

rãu; sã nu uiţi, te voi chema mai mult, când îmi auzi chemãrile, sã ştii cã sunt 
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Eu, YAHVE, care te-a chemat; astfel te voi întâlni; ţi-am dat acest har şi voi 

fi mereu lângã tine; roagã-te mai mult. 

(Mai târziu:) 

– Sunt aici, sunt aici. 

– Cine e? (Aveam îndoieli în a crede cã era Iisus şi voiam sã-L resping, 

amintindu-mi ce-mi spusese preotul, cã Dumnezeu nu vorbeşte aşa.) 

– Iisus Hristos. 

– Tu eşti, Daniel? (Am încercat sã-L ignor şi-mi cãutam Îngerul.) 

– Nu. 

– Daniel? 

– Nu; nu, eu sunt, Iisus; adu-ţi aminte ce ţi-am spus înainte: sã te întorci la 

Mine; sprijinã-te pe Mine. 

– Cine este cu mine? (Mi-era teamã şi aveam îndoieli.) 

– Sunt Eu, Iisus. 

(Acceptând aceasta, am plâns.) 

– De ce plângi? Te iubesc. 

(Am plâns pentru cã mi-am amintit suferinţele Lui.) 

– Am murit pentru a te izbăvi! Te-am eliberat; fii în pace; cheamã-Mã şi voi 

fi cu tine. 

– Dacã cineva de pe stradã ar vedea asta, ar râde de mine. 

– De ce? Pentru cã tu mã adori? 

– Spre exemplu, dacã arãt aceasta altor preoţi în afară de păr. Karl, i-ar 

rîde de mine şi nu m-ar crede; ar spune cã sunt nebunã; ar mai spune cã e 

Satana ori subconştientul meu! 

– Cum ar putea sã creadã aşa ceva, dacã, între timp, am lucrat cu ei în acest 

sens? 

– De fapt, nu ştiu; unii ar fi convinşi. Dacã ar fi fost un episcop, ar fi spus 

cã sunt divine, dar unii ar spune şi cã şi-a pierdut capul de atâta religie. 

– Înainte te gândeai la Dumnezeu? 

– Nu. 

 

CAIETUL 2 

 

– Simţi cã te-ai schimbat? 

– Da, foarte mult. 

– De ce?... de ce? 

–Dacă-mi permiţi s-o spun pe-a dreaptă: fiindcã Dumnezeu m-a chemat şi 

mi-a predicat. 

– Da; binecuvântaţi sunt cei curaţi cu inima, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. 



 18 

(Deodatã, tot iadul s-a deschis. Fiara mi-a cerut sã mã închin ei. I-am spus: 

„Pleacã!“  A plecat. Mi-a spus cã, dacã mã închin ei, mã va slãvi. I-am zis 

sã disparã, ceea ce a şi fãcut.) 

 

9.9.86 

– Eu, YAHVE, te iubesc. Pricepe cã Eu am fost cu tine. 

– În rugãciune? 

– Şi pe această cale. Te binecuvântez... de ce, pentru ce M-ai respins? Eu 

sunt YAHVE. Nu-ţi fie teamã!...   Te-ai simţit fericitã? (în timpul întâlnirilor 

şi al dictărilor)  

– Da. 

– Atunci, cum ar fi fost aceasta dacă ar fi fostt de la cel rău? 

– Spune-mi numele tãu! (Eram neîncrezãtoare.) 

– Numele meu este YAHVE. Iubeşte-mã! Eu, YAHVE, te voi ajuta. 

 

10.9.86 

– Pacea fie cu tine. Eu sunt YAHVE. Eu te învãţ şi îţi amintesc cine te-a 

găsit şi cine te-a iubit. Eu doresc sã fii apropiată cu Mine . Te iubesc. Simte 

Iubirea pe care o am pentru tine. Eu te voi ocroti. Eu te voi mângâia. 

(Deodatã, m-am dus cu gândul cã Dumnezeu nu îmi putea vorbi mie astfel, 

unui nimic ca mine şi cã, probabil, m-am înşelat şi am înţeles greşit. Sau, 

poate cã era îngerul meu pãzitor cel care îmi vorbise.) 

– Daniel? 

– De ce crezi cã este Daniel? 

– Pentru cã Daniel m-a apropiat de la început. Daniel? 

– Nu. 

– Daniel? 

– Nu. 

– DANIEL? 

– Nu. Sunt Eu, YAHVE. Eşti pregãtitã sã Mã asculţi? 

– Eu Te binecuvântez, Tatã Ceresc, pe Tine, Care m-ai învăţat. Acum, mã 

simt fericitã. 

– De ce? 

– Pentru cã Tu m-ai ajutat. 

– În sfârşit, te-am apropiat de Mine. 

– Aş putea sã te rog sã-mi spui şi de aceastã datã, numele tãu? 

– YAHVE. 

– Te rog sã mã înţelegi de ce vrific de două ori. 

– Te înţeleg. Acum eşti gata sã mã asculţi? 

– Da. 
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– Eşti fericitã de fiecare datã când Mã primeşti? 

– Da. Sunt pe deplin fericitã. 

– De ce? 

– Pentru cã acum eu sunt plină de Dragoste de la Tine, Dumnezeul meu, care 

curge din mine asemenea unei fântâni, şi Tu, Dumnezeul meu, eşti Cel care 

m-a învãţat şi m-a ajutat în aceasta. 

– Ajutã-i şi pe ceilalţi sã se simtã la fel. 

– Cum sã procedez? 

– Eu, YAHVE te voi îndruma. 

 

12.9.86 

– Pacea fie cu tine. Întâlneşte-Mã oricând vrei. De fiecare datã când te simţi 

tulburată, (despre un mesaj) află cã nu Eu l-am scris. Sã ştii cã orice mesaj 

care îţi provoacă nelinişte sau tulburare nu Eu, YAHVE, l-am scris. De 

fiecare datã când te simţi nefericitã, sã ştii cã nu e de la Mine. Simte-te liberã 

sã Mã întâlneşti. Eu, YAHVE, Sunt Pacea. Urează-Mi bun venit în 

rugãciunile tale. Citeşte Cuvântul Meu. 

– Mã întreb, uneori, de ce toată povestea asta. 

– Pentru cã Eu voiesc sã vã amintesc, vouă, tuturor, cât de mult vã iubesc. 

Citeşte cu Dragoste Cuvântul Meu. 

– Tatãl meu din Ceruri, cu adevărat Tu m-ai chemat? 

– Da, prea-iubita Mea. 

 

17.9.86 

– Pacea fie cu tine. Sunt Eu, YAHVE. Eu te voi ajuta sã înţelegi Cuvântul 

Meu şi te voi învăţa. Sporeşte-ţi Dragostea pentru Mine. 

– Eu nu vreau, sã fac nimic greşit care ar putea distruge acest lucru. Aş fi 

foarte tristã. 

– Eu nu voi lãsa sã se întâmple aşa ceva. Te voi întãri. Eu sunt Tatãl tău 

Veşnic, care te iubeşte, care te-a creat. Când ai respirat pentru prima datã, te-

am ţinut aproape de Mine. Iubiţi-vã unii pe alţii, pentru cã voi toţi sunteţi 

făptura Mâinilor Mele. Voi toţi sunteţi Copiii Mei. V-aduceţi aminte cine v-a 

creat? Nu vã mai aventuraţi aiurea! Veniţi la Mine, iar Eu vã voi acoperi cu 

binecuvântãrile Mele. Eu voi revãrsa asupra voastrã toatã Dragostea pe care 

o am pentru voi. Iubiţi-Mã mai mult. Calea care conduce la Mine se aflã în 

mijlocul vostru. Apucaţi pe acest drum şi el vã va conduce la Mine. Cu 

braţele deschise, Eu vã voi primi. Eu vã voi îmbrãţişa şi vã voi binecuvânta. 

Rugaţi-vã pentru îndreptarea voastrã. 

  

19.9.86 
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– Pacea fie cu tine. Eu sunt Pacea. Nu vã revoltaţi împotriva Mea. Cei care 

au urechi de auzit, sã audã. Ascultaţi-Mi Chemãrile. De ce, de ce M-aţi 

pãrãsit? Pe Mine, Cel care vã iubesc atât de mult; de ce sunteţi atât de puţini 

care vã amintiţi de Mine? Oare nu Eu, Dumnezeu, v-am creat pe voi? Nu v-

am iubit? Nu v-am crescut şi nu v-am binecuvântat? Vă abateţi voi de la 

Cale din pricina unor fantezii vremelnice? Asta pretindeţi voi cã sunteţi? Au 

nu aţi simţit existenţa Mea? Purificaţi-vã trupurile căci Eu sunt în voi. 

Sunteţi voi, oare, asemenea unor frunze care, atunci când vine toamna, se 

ofilesc şi cad pe pãmânt? Copiii Mei, întoarceţi-vă la Mine. Umpleţi 

Locurile Mele Sfinte şi bucuraţi-Mă ocupând locurile Mele Sfinte. 

– Dragã Tatã Ceresc, şi dacã ei nu vor asculta? 

– Orice om are urechi. Oamenii ar trebui sã-şi de seama de ce le-am fãcut. 

Le-am dat ochi, pentru ca sã vadã diferenţa dintre întuneric şi luminã. Copila 

Mea, sporeşte fericirea Mea, pãstrând dragostea ta pentru Mine. Întâmpină-

Mã cu bucurie în rugãciunile tale. Eu sunt Tatãl tãu din Ceruri, Dumnezeu 

Atot-Puternic. Citeşte Cuvântul Meu. Încrede-te în El. 

 

21.9.86 

(Din nou, nu sunt sigurã dacã Dumnezeu îmi poate vorbi mie în acest fel. De 

aceastã datã, mi-a vorbit Iisus.) 

– Slavã lui Dumnezeu. 

– Eşti tu, Daniel? 

– De ce? De ce Daniel? 

– Daniel este acela care mereu Îi aduce slavã lui Dumnezeu. 

– Chiar eşti sigurã cã numai Daniel L-a slãvit pe Dumnezeu? 

(Atunci am înţeles şi am zâmbit.) 

– De ce te îndoieşti? Eu sunt Iisus Hristos, Prea-Iubitul Fiu al Lui 

Dumnezeu. Eu vã iubesc pe toţi. 

 

23.9.86 

– Pacea fie cu tine. Auzi-Mã. Eu, Dumnezeu, niciodatã, dar niciodatã, nu te 

voi pãrãsi. Trãieşte în pace. Nu te îngrijora, Vassula. Uită-te la tine! Tu eşti 

dovada Dragostei Mele. Te-am convertit; tu radiezi acum Dragostea Mea. 

Eu, Dumnezeu, ţi-am propovãduit. Eu te-am ţinut aproape de Mine, pentru 

cã tu eşti a Mea. Simte cât de mult te iubesc. 

– Aş putea sã te întreb de ce mi-ai hãrãzit mie acest har divin? 

– Ţi-am dat aceastã binecuvântare; primeşte-o. Cheamã-Mã ori de câte ori 

doreşti. Eu, Dumnezeu, te chem la Mine fãrã a ţine seama de cine eşti. 

Binecuvântaţi sunt cei neînsemnaţi, cãci ei vor moşteni Împãrãţia Lui 

Dumnezeu. Binecuvântaţi cei curaţi cu inima, cãci vor vedea pe Dumnezeu. 
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Vassula, citeşte aceste rânduri, acum şi mereu de acum înainte şi înţelege-le. 

Crede-Mã, cine le-a căpătat pe amândouă, piedicile vor fi spulberate şi ei vor 

intra în Curtea Lui Dumnezeu. AVVA le va ura bun-venit. 

 

4.10.86  

– Pace ţie. Vino, vino la Mine, bucură-Mă. Îmi vei pune întrebarea ta?  

– Crezi cã noi, oamenii, Te nesocotim? 

– Da. Aşadar atenţie la somn... Steaua dimineţii Cereşti, va va fi văzută 

curând pe Cer. Eu, care sunt Tatãl vostru Ceresc şi Care Mã îngrijesc de voi, 

oare nu vã voi preveni? 

Eu sunt YAHVE, Creatorul vostru, iar voi toţi sunteţi copiii mei.  

Unde? Unde credeţi cã veţi merge? V-aţi întrebat voi, măcar o singurã datã? 

Credeţi, într-adevãr, cã voi aţi fiinţat aşa, de la voi înşivă?  Crezut-aţi oare că 

Eu v-am pãrãsit? Sau că Eu n-am existat niciodatã? Crezut-aţi voi că tot 

Cuvântul Meu este cu adevărat un dialect al unei antologii de basme 

evreieşti? 

Auzi-Mã: Cuvântul Meu este viu şi este Adevãrul – . Lui îi este dat a vă 

lumina şi a va ajuta sã înţelegeţi cine sunt Eu şi ce sunteţi voi. Cuvântul Meu 

v-a fost dat pentru a vã ajuta sã Mã gãsiţi. Copii, copii, religia voastrã se 

bazeazã pe o înţelegere ştiinţificã? Nu Mã îndepãrtaţi şi nu vã ascundeţi de 

Mine! 

Cum de v-aţi lãsat îndepãrtaţi de Mine? 

Credeţi în Înviere. Credeţi în nemurirea sufletului; nu vã rãtãciţi, trãindu-vã 

viaţa analizând mereu cum aţi venit întru fiinţă, din moment ce Eu vã spun 

cã toţi veniţi de la Mine. Eu, Dumnezeu, sunt Creatorul vostru. Eu  v-am 

creat pentru cã Eu iubesc viaţa. Eu v-am făcut ca sã trãiţi în Lumina Mea. Eu 

am creat Cerurile. Eu am creat totul. În ce fel gândiţi voi că toate acestea s-

au făcut? Cerurile n-au fost acolo dintotdeauna, şi voi nu v-aţi întâmplat doar 

să fiţi acolo. Creaţie, tot a fost făcut de Mine. Lãsaţi academiile voastre sã 

continue sã explice cum aţi ajuns sã existaţi. Lãsaţi-le sã gãseascã rãspunsul 

la întrebarea vitalã: „De ce existaţi?“ Unii dintre voi nu se obosesc nici 

mãcar sã-şi punã vreo întrebare, luând viaţa aşa cum este, necrezând în 

ruptul capului cã sufletul vostru va continua sã trãiascã dupã moarte. Orbi! 

Orbi şi surzi! Refuzând sã vedeţi şi sã auziţi, vã este teamã cã o să 

descoperiţi Adevãrul? Eu sunt Adevãrul.  

Vã este teamã sã Mã aflaţi? V-aţi închis ochii pentru a Mã nega? Este mai 

lesne pentru voi sã procedaţi aşa decât sã cercetaţi şi sã aflaţi Adevãrul? Eu 

sunt Calea. Eu sunt Calea şi Eu vã iubesc pe voi. Eu sunt Lumina care vã 

lumineazã, pentru ca fiecare dintre voi sã vadă Adevãrul. 



 22 

Prea-iubiţi copii, Inima Mea suferã vãzându-vã pe toţi dormind. Cum aş 

putea să nu vin şi să nu vă fac atenţi? Cum aş putea sã vã pãrãsesc atunci 

când cel rãu vã dã târcoale, asemenea unui lup înfometat? Vreau sã vã 

trezesc, pentru ca sã Mã întâlniţi pe Mine. Eu tânjesc să văd acel moment de 

Slavã ... au somnul vostru o să dureze o veşnicie?  (Dumnezeu părea aici că-

Şi vorbeşte singur)  Eu, Dumnezeu, v-am chemat. Eu, Dumnezeu, vã adresez 

mereu chemãri. Veniţi la Mine.  

 

(Mai târziu, în aceeaşi dupã-amiazã, din nou mã împãcam greu cu gândul cã 

Dumnezeu îmi vorbeşte cu adevărat.) 

 

– Pacea fie cu tine. Aduţi aminte Cine a creat lumea şi Cerurile? Cine te-a 

creat? Cine te-a binecuvântat? Cine te-a iubit? Cine a dãruit lumii, pentru a o 

salva, pe Unicul Său Fiu? (Iisus vorbeşte aici despre Tatăl)  

– Mulţi nu vor crede cã aceste mesaje vin de la Tine; ei vor spune: „Aceasta 

nu e de la Dumnezeu. Dumnezeu nu lucreazã aşa.“ 

– Dar cum lucreazã Dumnezeu? El nu face minuni? 

– Ba da, totdeauna, Dumnezeu a fãcut minuni, dar eu, eu sunt problema. 

– Eşti rea? Adori cumva un alt dumnezeu? 

– Nicidecum. Eu nu ador nici un alt dumnezeu. 

– În rugãciunile tale, chemi tu alţi dumnezei? 

– Nu. (Apoi, am simţit în preajma mea, prezenţa Sfintei Fecioare Maria.) 

– Iubeşte-O. Adu-ţi aminte de Crucificarea Mea! Care au fost Cuvintele pe 

care le-am spus? V-am spus cã Ea este şi Mama voastrã. Ea vã iubeşte şi îi 

pasă de voi. Abba (Avva) dãruieşte cui Îi place Lui. Acceptã ceea ce îţi dă 

Dumnezeu. 

– Când preotul mi-a spus cã Tu m-ai alungat din bisericã şi cã dacã aş bate la 

uşa bisericii, Tu nu mi-ai deschide, pentru cã Tu poţi respinge, ce-ai simţit 

atunci, Doamne? 

– Am plâns. Mi-am acoperit Faţa cu Palmele şi am plâns. Biserica Mea este 

pentru toatã lumea. Eu îi primesc pe toţi cei care bat la Poarta Mea . Eu, 

Iisus, voi deschide poarta. (Mt. 7:7 „Bate şi ţi se va deschide”.) Eu sunt 

Mântuitorul care vã iubeşte. 

 

5.10.86 

– Pace ţie. Eu te-am crescut ca sã fii crainica Mea. 

– Când voi şti cui sã transmit Mesajele Tale? 

– Toate acestea sunt în grija Mea. Vassula, Eu te voi numi: crainica Mea. 

– Eu fac multe greşeli. 



 23 

– Greşelile tale sunt acceptate de Mine, pentru cã tu acuma numai înveţi. Eu 

sunt Pacea. Eu nu te voi pãrãsi niciodatã şi nu-ţi voi lãsa vreun mesaj care sã 

te nelinişteascã. (Dumnezeu a început să mă înveţe cum să discern). 

Îţi voi da Mesajele Mele la timpul potrivit, te voi îndruma pentru a le 

transmite. Doreşti sã faci pentru Mine, aceastã Lucrare? 

– Spune-Mi numele Tãu înainte de a accepta. 

– Eu sunt YAHVE, Dumnezeul tãu. 

– Primesc sã fiu îndrumatã de Tine, YAHVE. 

– Orice mesaj care te va nelinişti şi care îţi va stârni îngrijorare, sã ştii cã nu 

vine de la Mine. Eu sunt Pace şi Iubire. Eu vreau ca tu sã simţi o deplinã 

linişte sufleteascã, atunci când vei lucra cu Mine. 

 

9.10.86 

– Pacea fie cu tine. Eu, Dumnezeu, vreau ca sã vinã copiii Mei la Mine. 

Vreau ca toţi copiii Mei sã trãiascã în pace. 

– Când ai scris Mesajul din ziua de 8, erai tulburat? 

– Prea-iubita Mea, cum aş fi putut sã nu fiu? Când ei trăiesc într-o perioadă 

de vãrsãri de sânge, Mesajele mele cheamã la Pace. Eu, Dumnezeu, sunt Cel 

Atotputernic şi pot sã frânez distrugerea şi să elimin rãul, pãstrând pace şi 

ordine; dar doresc să trezesc pe copiii Mei. Dupã ce Îmi voi recãpãta copiii, 

Eu, Dumnezeu, voi fi plin de fericire. Eu sunt plin de Dragoste, de Milã; Eu 

sunt Mângâietorul vostru. 

 

11.10.86 

– Pacea fie cu tine! 

– De ce sunt eu aceea care primeşte aceste mesaje de la Dumnezeu? 

– Eu, Dumnezeu, te-am ales. Eu am fãcut aceastã alegere. Eu te-am crescut 

ca să-ţi dau aceste Mesaje. 

– Ai hotãrât aceasta de curând? 

– Iatã rãspunsul Meu: înainte de a te forma în păntecele mamei tale, Eu, 

Dumnezeu, te-am inclus într-unul din proiectele Mele. Învaţă cum lucrez. 

– Între timp, eu am comis o grămadă de pãcate! 

– Orice pãcat este iertat de Mine când cereţi să fiţi iertaţi. Acum, stai lângã 

Mine, Vassula, iar Eu te voi îndruma. Încă te mai învăţ, aşa că nu te 

descuraja când faci greşeli; Eu, Dumnezeu, sunt Atotputernic, ţin în Palma 

Mâinii Mele întregul Univers. 

– Doamne, nimeni nu va crede toate acestea... Scepticii vor spune cã sunt 

nebunã, iar alţii, cã e subconştientul. 

– Lasã-Mi-le Mie. Eu sunt YAHVE, Creatorul tãu. Eu te călăuzesc, Vassula, 

n-ai de ce te teme. Aminteşte-ţi cã am călăuzit înaintea ta o mulţime. Am 
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rãsturnat regi şi regate. Am îndreptat cărări, pentru a face cunoscut Cuvântul 

Meu. Eu sunt acelaşi. (Prin aceasta, am înţeles că NIMENI nu va fi în stare 

să-L OPREASCĂ pe El şi Mesajul Lui).  Auzi-Mã:   I-am ajutat pe toţi cei 

care M-au urmat. Întotdeauna, Eu îi voi ajuta pururea pe cel care Mã 

urmeazã. Vassula, nu uita: Eu sunt mereu cu tine! 

 

 

12.10.86  

– Pacea fie cu tine. Ai libertatea de a corecta orice cuvânt care socoţi tu cã 

nu e drept sau care te tulburã. Eu, Dumnezeu, îţi dau acest har. Vassula, eşti  

fericitã? 

– Sunt mai mult decât fericitã. (Nu am cuvinte pentru a descrie starea de 

fericire pe care o simt atunci când Dumnezeu simt Dragostea Lui Dumnezeu 

peste mine.) 

(Mai târziu, m-a vizitat îngerul meu pãzitor) 

– Sunt eu, Dan, şi stau chiar în faţa ta. 

– Dan! Cum de ai venit? 

– Ţi-aduci aminte ce te-am învãţat? Fii deosebit de atentã şi strãduieşte-te sã 

discerni. Lucreazã în felul acesta şi vei propăşi. Slavã lui Dumnezeu. 

– De ce ai venit? 

– Pentru cã te iubesc foarte mult. Spijinã-te pe YAHVE, cãci El este 

Mântuitorul tãu. 

– De ce ai venit? 

– Eu am cerut sã vin. Nu uita: sprijinã-te pe Dumnezeu. Te iubesc, serios. 

Sprijinã-te pe YAHVE şi mergi în pace. (Cu o zi înainte, i-am mărturisit lui 

Dumnezeu că l-am iubit pe îngerul meu şi că m-am simţit tare bine cu el şi 

în pace, dar Dumnezeu mi-a cerut să-l las pe Daniel şi să fiu cu El, pentru 

că El Însuşi a vruit să mă înveţe. Şi m-am întristat, crezând că n-o să-i mai 

vorbesc niciodată lui Daniel). Eu, Dan, te binecuvântez în numele Domnului 

Dumnezeu Tatãl, al Prea-Iubitului Sãu Fiu Iisus Hristos şi al Sfântului Duh. 

Eu sunt slujitorul Lui Dumnezeu. 

– Îţi aminteşti cum eram cu 8 luni în urmã? 

– Da. Îmi aduc aminte. Erai complet indiferentã faţã de Dumnezeu. 

– Şi de acel moment când numele Domnului Dumnezeu a fost scris şi 

pomenit de tine? 

– Da, îmi amintesc. 

– Ai zis: „Dumnezeu se aflã lângã tine şi te iubeşte“. Era ca şi cum tu mi-ai 

fi spus: „Ce frumos este astãzi!“ Cam aceasta a fost atitudinea mea. 

– Mai rãu... 
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– Şi apoi toate atacurile pe care le-am suportat; am simţit ca şi cum treceam 

printr-un PURGATORIU. 

– Primeşte-le aşa. 

– Îmi imaginez cã poate prin asta trece cineva după ce a murit. 

PURGATORIU. Apoi, dupã purificare, totul devine mai clar; acela este mult 

ami curat şi mai înălţat... Îl iubesc pe Dumnezeu atât de mult... Dumnezeu 

vrea, într-adevãr, ca noi, oamenii sã fim cât mai apropiaţi de El? 

– Da. Cheamã-L. Întoarce-te la Dumnezeu. 

– Pot? 

– Da. Lumina e aici... (Îngerul a cedat locul Prezenţei lui Dumnezeu. Iisus a 

preluat).  Te iubesc; te voi ajuta. Eu sunt Pacea; simte-Mã . (Iisus voia să-I 

simt Prezenţa). Eu te voi adãposti şi te voi ocroti. 

 

(Dumnezeu mi-a cerut sã scriu Mesajul Lui transmis în ziua de 8.10.86) 

– Da! Pacea fie cu tine; Eu, Dumnezeu, te chem acum; iatã Mesajul Meu: 

aduceţi-vã aminte cã Eu, Dumnezeu, trăiesc, trăiesc, exist; încã vã mai 

îndoiţi de aceasta? Încã mai staţi sã analizaţi cum? Vã irosiţi întreaga viaţã 

analizându-Mã, diagnosticându-Mã, purtând discuţii nesfârşite despre faptul 

dacã exist sau nu? De ce? Auziţi-Mă: când am fãurit pãmântul, eram plin de 

bucurie; am împrãştiat stelele pe cer şi i-am dat un nume fiecãreia; mai 

târziu, cu dragoste şi bucurie, v-am creat, cu propriile Mele Mâini v-am 

modelat, dându-vã suflarea vieţii; v-am crescut şi v-am binecuvântat; sunt 

Tatãl vostru Sfânt. V-am trimis oameni înţelepţi sã vã îndrume şi sã vã 

înveţe cum a început Creaţia; M-am revelat vouã (oamenilor de tipul meu, 

care au uitat de Dumnezeu)  pentru a vã învãţa care sunt începuturile 

voastre, cine este Creatorul vostru. Eu, Dumnezeu, sunt Tatãl vostru; iar 

acum vã irosiţi, generaţie de generaţie, analizându-Mă, examinându-Mã, 

locuind într-o continuã întunecime, fugind de Mine, creând haos între voi. 

Nu puteţi înţelege că vã mãcelãriţi unul pe altul, creând rãzboaie, urându-vã 

unul pe altul, rãzând naţii, oraşe, lãsând în urma voastrã ţarine pustii, 

vãduvindu-vă femeile şi lăsându-vă copiii orfani, manifestând doar urã? 

Unde? Unde s-au dus toate binecuvântãrile Mele? Unde s-a dus iubirea cu 

care v-am binecuvântat, unde sunt copiii Mei, unde sunt, unde s-au dus? Nu-

i mai recunosc deloc, (Dumnezeu a rostit aceste cuvinte plin de durere, căci 

Dumnezeu l-a făcut pe om după Chipul şi Asemănarea Lui, şi acum, acest 

chip a fost distrus de om.) unde-au dispãrut? Diavolul i-a chemat la el spre a-

i folosi ca pe nişte arme care sã spulbere lumina din ei şi sã-i distrugã 

definitiv. Sufãr şi plâng vãzându-i pe preaiubiţii mei copii pierduţi pentru 

totdeauna! Emit eu mânie, ură ori distrugere? Aţi crezut vreodatã cã Eu sunt 

un Dumnezeu al Rãzboiului? Au nu sunt Eu un Dumnezeu al Pãcii şi al 
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Iubirii? Auziţi-Mã, o, copii, creaţi de propriile Mele Mâini, ieşind din 

leagãnul pe care Eu vi l-am fãurit, ieşind din Mâinile cu care v-am ţinut la 

Pieptul Meu, binecuvântaţi din adâncul Inimii Mele, tămăduiţi de Prea-

Iubitul Meu Fiu, Iisus Hristos, iubiţi şi dragi Mie, ce aţi devenit? Unde 

credeţi cã veţi merge? 

Auziţi-Mã bine! Întoarceţi-vã la Mine, veniţi înapoi la Mine, la Mine care vă 

iubesc! Învãţaţi de la Mine: Eu sunt Sfânt, fiţi sfinţi. Trãiţi în sfinţenie! Nu 

Mã renegaţi, spunând cã nu Mã cunoaşteţi şi cã niciodatã nu M-aţi cunoscut! 

Imaginatu-v-aţi că Eu nu am existat niciodată, că menirea Cuvântului Meu 

era numai ca să distreze poporul evreu? Credeţi în Cuvântul Meu, căci Eu 

sunt Autorul Lui. Cuvântul Meu este viu, aşa cum sunt şi Eu. Dacã nu ar fi 

fost aşa, voi nu aţi fi putut fiinţa! 

Auziţi-Mã! Viaţa nu este decât o scurtã trecere, iar voi numai petreceţi o 

scurtă vreme prin ea; cu o viaţă întunecată, cum aţi putea să vă fiţi fericiţi? 

Cum ar putea crede cineva cã poate supravieţui în întuneric? Nici o trestie nu 

trăieşte fără lumină! Eu sunt Lumina şi în Mine, veţi trãi. Eu luminez, astfel 

încât fiecare dintre voi sã vadă şi să fie în Lumina Mea. Inima Mea suferã 

văzându-vă în ghearele rãului, rămânând în întuneric. Eu pot sã vã aud pe 

toţi, cum vã îndoiţi şi cum Mă analizaţi, cum vă întoarceţi feţele de la Mine, 

refuzând să Mă auziţi, refuzând să Mă vedeţi!  Mi-aţi închis uşile în faţã... 

Voi, propriii Mei copii, Mã analizaèi! Mulţi dintre voi nici nu Mă credeţi!  

Cum de M-aţi uitat? Cum poate un copil sã-şi uite propriul tatã sau sã punã 

la îndoialã faptul cã ar avea un tatã? Existã oare pe Pãmânt un singur copil 

care crede cã nu are tatã? Arătaţi-Mi un singur copil care crede că a venit de 

la sine... De ce unii copii ai Mei Îmi provoacă atât de multă durere? 

Eu, Dumnezeu, sunt Tatãl vostru, Creatorul vostru şi Eu vã iubesc pe toţi 

deopotrivã! Recunoaşteţi-Mã!... Nu vã îndoiţi de Mine şi nu vã mai temeţi 

de Mine! Sã vã fie teamã de Mine numai când vã ridicaţi contra Mea. De ce 

fugiţi de Mine? Să aveţi Cerul drept casã, iar Casa Mea este casa voastrã! 

Copii, copii, Mã renegaţi, pentru cã, Eu, Dumnezeu, nu Mã potrivesc întru 

totul lumii voastre ştiinţifice pe care v-aţi creat-o?  Încercaţi sã distrugeţi 

viaţa voastrã spiritualã! Vã bateţi joc de aceia care mai pãstreazã credinţa în 

Mine, numindu-i visãtori? Cei pe care îi luaţi în derâdere, nimindu-i  

visãtori, sunt, de fapt, cei care sunt treji şi Casa Mea va fi casa lor, împãrţind 

cu ei tot ce am. În păşunile Mele de odihnã, ei îşi vor gãsi odihna şi liniştea, 

nemaivrând nimic, nesuferind niciodatã de nimic. Eu sunt Sfânt, atunci fiţi şi 

voi sfinţi; trãiţi în sfinţenie. Slăviţi-Mã! Primiţi-Mã! Credeţi în Mine! Iubiţi-

Mã! Fiţi în Lumina Mea! Auziţi-Mă acum: 
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Eu, Dumnezeu, Mă arãt iarăşi vouã, în era voastră! Da” În timpurile voastre; 

Eu sunt Unul şi Acelaşi, Cel de acum, ca şi Cel de la-nceput. Eu sunt şi 

rãmân de-a pururi cu voi. 

Slăveşte-Mã! Vassula, adu-ţi aminte: Eu te voi tot chema, Vassula; ai Pacea 

Mea. Eu te voi îndruma. Te iubesc. Nu uita, Vassula, Eu vã voi uni. 

 

(Mai târziu) 

– Eşti fericită cã eşti cu Mine? Lasă grijile şi simte pe deplin fericirea. Eu, 

Dumnezeu, sunt acelaşi din toate timpurile. Îi conduc pe-ai mei în acelaşi 

fel. Vã binecuvântez pe toţi. Aflã, Vassula, cã sunt Eu, Dumnezeu, Cel care 

te călăuzeşte.  (Am avut probleme să accept că este într-adevăr Cel Prea 

Înalt care îmi vorbeşteîntr-un fel atât de simplu. Mintea mi-a jucat un renghi 

). Rãmâi lângã Mine. Sã nu-ţi fie niciodatã teamã de Mine. Mediteazã mai 

mult asupra Sfinţeniei Mele. Acum, copila Mea, scrie: 

Eu sunt YAHVE, Cel care te călăuzeşte. Fiicã a alegerii Mele, am călăuzit 

de la începutul-începuturilor, pe profeţii evrei, învãţându-i, orientându-i şi 

ajutându-i sã Mã recunoascã. Eu, YAHVE, sunt acelaşi Dumnezeu. (Ieş. 3: 

15, Yahve, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Abraham, 

Dumnezeul lui Isac şi Dumnezeul lui Iacob...) Eu am călăuzit o mulţime de 

oameni înţelepţi. Eu, Dumnezeu, lucrez în acelaşi chip. Adică, sã vã pe toţi 

înapoi la Mine. Eu voi rãmâne mereu lângã voi. Aflaţi cã Eu, Dumnezeu, vã 

voi uni pe toţi, pentru a umple lãcaşurile Mele de închinãciune. Eu M-am 

arãtat vouã pentru a vã readuce din nou la Mine cãci am vãzut cum v-aţi 

împrãştiat, care-ncotro, pãrãsindu-Mã, dându-Mã uitãrii. Am aşteptat sã se 

îmbunãtãţeascã legislaţia voastră. Vã aminteam cã viaţa voastră nu este 

decât o trecere efemerã pe pãmânt. Vã mai aminteam cã Eu v-am 

binecuvântat. Eu nu sunt aprig la mânie. Eu, Dumnezeu, sunt plin de 

Dragoste. 

 

12.10.86 

– Pacea fie cu tine. Lumina îţi aratã calea, prea-iubitã copilã. Trãieşte în 

pace. 

– Vreau sã-ţi spun cã în prezenţa lui Dan, m-am simţit  foarte bine şi în pace. 

(Îmi era dor de îngerul meu pãzitor) 

– Lasã-l, el nu este decât slujitorul Meu. Eu sunt Creatorul tãu, Dumnezeu 

Cel Atot-Puternic. 

– Trebuie sã-ţi mãrturisesc cã m-am simţit liniştită cu Dan şi cã îl iubesc. 

– Ştiu, lasã-l. 

– Dan mi-a spus o datã: „Nimeni nu şi-a iubit atât de mult îngerul pãzitor aşa 

cum mã iubeşti tu!“ Spunând asta, chiar credea? 
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– Credea cu adevãrat. Acum lasã-l şi fii cu Mine. Pune-ţi capul pe Mine. 

Simte cât de mult te iubesc; tu eşti fiica Mea. Eu sunt Tatãl Ceresc şi te 

binecuvântez. Tu Îmi aparţii Mie. Eu sunt YAHVE şi nu voi lãsa pe nimeni 

sã-ţi facã vreodatã vreun rãu. Simte Dragostea pe care o am pentru tine. 

Ascultã-Mã: te-am privit crescâd din fragedã pruncie. Eu te-am pãstrat 

mereu în preajma Mea, socotindu-te plãcutã privirii Mele. Cu Ochii Mei, Eu 

te-am urmãrit cum ai crescut asemenea florilor sãlbatice pe care Eu le-am 

creat. Inima Mea s-a umplut de bucurie vãzându-te trãind în Lumina Mea. 

Eu voi fi mereu în preajma ta. Bobocul Meu de floare începuse să se 

deschidă; sosise vremea sã fii iubitã. Te simţem şi-Mi fãcea plãcere. Ţi-am 

simţit  inima şi te binecuvântam, îţi simţeam dorinţele şi-mi fãcea plãcere sã 

le simt. Voi rãmâne mereu în preajma ta, pentru a te ajuta sã-ţi pãstrezi 

frumuseţea. Am văzut că ai înflorit; atunci te-am chemat la Mine, dar nu M-

ai auzit. Te-am chemat încã o datã, dar nu M-ai dat atenţie. Veneai sã Mã 

vezi din când în când şi Inima Mea se umplea de bucurie; de fiecare dată 

când veneai la Mine (în biserică), inima Mi se umplea de bucurie. Eu ştiam 

cã tu eşti a Mea, dar se părea cã tu uitaseşi. Nici nu simţeai cã sunt lângã 

tine. 

Anii au trecut; parfumul te-a pãrãsit. Expusã vântului aspru al iernii, frunzele 

au început sã-ţi cadã. Capul tãu s-a plecat, iar catifeaua petalelor tale şi-a 

pierdut din prospeţime şi frumuseţe. Arşiţa Soarelui a început sã te ofileascã; 

sentimentele tale au început sã se înãspreascã. Ascultã-Mã: te priveam cu 

milã; nu am mai putut suporta mult timp. M-am apropiat de mai multe ori 

simţindu-te, dar tu erai mult prea deprte de Mine. Nu puteai sã Mã recunoşti. 

Nu-L mai cunoşteai pe Cel care se aplecase asupra ta, care te ţinuse în braţe 

şi care te chema pe nume. Deplângeam frumuseţea ta pierdutã, vãzând cã în 

braţe aveam doar un copil sãrman, de care ţi se făcea milã privindu-l. 

Imaginea ta Îmi umplea Inima de lacrimi, cãci puteam zãri încă în privirea ta 

o slabã licărire de iubire, din iubirea pe care o avuseseşi odinioarã pentru 

Mine. Te-am ridicat pânã la Mine; firavele tale mâini s-au agãţat de Mine. 

M-am simţit uşurat, vãzând cã copilul Meu are nevoie de Mine. 

Te-am luat înapoi acasã şi te-am vindecat cu toată dragostea Mea. Ţi-am dat 

apã pentru a-ţi potoli setea. Te-am hrãnit şi, încet-încet, ţi-ai recãpãtat 

sãnãtatea. Eu sunt Cel care te-a vindecat; Eu sunt Mântuitorul tãu; şi voi fi 

de-a pururi. Nu te voi pãrãsi niciodatã. Te iubesc; Eu, Dumnezeu, nu te voi 

lãsa sã te rãtãceşti. Acum, bucurã-Mã şi stai cu Mine. Eu te-am readus la 

viaţã, prea-iubitã copilã. Sprijinã-te pe Mine; întoarce-te către Mine şi 

priveşte-Mã, Eu sunt Dumnezeu, Tatãl tãu Ceresc. Dă-ţi seama de ce sunt cu 

tine. Eu, Dumnezeu, voi face la fel şi cu toţi ceilalţi fii şşi fiice, cãci voi cu 

toţi sunteţi ai Mei. Eu nu vã voi lãsa sã vã uscaţi în arşiţa Soarelui. Eu vã voi 
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ocroti, vã voi reface. Nu voi aştepta sã vi se împrãştie frunzele. Nu voi 

aştepta pânã veţi înseta. Nu uita cã Eu, Dumnezeu, vã iubesc pe toţi. Eu vã 

voi uni pe toţi. 

(În timp ce îmi descria starea mea sufleteascã, Dumnezeu mi-a trimis o 

viziune. Dacã aş fi murit în starea în care eram, sufletul meu s-ar fi regãsit 

într-un loc foarte întunecos. Mã vedeam ca un copil de aproape 6 ani, stând 

întinsã pe pãmânt, culcatã pe partea dreaptã. Eram foarte slabã şi dacă abia 

aveam pe cap câteva şuviţe de pãr foarte, foarte scurt. Era o beznã adâncã, 

iar cerul de un negru dens. Deodatã, m-am auzit pe mine însumi. Respiram 

greoi, ca un om suferind de astm. În picioare, în spatele meu, dar foarte 

aproape de mine, era Cineva. Prezenţa aceea mã consola. Acel Cineva s-a 

aplecat spre mine, ridicându-mã la Pieptul Lui. Am simţit puternica Lui 

Iubire şi am vãzut-o pe acea copiliţã – care eram eu – cum îşi întoarce 

privirea ca să-L vadă. Albul ochilor mei se îngãlbenise şi m-am speriat, 

vãzând cât de bolnavã eram! Cu puţina forţã care îmi mai rămăsese, am 

întins mâinile mele firave şi m-am agãţat cu disperare de mâneca largă a 

veşmântului Lui. Imediat am simţit Inima Celui Unuia Sfânt: deborda de 

milă, câtă milã şi iubire! Atunci, m-a purtat cu grijã pe braţe, plin de 

dragoste şi tandreţe, pânã la Casa Lui. Şi ca un paznic, nu m-a scãpat din 

ochi; îngrijindu-mã, ca o mamã iubitoare, m-a pus pe picioare. Şi cu 

Dragostea Lui, m-a vindecat.) 

 

14.10.86 

– Pacea fie cu tine. Simte-te iubitã. Auziã-Mã: îi voi aduna pe toţi copiii Mei 

şi îi voi face sã Mã întâlneascã. (Cred că Iisus se referea la viitor, la felul 

cum Îşi va răspândi Mesajul). 

– Ce le vei spune? 

– Le voi spune aşa: nu disperaţi. Eu, Iisus, am venit pentru a vã reda 

speranţa. Iubiţi-vã unii pe alţii, prea-iubiţii Mei. În scurt timp, voi fi din nou 

aici. Vã iubesc pe toţi. Amintiţi-vã: nu vã pierdeţi curajul. Aveţi nevoie de 

Tatãl vostru din Ceruri. Iubiţi-L mai mult – pentru cã El este Sfânt, fiţi şi voi 

sfinţi şi trãiţi în sfinţenie. Eu, Iisus, sunt Lumina lumii. Vin sã aduc speranţã 

tuturor celor care au pierdut-o. În Mine gãsiţi Pacea. Vassula, Eu, Iisus 

Hristos, îţi conduc mâna. Sunt Eu. Slãveşte-L pe Tatãl din Ceruri, păzind şi 

urmându-i Poruncile. Roagã-te, ca nu cumva sã fii supusã la încercare. 

Roagã-te mai mult şi fii treazã! Copii, pe care vã iubesc din tot Sufletul 

Meu, apropiaţi-vã de Mine pentru a învãţa de la Mine. Urmaţi-Mã şi învãţaţi 

sã fiţi Sfinţi. Iubiţi-vã duşmanii şi lãsaţi ura. 

 

15.10.86 
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– Pacea fie cu tine. 

– Pot sã fiu în Lumina ta? 

– Eşti în Lumina Mea. Auzi-Mã: Eu, Dumnezeu, sunt acelaşi (Cum toate 

acestea depăşeau puterea mea de înţelegere şi cum mintea mea îmi juca 

feste, Dumnezeu încerca să mă scape de îndoieli, care erau într-adevăr 

piedici). şi lucrez întotdeauna la fel. Este adevãrat cã unii dintre voi nu Mã 

cunosc şi Mã socotesc misterios, pentru cã nu au înţeles Lucrãrile Mele 

cereşti. Eu, YAHVE, sunt Creatorul vostru. Eu, Dumnezeu, creez tot mereu. 

Primiţi Creaţia Mea aşa cum este. Când Mã aflam împreunã cu cãpeteniile 

evreilor, ei au reţinut şi au luat în seamã Chemãrile Mele. M-au acceptat, M-

au recunoscut şi M-au adorat, invocându-Mã. (Într-adevăr aveam probleme 

să accept că Dumnezeu îmi vorbea cu adevărat; Dumnezeu încerca să mă 

convingă că El cheamă).  Eu, YAHVE, sunt acelaşi Dumnezeu. În acelaşi 

fel lucrez. Fã-Mi bucuria şi crede cã sunt Eu, Dumnezeu, care sunt iarãşi cu 

tine. Exist şi trãiesc. Uşa Mea nu este niciodatã zãvorâtã. Uşa Mea rãmâne 

larg deschisã şi aud totul. Sunt liber sã ies oricând vreau. Anii nu Mã 

influenţeazã. Sunt acelaşi, mereu. Ascultă-Mã: 

Eu, Dumnezeu, v-am chemat mereu. (pe toţi) Oare cum de nu M-aţi auzit  în 

toţi aceşti ani? Câţiva M-au auzit. Nu este greu sã ajungeţi la Mine şi nu sunt 

complicat, prea-iubiţii Mei. Dar nu vã astupaţi urechile. Auziţi-Mã: Eu, 

Dumnezeu, folosesc orice ocazie ca să fiu cu copiii Mei şi să-i atrag lângă 

Mine. Eu sunt un Dumnezeu Viu şi exist. 

 

(Mai târziu) 

– Pacea fie cu tine. Eu, Dumnezeu, te binecuvântez. Rãmâi lângã Mine. 

Simte-Mã (a-I simţi Prezenţa) şi sprijinã-te pe Mine. Fie binecuvântaţi 

bãieţii tãi ; (cei doi băieţi ai mei: Jan şi Fabian). Voi avea grijã de ei. 

Iubeşte-i deopotrivã pe amândoi. Binecuvântate să fie vieţile voastre şi 

familia ta. Îi binecuvântez pe fiecare din familia ta. Fie ca ei sã-şi gãseascã 

pacea şi dragostea. Toate binecuvântãrile trăiesc. Mergi şi te odihneşte. 

 

21.10.86 

– Pace fie cu tine. Eu, YAHVE, te iubesc. Bucurã-Mã şi stai cu Mine. Vino 

mai aproape de Mine... (Dumnezeu Tatăl s-a oprit şi Iisus, Fiul Lui, a 

continuat să vorbească). Eu, Iisus, te iubesc. Mãnâncã din Mine. Rãmâi în 

Mine. Eu sunt aici ca să te ajut, vezi? Tu eşti în Mine şi Eu sunt în tine . 

(Ioan 15:4 „Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi”). Îţi aminteşti Cuvintele 

Mele? „ Nu vă voi lăsa orfani ...” vă voi trimite pe Mângăietorul Meu ca sã 

fie cu voi în veac; (Ioan, 14). Au crezut-aţi unii dintre voi cã Eu v-am 

pãrãsit? (Cred că această întrebare mă ţintea pe mine). 
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 (Foarte grav, Iisus a rostit aceste cuvinte):  Lacrimile se vor usca, durerile 

vor dispare, suferinţele vor pieri, dezgustul se va sfârşi... 

Oh, copii ai Inimii Mele, ce-aţi ajuns! Eu sufãr când vã vãd cum vă tulburaţi, 

câtã durere port în Inimã, vãzându-vã cum vã pierdeţi... (A trebuit să mă 

opresc acolo. Iisus era foarte distrus, în lacrimi. N-am mai rezistat)  Faceţi 

pace, copiii Mei, nu vã mai duşmãniţi unul pe altul. Iubiţi-vã unii pe alţii, 

iubiţi-vã aşa cum vã iubesc Eu. Rugaţi-vã! Trãiţi întru Mine şi liberaţi-vã de 

rãu . (de lipirea de cele rele ale lumii acesteia) Veniţi la Mine. Vã iubesc 

atât de mult! Rugaţi-vã! Tânjesc cu nerãbdare după voi toţi, să vã văd venind 

înapoi la Mine. Mã rog pentru sufletele voastre, mă rog să vă treziţi şi să 

vedeţi cum vă îndepãrtaţi de Dumnezeu, Tatãl, cufundându-vã în întuneric, 

fãrã sã ştiţi de ce. Rãul v-a întins tot felul de capcane, alungând de la voi 

toată priceperea, mânuindu-vã cu reaua lui stãpânire peste voastrã. Vãd toate 

acestea şi gem de durere. Îmi este milã de voi, văzându-vă cum vã îndreptaţi 

spre cursele care vi s-au pregãtit. Cum aş putea oare sã nu sufãr, văzându-Mi  

propriii-Mi copii prinşi în mrejele rãului? Eu voi rãmâne în voi, iubindu-vã. 

Eu, Iisus Hristos, vã binecuvântez pe toţi. 

 

 

CAIET 3 

 

26.10.86 

– Pacea fie cu tine. Eu sunt aici; fii în Lumina Mea. 

(Aveam din nou îndoieli! Mintea mea nu se putea obişnui cu ceea ce mi se 

întâmpla.) 

– Te rog, spune-mi cine eşti. 

– YAHVE. Ascultã-Mã: am aşteptat ca legile voastre sã se schimbe şi v-am 

urmãrit de-aproape. Am auzit ce  s-a vorbit în coaliţiile voastre sterile. Tot 

acest amar de ani am tãcut, înãbuşindu-Mi dorinţa de a da drumul mâniei 

Mele împotriva voastrã! 

– Sunt confuzã! Eşti Tu, Doamne? (Era pentru prima oarã când Îl auzeam pe 

Dumnezeu atât de mânios.) 

– Eu Sunt. Ascultã-Mã! Deoarece Mă uit la voi ca la ceva scump şi deoarece 

vă iubesc iubesc pe toţi, vreau sã vã trezesc. Vreau sã vã daţi seama încotro 

o luaţi. 

(Eram, în continuare, confuză...) 

– În toate relaţiile dintre pãrinţi şi copii existã momente raţionale. Acceptã 

Mesajul Meu. (1 Evrei 12: 5-9 „Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului, 

nici nu te descuraja atunci când El te mustră; căci Domnul îl ceartă pe cel 

pe care-l iubeşte şi-l bate pe fiul căruia îi poartă de grijă. Dacă e sa-
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nduraţi, e pentru certarea voastră; Dumnezeu s epoartă cu voi precum cu 

nişte fii. (Pr. 3: 11-12). Şi care este fiul pe care tatăl său nu-l ceartă? Dar 

dacă voi sunteţi scutiţi de această certare de care toţi au avut parte, atunci 

sunteţi copii nelegitimi, iar nu fii”.) Auziţi-Mã! Nu aţi înţeles? Tot nu aţi 

văzut Semnele Mele? Nu ştiţi, oare, cum lucrez Eu? Ascultaţi, ascultaţi 

strigãtele morţilor pe care voi i-aţi ucis şi strigãtul sângelui nevinovat (copiii 

avortaţi) pe care-l folosiţi ca bazine pentru a vã potoli setea şi a vã uda 

ogoarele pustii! Câtă vreme mai trebuie sã-Mi stãpânesc mânia? Îmi întorc 

privirea, vederea faptelor voastre Mã revoltã... Gem de durere că trebuie să 

vă privesc, pe voi, propriii Mei copii, transformându-vă în asasini! 

Auziţi-Mã: aceasta din cauză că voi credeţi cã Eu nu exist? Din profeţii Mei 

aţi fãcut nişte mincinoşi, (Glasul lui Dumnezeu suna amar) pentru a vã 

justifica actele de distrugere, de desfrânare şi de lăcomie. Oh! Cât de surzi şi 

de orbi aţi devenit, mofturoşi faţă de Mine şi de ceea ce v-am dat, necrezând 

în Cuvântul Meu, şi chiar blasfemiindu-L. V-aţi întors împotriva Mea şi v-aţi 

împietrit inimile.  

V-aţi umplut urechile cu cearã şi aţi preferat sã vã scoateţi ochii decât sã-i 

lãsaţi sã vadã Adevãrul. Aţi devenit rãi, neţinând seama de binecuvântãrile 

Mele, hrãnindu-vã în schimb cu vipere... Am ascultat cu multă atenţie, dar 

pânã acum nu am auzit strigãtul vostru de cãinţã... Nimeni nu se cãieşte 

pentru rãutatea sa. Voi Mã împovăraţi cu rãutatea voastrã; vã revoltaţi 

împotriva Mea. Spuneţi-Mi: câtã vreme sã mai tac? Fii şi fiice, ridicaţi-vã 

privirea şi priviţi-Mã. Încetaţi sã faceţi rãu! Reveniţi la Mine! Nu respingeţi 

Chemarea Mea! Eu sunt Sfânt; Eu sunt Sfânt. Eu sunt nădejdea tămăduirii 

voastre, aşa cã ridicaţi-vã şi folosiţi-vã picioarele pentru a merge cu Mine; 

folosiţi-vã ochii pentru a vedea Calea; folosiţi-vã urechile pentru a auzi 

Chemarea Mea şi folosiţi-vã inimile pentru a înţelege cã Eu sunt Tatãl 

vostru. Eu vindec, vă voi vindeca ochii pe care vi i-aţi scos pentru a vã face 

sã vedeţi Adevãrul, şi cu Mâna Mea, care este întinsă cãtre voi, vã voi ridica 

la Mine. Eu sunt Tatãl vostru etern; veniţi şi vã odihniţi în Mine şi veţi simţi 

Dragostea ce O am pentru voi şi Pacea pe care v-o pot oferi. 

 

2.11.86 

– Pacea fie cu tine. Eu, Dumnezeu, te-am chemat indiferent de ce eşti; Te 

iubesc. Ascultã-Mã, Vassula: Eu te-am format, pentru a fi în stare sã Mã 

recunoşti. Eu sunt Cel care te-am ajutat sã înfloreşti. Slãveşte-Mã, 

conducându-i şi pe alţii la Mine. 

– Oh! Cum să pot? Habar nu am cum! (Mă simţeam complet pierdută în 

legătură cu porunca lui Dumnezeu). 
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– Eu, Dumnezeu, te voi ajuta. Simte-te fericitã şi nu te simţi împovăratã. Nu 

te voi lãsa sã pieri ! (A spus-o pe un ton de umor părintesc). Voi gãsi 

mijloace să rãspândesc Mesajele Mele, aşa că nu te îngrijora, Vassula Mea. 

Îţi voi conduce paşii; Eu, Dumnezeu, sunt în tine. Nu te simţi niciodatã 

abandonatã. Eu trãiesc în tine. Prea-iubitã copilã, te voi umple de Sfântul 

Meu Duh; fii plină de Duh Sfânt, Eu, YAHVE, ţi-am fãcut semn sã Mã 

urmezi. Cu Mine, vei simţi Pacea Mea. Vei fi bucurroasă; fie ca fiecare să se 

bucure şi să înţeleagă cã Eu, Dumnezeu, sunt un Dumnezeu viu. Îţi voi da 

ajutorul Meu, rãmâi în Lumina Mea şi nu uita: nu te descuraja, cãci Eu sunt 

mereu cu tine. Mergi în pace. 

 

10.11.86 

Timp de douã zile, m-am simţit foarte rãu. Din nou, eram cuprinsã de 

îndoieli. Am fost victima Satanei, care m-a atacat în aceste zile. Tot ceea ce 

mi se întâmplã mã depãşeşte şi mã face sã mã simt lipsitã complet de curaj. 

Cum poate sã-mi vorbeascã mie Dumnezeu? De fiecare datã când se apropie 

de mine, eu vreau sã-L îndepãrtez. Nu-s normală la cap... Cum este posibil 

ca Dumnezeu sã poatã vorbi şi sã poatã purta un dialog cu mine! Poate cã 

visez... şi, totuşi, mă duc să-mi dicteze... 

– Pacea fie cu tine, copilă. Eu, YAHVE, sunt prezent. Auzi-Mã: te 

binecuvântez. Trãieşte în pace şi niciodatã, niciodatã să nu te simţi 

nemângâiatã, pentru cã Eu te iubesc. De ce te-ai îndoit c-aş fi Eu? Oare nu 

te-am învãţat cum sã Mã iubeşti? Te-am îndrumat şi te-am ajutat, am 

strãlucit asupra ta. 

– Sunt descurajatã. 

– Demonul este cel care te face sã te simţi descurajatã. Am simţit mizeria ta, 

aşa că am venit să te încurajez. Eu, YAHVE, nu te voi pãrãsi niciodatã. Sã 

nu crezi vreodatã cã te voi lăsa. Sunt mereu lângã tine, aşa că întoarce-te la 

Mine şi priveşte-Mã. Simte marea dragoste ce O am pentru tine. Ai crezut cã 

Eu Îmi ascund Faţa de la tine? Dragostea Mea pentru tine este veşnicã. Eu, 

YAHVE, te-am apropiat, chiar dacã tu M-ai uitat, vreme de atâţia ani 

nemaiaducându-ţi deloc aminte de Mine. Te-am apropiat de Mine cu toate că 

nu aveai iubire pentru Mine. Am venit pentru  a-ţi vorbi despre aceastã 

Dragoste şi pentru a-ţi aduce aminte cã Eu, Dumnezeu, te-am iubit 

dintotdeauna. Am venit să te învãţ preceptele Mele; învaţă cã Eu vã 

binecuvântez şi vã iubesc pe fiecare dintre voi. Voi toţi sunteţi fiii şi fiicele 

Mele, pe care-i iubesc. Ţi-am dat acest har divin de a fi capabilă să Mă vezi 

şi să Mă auzi. Te-am chemat şi tu M-ai auzit. Copila Mea, de ce însã erai 

atât de indiferentã faţã de Mine? 

– Nu ştiu de ce. 
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– Poate din cauzã cã nimeni nu ţi-a spus cã Eu te-am binecuvântat, cã Eu te 

iubesc, cã Eu sunt Tatãl tãu Ceresc şi cã tu eşti a Mea? Nu ai aflat, n-ai auzit 

cã, Eu, YAHVE, sunt Tatãl tãu? Toate acestea ţi-au fost tãinuite? Nu te-a 

învãţat nimeni Cine Sunt Eu? Aulzi-Mã şi notează Mesajul Meu: Scăpaţi din 

laţurile rãului. Flãcãrile demonice ale Satanei sporesc, apropiindu-se de voi. 

Ah! Sunt mâhnit şi gem de durere când vă vãd zăcând nepăsători, mizerabili. 

Nu vă pasă ce se întâmplă cu sufletele voastre! Eu sunt Sfânt; trãiţi în 

sfinţenie. Nu aplecaţi urechea laaceia care s-au lepădat de credinţă şi bâjbâie 

în întuneric, spunându-vã cã al Meu Cuvânt este pentru cei care au trãit 

odinioarã. Aflaţi cã sufletul vostru continuã sã trãiascã, aşa că nu vã faceţi 

singuri rãu, rãmânând cufundaţi într-un somn adânc. (Apoi, Dumnezeu s-a 

întors către mine.) 

 Auzi-Mã, copilă! Lasă îndoielile şi ascultã-Mã. Vino sã Mã întâlneşti pe 

aceastã cale; întâlneşte-te cu Mine, cãci Eu sunt Creatorul tãu. Vezi tu? Eu, 

YAHVE, te-am învãţat sã Mã iubeşti, fãrã a ţine seama de cum eşti. Ascultã-

Mã: (Dumnezeu avea un glas dulce şi părintesc, implorator) de ce, de ce ai 

Mei nu mai vin de loc la Mine? De ce Mă părăsesc?... Cum pot uita ei de 

Mine? O soţie uitã cumva de soţul ei ? (Isaia 54: 5: „ Căci Ziditorul vostru 

este bărbatul vostru. Yahve Sabaot este Numele Lui”) Zile în şir aţi uitat de 

Mântuitorul voastru. Nu întrebaţi: „Care este Numele Lui?“ Eu sunt Cel 

Care v-am crescut încã din primele voastre zile de viaţã. Nu vã lãsaţi purtaţi 

de curentul culturii morţii şi deşarte, care vã îndreaptă spre limanuri aride, 

unde domneşte uscãciunea, cãci veţi muri. Gâtllejurile vi se vor usca din 

pricina soarelui care vă va dogori. Veniţi la Mine! Veniţi şi vă voi umple 

cupa cu apã vie, mai dulce decât vinul. Vã voi lãsa sã vã odihniţi în păşunile 

Mele verzi, iar capul vostru obosit îşi va gãsi odihna la Pieptul Meu. De vã 

simţiţi goi şi reci, Eu, cu haina Mea, vă voi acoperi şi vã voi încãlzi, apoi voi 

turna asupra voastră toată Iubirea ce o am pentru voi, şi vă voi spăla cu 

binecuvântãrile Mele. Ah... ce nu voi face Eu pentru voi, răsaduri! 

Amintiţi-vã aceasta:  Eu pot lua la întâmplare orice buturugã uscatã şi s-o 

preschimb într-un copac roditor. Nu-i chem numai pe cei drepţi şi fără 

prihană, ci chem pe fiecare fiu şi fiică a Mea, indiferent de faptele lor. Eu, 

Dumnezeu, vã iubesc pe toţi în mod egal. Toţi sunteţi ai Mei. Toţi sunteţi din 

Mine. Sã nu vã întrebaţi de ce YAHVE a reapãrut acum pentru a vã chema. 

Sunt liber sã colind Cerurile şi sã trec şi pe la voi, cãci Eu, YAHVE, Care 

sunt primul, voi fi totuşi prezent acolo pânã la ultimul. Sunt liber să plec din 

Cer şi să las Tronul Meu, pentru a coborî tot drumul, oricând poftesc. Nu M-

am schimbat, de la Creaţie încoace. Vezi, Eu voi fi mereu acelaşi. Iar tu, 

copilă, lasã toate îndoielile înapoia ta şi dã-Mi voie sã te prind de mânã. Te 
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binecuvântez pentru dragostea pe care o ai pentru Mine şi pentru credinţa pe 

care Mi-ai dãruit-o. Eu, Dumnezeu, te iubesc, mergi în pace. 

 

17.11.86  

– Pace ţie. Eu, YAHVE, te-am format. Te-am chemat, iar tu M-ai auzit ... 

(Dumnezeu părea foarte bucuros că L-am auzit). Te-am apropiat şi, pe cãi 

încã necunoscute ţie, te-am condus. Ridicã-ţi ochii şi priveşte-L pe Acela 

care, acum, te adoptã. Înţelege cã Eu sunt Cel care ţi-a dãruit acest har divin. 

Da. Eu te-am binecuvântat şi ţi-am dat Pacea Mea. Prea-iubitã copilã, tu eşti 

a Mea. Învaţã cum, Eu, YAHVE, lucrez; învaţã citindu-Mi Cuvântul. Eu 

sunt Învãţãtorul tãu, dar nu te dispera, cãci te afli de-abia la-nceputul 

Învãţãturii tale. Nu-ţi fie teamã, copilă, cãci cunosc foarte bine puterea ta de 

înţelegere. De asemenea, vino la Mine ori de câte ori simţi nevoia, pentru cã 

Eu sunt Mântuitorul tãu. 

 

18.11.86 

– Pot fi în Lumina Ta? 

– Da, poţi fi în Lumina Mea. 

– Pot sã fiu împreunã cu YAHVE, Domnul meu? 

– Eu sunt YAHVE, iar tu eşti cu Mine. 

– M-ai chemat? 

– Da. Te-am chemat. 

– Tu eşti, Domnul meu, Autorul acestor chemãri ? 

– Eu Sunt Autorul lor. 

– Nu-i aşa cã Tu chemi pe mulţi? Aşadar, aceasta este o chemare obişnuitã, 

asemenea celorlalte chemãri, cu singura deosebire cã de data aceasta 

îmbracã forma scrisã, nu e aşa? 

– Copila Mea, Copila Mea, auzi-Mã: chemându-te în felul acesta, înţeleg sã-

i călăuzesc şi pe alţii, pe toţi cei care M-au pãrãsit şi nu Mã aud. De aceea 

aceastã chemare este sub formã scrisã. Eu, YAHVE, le pomenesc în aceste 

scrieri despre o mulţime de evenimente ca prea-iubiţii Mei sã îndrăznească 

să se apropie de Mine. Acceptã aşadar, acest fel de călăuzire. Eu voi încuraja 

pe cei cu puţinã credinţã sã-şi clădeascã credinţa în Mine. Aceasta este o 

chemare pe care o adresez celor care au lăsat deoparte Cuvântul Meu, pentru 

a-i aduce înapoi şi pentru a citi Cuvântul Meu. Este pentru a le spune cã 

Cuvântul Meu este Viu, Sfânt şi Binecuvântat. Aceasta este o Chemare 

pentru a-i trezi. Este o Chemare la Dragoste şi Pace. Este o Chemare pentru 

a le reaminti temeliile lor şi cã Eu, Dumnezeu, sunt Creatorul lor. Voiesc să 

le amintesc cã nu sunt orfani de tatã şi că îi iubesc. 
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20.11.86 

– Pacea fie cu tine, pentru credinţa ta în Mine. Prinde-te de Mine şi sprijinã-

te pe Mine. Eu, YAHVE, îţi voi da putere. Te iubesc, copila Mea. Vei auzi 

Glasul Meu şoptindu-ţi la ureche, arãtându-ţi Calea, călăuzindu-te, 

povăţuindu-te, căci te iubesc. Te voi învãţa sã faci deosebire între Vocea 

Mea şi alte voci. Îţi voi întãri sentimentele şi puterea de discernãmânt, 

pentru a te învrednici sã Mă recunoşti. Auzi-Mã: Eu sunt Învããtorul tãu care 

te binecuvânteazã. Vassula, eşti fericitã cã M-ai întâlnit în felul acesta? 

– Da. Sunt deosebit de fericitã; mã simt copleşitã de fericire, pentru cã mă 

simt total învăluită de Dragostea Ta. 

– Eu, Dumnezeu, YAHVE, te iubesc. Ai Pacea Mea şi nu uita cã sunt tot 

mereu alãturi de tine. Nu te simţi descurajatã, copilă, atunci când cazi în 

greşealã, cãci eşti pe cale de a învãţa. Te afli numai la începutul învãţãturii 

tale. Sprijinã-te mereu pe Mine şi nu te voi decepţiona niciodatã. Aminteşte-

ţi întotdeauna cã, Eu, Dumnezeu, sunt alãturi de tine. 

 

20.11.86 

– Pacea fie cu tine. Eu, YAHVE, sunt aici. Ascultã fiică, şi scrie: 

Cât timp mai puteţi  îndura fãrã Mine?  (Dumnezeu se adresează acelora 

care L-au părăsit). Sfinţiţi-vã! Trãiţi în sfinţenie; fiţi sfinţi, cãci Eu sunt 

Sfânt! Am venit sã-ţi spun, copila Mea, cã nimeni nu poate trãi pe vecie în 

întuneric. V-am făcut dupã asemãnarea Mea. V-am dat o inimã ca sã iubiţi şi 

sã înţelegeţi. Spune-Mi: ce poate să vă dea pustiul? Doar pustule pe piele şi 

cerul gurilor voastre se va usca . Veţi cãuta cu disperare un adãpost şi nu-l 

veţi gãsi. Nimeni nu vă va odihni şi nu vă va curãţa rãnile, nimeni nu vă va 

obloji şi nu vă va da apã, ca sã vă reveniţi în simţiri. Eu sunt Calea. Eu sunt 

Mântuitorul vostru care vă va trimite Pacea, ca pe o apă curgătoare. Vă voi 

da apã vie. Fie ca cei rãi sã lase rãutatea şi sã  se întoarcã la Mine. 

 

21.11.86 

– Pacea fie cu tine. Eu, Iisus, te-am chemat. Fii în pace şi scrie:  

Eu sunt mereu cu voi. Voi (Iisus vorbeşte învăţătorilor săi) nu Mã invocaţi . 

Pot vedea cum vă schimbaţi. Birocraţia a pus stãpânire pe Biserica Mea. 

Ascultaţi la strigãtele Mele pline de disperare: Mã înfãţişaţi cu totul diferit 

de cum v-am învãţat. Unii dintre voi fac numai rãu Bisericii Mele. Mi se taie 

rãsuflarea când văd cum dărâmaţi ceea ce eu am clădit. Cum să vă văd 

pãcatele şi sã nu strig? Cum sã fiu mulţumit când Îmi aduceţi aminte de 

farisei? De ce aţi dat uitãrii cele rostite de Buzele Mele? Cum de nu vã iubiţi 

unii pe alţii? Cum să puteţi să Mă cinstiţi dacă voi alegeţi şi respingeţi ? 

(Învăţăturile Lui. Tradiţiile Bisericii). Eu nu am fost Rãstignit şi Crucificat 
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numai pentru cei drepţi. Fie ca ochii voştri să se lumineze ca sã-Mi puteţi 

vedea Bogãţiile. 

 

22.11.86 

– Pacea fie cu tine. Eu, YAHVE, te-am auzit. 

– Nu propăşesc de loc şi mã simt fãrã curaj. Nu îmi dau seama ce mi se va 

întâmpla cu toate acestea. Oare ce voi deveni?  Ce reprezintã, de fapt, toate 

acestea? Nu mai sunt sigură de nimic! Care este rostul acestor dictări? 

– Nu te descuraja. Demonii te încearcã sã te înşele. Eu sunt Cel care te-am 

format. Nu le da voie sã te descurajeze. Ştii de ce demonii vor sã te 

descurajeze? Pentru cã ei sunt rãi şi sunt hotãrâţi sã te opreascã, copila Mea. 

De la începutul începutului, Planul Meu le-a stârnit mânia. Ai fãcut 

progrese. Eu te-am schimbat în bine din momentul în care M-ai acceptat. 

Eşti mai fericitã de când M-ai recunoscut? 

– Da. Simt cã nu mai am nevoie de nimic altceva decât de Tine. Tu îmi 

umpli viaţa. 

Atunci, hai să continuăm cu învăţatul. Acum ascultã-Mã şi fereşte-te de 

vocile care nu vin de la Mine. Fii foarte vigilentã, cum eşti acum. Eu sunt 

YAHVE, Dumnezeul Cel Atotputernic şi Autorul acestor revelaţii. Ce vezi, 

copila Mea ? („Ospăţ va face Domnul Atotţiitorul pentru toate neamurile... 

pe muntele acesta...”Is. 25: 6 ) Poţi vedea ceea ce am pregãtit pentru tine în 

Marea Mea Salã? (Dumnezeu mi-a dat o viziune interioară. Am văzut o Sală 

Mare, cu coloane enorme. Mi-a adus aminte de catedrala de la Milano. Dar 

în mijloc era o masă care se întindea de la un capăt la altul. Era  plină de 

bunătăţi! Diverse farfurii şi aşezate una lângă alta!) O masã care e plină, o 

masă plină de binecuvântări, bogată şi cu toate fructele din Grãdina Mea. 

Am pregătit-o şi am întins-o pentru copiii Mei... Copilă, dar acum, ce vezi? 

Vezi Fântâna Mea ? (Încă în timp ce-mi vorbea, am văzut în partea dreaptă, 

nu departe de masă, o fântână. Apa care izvora din ea sclipea şi era limpede 

ca cristalul; era diferită de toate celelalte fântâni pe care le văzusem eu, 

deoarece părea vie. Apa părea argintieşi ca şi cum era luminată din lăuntrul 

ei. Mă uitam la ea din partea dreaptă a Sălii şi eram aproape).  Da! Această 

apă sclipitoare este pentru voi, ca să beţi,  

(„Of, mergeţi la apă voi, cei însetaţi... duceţi-vă ... şi beţi fără bani”... Is. 

55. 1;  

 „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea! Cel ce crede în Mine, ... 

râuri de apă vie vor curge din inima lui”. Ioan 7:37-38; 

Celui ce însetează,  Eu în dar îi voi da să bea din izvorul vieţii”. Ap. 21: 6). 

este apã vie; simte împrejurimile Casei Mele? Da! Este mare, şi e loc pentru 

multitudini; am locaşuri pentru voi toţi. („În Casa Tatălui Meu, multe 
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locaşuri sunt”. Ioan 14: 2) Casa Mea este Sfântã; Casa Mea este Pace. 

Acum, vino sã vezi. Spune-Mi cum te simţi! Te simţi fericitã ? (Dumnezeu 

mi-a îngăduit să mă mişc de unde eram, de lângă fântână. M-am uitat în sus 

şi am văzut o verandă înconjurând Sala Lui şi unde erau uşi. Am înţeles că 

acelea erau încăperi. Şi  pe podeaua unde stăteam eu, erau două uşi 

deschise. Am intrat într- una din ele. Am străbătut încăperea care m-a dus la 

o altă verandă şi am privit la Slava lui Dumnezeu, pe deasupra la toate, L- 

am simţit prezent. Aerul nu se mişca şi era aşa de linişte, totul. Era slavă; 

Prezenţa Lui era Iubire, Pace; am simţit splendoarea şi Măreţia Lui şi-n 

Sală, dar şi înafară. Şi lucru ciudat, m-am simţit acasă. Nu mă simţeam ca 

un vizitator, mă simţeam ca şi cum eram de-a locului.  Apoi, am ieşit din 

încăpere înapoi în Sală.  Am auzit ceva zgomot venind din încăperea 

cealaltă care avea uşa deschisă.  Am intrat şi am văzut un copil.  Alăturea 

de copil stătea o femeie.  Se uita la copilul care gângurea.  Am simţit că 

erau suflete. Dumnezeu le îmbrăcase pentru Sărbătoarea Lui. Ah, cum m-am 

simţit în Casa lui Yahve!  „Cât de mult se veselesc toţi cei ce-şi au sălaşul în 

Tine!” Ps. 86: 7) 

Da. Aici domneşte Dragostea şi Pacea. Eu sunt prezent. Tu poţi simţi 

Prezenţa Mea. Eu sunt Pace. Copilă, acum, dupã ce ai vãzut splendorile din 

Casa Mea, du-te ţi povesteşte şi celorlaţi. Mergi şi proclamã Copiilor Mei, 

slăvit Numele Meu. Transmite acest Mesaj de Pace. Vorbeşte-le despre 

Masa Mea care este pregãtitã lor şi despre spaţiul pe care Casa Mea îl are de 

oferit şi cã, Eu, YAHVE, îi aştept. Copiii Mei sã vinã la Mine, să fie pãrtaşi 

ai Slavei Mele. Copilă, te-ai descurcat bine; te voi propăşi. Eu, Dumnezeu, te 

iubesc. Mergi în pace şi iubeşte toate îndatoririle tale, prea iubită. 

 

23.11.86 

(Când i-am arãtat aceste mesaje unuia dintre preoţii seminarului din 

Bangladesh, am fost respinsã fără drept de apel. M-am întors acasã tristã şi 

descurajatã.) 

– Pacea fie cu tine. 

– De ce preotul acela a fost aşa de obtuz? Eu am crezut cã el va fi primul în a 

înţelege subiectele legate de cer. 

– Eu, YAHVE, Eu sunt alãturi de tine. Învaţã-i. 

(Eram foarte abãtutã... ) 

– Fii în pace! Eu sunt mereu alãturi de tine. Nu ai de ce să te temi... Eu sunt 

YAHVE, Eu sunt Cel care te călăuzeşte. Nu mai fi tristã. Ei nu au înţeles. 

Nu lãsa ca oamenii sã fie cei care te fac sã îţi pierzi curajul. (Aici, Dumnezeu 

părea că-Şi vorbeşte singur.  A strigat cu glas tare, un Glas care suna atât 

de trist). Moarte sunt  acele zile în care binecuvântãrile Mele erau primite! 
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(Apoi, şi mai tare). Eră, oh, eră de puţinã credinţã! Îmi pierd rãsuflarea când 

vãd sãmânţa Mea umplutã cu cuvinte moarte! Scoală-te! Trãieşte! Slãveşte-

Mã! Eră cu credintă puţină, v-aţi ferecat inimile pe vecie? 

 

25.11.86 

– Eu, Dumnezeu, veghez. Vãd că  şi-au inimile cu privire la Mine. Ei nu mai 

ştiu cum lucrez. Nu-Mi înţeleg Semnele. Le-am dat urechi, copilă, dar nu le 

folosesc. Le-am dat ochi de vãzut, dar ei îşi întorc privirea în altã parte, 

cãutându-Mã acolo unde nu Mã aflu .  („Datu-le-a Dumnezeu duh de 

amorţire, ochi ca să nu vadă şi urechi ca să nu audă până în ziua de azi”. 

Rom. 11: 8 + Is. 29. 10). 

 

27.11.86 

(Îndoieli, îndoieli, şi iarãşi îndoieli...) 

Inima Mea tremurã, respiraţia mi se taie; groaza pune stãpânire pe mine. 

Sunt cea mai netrebnică dacă mă înşel în toată povestea asta.  Groaza s-a 

instalat în inima mea. Ah! Şi demonul îşi râde de frica mea... Doamne 

Dumnezeul meu, dã-mi un semn! Au sunt prada acestui demon? 

– Pacea fie cu tine. Eu sunt YAHVE, Eu domnesc în ceruri şi pe pãmânt. Eu 

sunt Cel Preaînalt. Sprijinã-te pe Mine, cãci Eu te iubesc. Uite, (Dumnezeu 

era pe cale de a-mi da un semn) ţine acest Crucifix în mâna ta . (Am luat în 

mâna cu care scriam un crucifix care era pe masă). Vezi, („ Şi a zis Domnul 

către Moise: ,Vâră-ţi mâna în sân!El şi-a vârât mâna în sân. Dar când a 

scos-o din sân, iată că mâna îi era albă de lepră, ca zăpada. Domnul i-a zis: 

,Vâră-ţi din nou mâna în sân! El şi-a vârât mâna în sân; dar când şi-a scos-

o, iată că ea din nou s-a făcut aşa cum era tot trupul.” Ieş. 4: 6-7; Mâna 

mea era aşa de înţepenită încât n-am putut lăsa nici crucifixul, şi nici stiloul, 

şi nici să-l ridic de pe hărtia pe care scriam. Dar când a zis: „Voi desţepeni 

mâna ta”, am putut să-mi mişc degetele).  ţi-am înţepenit degetele. Te 

iubesc. Acum, mâna ta va fi din nou ca mai înainte. Simte Dragostea pe care 

o am pentru tine, copilă, şi ai încredere în Mine. Mergi în Pace. 

 

28.11.86 

(Mã simţeam complet descurajatã. Nu am cerut sã mi se întâmple acest 

lucru. De ce trebuie sã fie în felul acesta ? Ce-am fãcut?) 

– Copilă? Nu te lãsa niciodatã descurajatã de oameni. 

– Nimeni nu este de partea mea. Nimeni nu mã crede. Sunt oare nebunã? De 

ce mã blameazã lumea pentru cã Tu îmi vorbeşti? 

– Priveşte-Mã ! (M-am uitat la Iisus, cea mai drăgăstoasă Faţă. Era plină 

de milă).  Fii fericitã! Bucurã-te! Eu sunt lângã tine. Fii fericitã cãci Eu sunt 



 40 

alãturi de tine. Eu, Iisus Hristos, voi fi pururea cu tine. Bucurã-te! Şi-am dat 

acest har pentru ca sã Mă poţi ajunge şi sã-Mi vorbeşti pe această cale şi 

crede-Mã, copilă, cã foarte puţini au harul tãu, deşi mulţi şi l-ar dori. Aşa cã, 

bucurã-te şi fii fericitã! 

 

2.12.86 

– Pacea fie cu tine. Eu, YAHVE, Mã aflu alãturi de tine. Sunt mereu în 

apropierea ta. Gem de durere când vãd uscãciunea oamenilor . (Aici, tocmai 

mă întrebam când va arăta Mesajele Lui). Vino şi sprijinã-te pe Mine. Nu a 

sosit încã ceasul. Între timp, fii vigilentã şi stai treazã. 

– Cum se face cã mi s-a dat acest har? Domnul meu, ai luat aceastã hotãrâre 

aşa, dintr-o datã? 

– Dă-mi voie să-ţi rãspund la aceastã întrebare. Ţi-am fãcut parte de acest 

har cu care poţi ajunge la Mine oricând şi oriunde. Eu sunt Cel care te-a 

chemat. Eu, Dumnezeu, te cunosc de mult timp, înainte de a te fi nãscut şi 

chiar înainte de a te fi format în pântecul mamei tale. Te-am cunoscut şi eşti 

a Mea, preaiubita Mea. Trebuie sã porţi Mesajele Mele. Te-am ales pentru că 

aşa am voit Eu. 

Te vedeam cum creşteai, dar se părea cã tu nu-ţi dădeai seama de Prezenţa 

Mea. Se pãrea cã uitaseşi de Mine. Atunci când te-am vãzut rãtãcind departe, 

te-am chemat, cãci venise timpul. Am fost fericit pentru cã, chiar dacã se 

pãrea cã uitaseşi de Mine, ai auzit Glasul Meu. Voiam sã Mã iubeşti, voiam 

sã înţelegi cât de mult te iubesc.  Aflã cã eu, Dumnezeu, întotdeauna îmi 

ating scopul. 

Prima datã când ţi-am apãrut, te-am ţinut ca să-ţi ridici capul şi să te uiţi la 

Cel Unul care se afla în faţa ta. Când ai ridicat capul, am citit în ochii tãi cât 

de puţin iubitã te simţeai . (Niciodată n-am crezut că Dumnezeu ar putea să 

iubească atât pe cineva ca mine, care nu s-a rugat niciodată, şi nici nu a fost 

o practicantă a religiei ei. Eu am crezut totdeauna că El iubeşte numai pe 

cei care-L iubesc). M-a cuprins mila de tine, vãzând cât de mizerabilã era 

starea ta. Fiica Mea, te-am înãlţat la Mine şi te-am tămăduit de vină. Am voit 

sã Mă recunoşti, cãci Eu sunt Mântuitorul tãu care te iubeşte. Te-am 

vindecat şi te-am binecuvântat. Mi-am dezbrãcat mantia întrebându-te dacã 

vrei sã împarţi cu Mine acest veşmânt. Te-am întrebat dacã vrei sã Mã 

urmezi şi Mi-ai rãspuns cã ai nevoie de Mine, dorindu-ţi sã fii cu Mine. Eu, 

YAHVE, M-am bucurat auzind cã vrei sã Mã urmezi. Atunci te-am învãţat 

cum sã Mã iubeşti, te-am învãţat cum poţi sã fii cu Mine şi cum poţi să 

ajunfgi la Mine. Am plouat peste tine cu binecuvântãri şi te-am fãcut sã 

trãieşti în Lumina Mea. Apoi am turnat peste tine toate Lucrãrile Mele, ca să 

poşi să Mă slãveşti. Eu, Dumnezeu, ţi-am pus întrebarea dacã doreşti sã 
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lucrezi pentru Mine şi, aflând cã vrei, am fost pe deplin fericit. Aşa cum spui 

tu, istoria se repetã. 

– Da, Domnul meu. Toţi cei care au primit chemarea Ta au fost respinşi, 

ridiculizaţi şi declaraţi nebuni. În societatea modernã în care trãim, voi primi 

nenumărate batjocuri. Unii vor ajunge atât de departe încât să mă considere  

posedatã. 

– Lasã-i să se apropie de tine toţi cei care râd de tine. Puţin vor şti despre  

cât de grave sunt acuzaţiile lor, şi cã râd, de fapt, de Cuvintele date de Mine. 

Mai târziu, Mã voi ocupa şi de ei. Încrede-te în Mine! Te voi chema din nou, 

pentru a-ţi susura la ureche câteva predici. Voi pune în gura ta Cuvintele 

Mele. Eu, YAHVE, sunt tăria ta. Îţi voi da destulă tărie ca să te învrednicesc 

să nu ţii seama de opresorii tãi care vor fi din ce în ce mai mulţi, copila Mea.  

(Glăsuind aceste cuvinte, glasul lui Dumnezeu s-a întristat foarte. Semăna 

cu cel al unui tată care trebuia să-şi trimită fiul la război) . Te voi acoperi 

cu Scutul Meu. Nimeni nu va putea sã-ţi facã  vreun rãu. Cei ce au urechi de 

auzit, sã audã. Cei ce au ochi de vãzut, sã vadã şi sã Mã recunoascã. Fie ca 

cei care nu şi-au zãvorât inimile sã înţeleagã cã Eu, YAHVE, ofer ajutorul 

Meu salvator tuturor neamurilor. Rãmâi aproape de Mine, copilă. Eu, 

Dumnezeu, te iubesc. 

 

3.12.86 

– Pacea fie cu tine. Eu sunt YAHVE Sabaot, Creatorul a toate. Eu sunt Cel 

care te-am chemat . (Iarăşi mă minunam cum de Dumnezeu poate să-mi 

vorbească mie cum a vorbit vechilor Lui profeţi ...) Da, cãci şi în generaţia ta 

pot chema şi Mã pot manifesta. Eu sunt acelaşi. Binecuvântaţi să fie toţi 

urmaşii tãi! Nu Mã pãrãsi niciodatã! Te voi instrui, dându-ţi înţelepciune. Nu 

uita ce te-am învãţat. Sunt mulţumit de lucrarea ta. Te voi călăuzi tot drumul 

pânã la Mine. Rãmâi lângã Mine, cãci am ales un loc anume pentru tine. 

– Doamne, unde se aflã acest loc? (Credeam cã într-o altã ţarã.) 

– Îţi voi îngădui sã trãieşti în mijlocul Inimii Mele. Copila Mea, a Mã 

recunoaşte, înseamnã a iubi Cuvântul Meu. Nu uita cã al Meu Cuvânt este 

viu, aşa cum Eu Sunt viu. 

 

6.12.86 

– Pacea fie cu tine, copilă. Iată Prezenţa Mea. Eu sunt Tatãl tãu din Ceruri. 

Fii cu Mine! Nu dispera. Eşti încã la începutul învãţãturii Mele şi te voi face 

sã progresezi. Ai încredere şi nu lãsa oamenii sã te descurajeze, acum, când 

te-ai trezit, cãci unii dintre ei încã dorm un somn adânc.  Ai încredere în 

Mine şi bizuie-te pe Mine. Eu sunt Tăria ta. Sunt foarte întristat când vãd 

inimile copiilor Mei atât de închistate vizavi de Mine şi cum nu pot înţelege 
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nimic din Lucrãrile Mele... Când eram cu evreii, îi chemam şi reţineau 

Cuvântul meu, aşternau totul pe hârtie ...  Eu am vrut sã vã învãţ,  prin 

Cuvântul Meu, cã  

                               Eu Sunt 

v-am învãţat, v-am chemat şi vă chem încã. Pentru Mine, o mie de ani sunt 

ca o singurã zi . (Apoi, Dumnezeu s-a uitat la Mineşi cumva mi-a reproşat 

atitudinea mea. Mă plângeam câteodată că trebuie să stau şi să scriu de 

fiecare dată când mă cheamă). Nu te plânge cã ai de preluat Cuvântul Meu. 

Te iubesc şi cunosc foarte bine temerile tale ... Aminteşte-ţi: Eu sunt Cel ce 

te-am ales, Eu sunt Cel ce te călăuzesc, Eu sunt acela care te-a pus deoparte. 

Te-am ştiut de dinainte de-a te naşte şi te-am binecuvântat, fiica Mea. 

– Vor râde de mine, aşa cum au râs de toţi ceilalţi care au primit chemãri de 

la Tine. Îmi dau bine seama cã voi fi batjocura lor; oamenii nu mã vor crede. 

Voi fi de râsul lumii! 

– Da. Mulţi au fost ridiculizaţi înaintea ta, cãci aşa sunt inimile oamenilor. 

Sunt grosolane şi dure. Ascultã-Mã! Eu, Dumnezeu, sunt un Dumnezeu viu. 

Eu nu am poruncit nimãnui sã fie nelegiuit. Eu le-am dat oamenilor o inimã 

pentru ca sã gândească cu ea. Ca să-ţi atrag atenşia, l-am trimis pe slujitorul 

Meu, Daniel, sã te aducã la Mine. Lui i-am transmis ordinele Mele. Eu sunt 

Cel ce am voit sã-ţi dezvãlui Lucrãrile Mele. Nu-ţi fie teamã. Vin cu Pace, 

cãci pace voiesc Eu de la tine. Vreau sã trãieşti în sfinţenie.  

– Dar, Dumnezeul meu, pe mine m-ai ales Tu? 

– Ştiu ce am ales. Eu sunt YAHVE Sabaot care grăieşte. Umblă cu Mine şi 

când va sosi ceasul, te voi lua la Mine. Acum, mergi în pace. Voi fi pururea 

alãturi de tine. 

 

10.12.86 

– Fiica Mea, stai lângã Mine. Eu sunt Dumnezeu, Cel Atot-Puternic. 

Slãve;te-Mã, trezindu-i pe copiii Mei! Spune-le sã citeascã Cuvântul Meu. 

Spune-le sã citeascã Chemarea Mea adresatã ţie şi lor. 

– Ah! Vrea sã-ţi dau ascultare, dar tremur din toate mãdularele la gândul 

cum vor reacţiona. Apoi, s-ar putea să se sperie. 

– Vrei sã spui cã aceste Mesaje i-ar putea alarma. Vorbeşte-le şi nu te teme 

de nimeni. 

– Domnul meu, nu ştiu cum sã procedez. Nu ştiu să vorbesc. Aşa ceva n-am 

făcut niciodată. Au n-ai putea să pui Tu Cuvintele Tale în inima şi în gura 

mea? 

– Aşa voi face. 

– Doamne, nu cã nu aş vrea, dar nu am darul vorbirii. 
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– Ştiu. Tu eşti dependentã de Mine. Voi pune cuvintele potrivite pe buzele 

tale şi-ţi voi umple inima cu propriile Mele Cuvinte. Ştiu foarte bine ce poţi. 

Curaj, copilă! 

 

14.12.86 

– Vreau sã te urmez şi sã mã duc unde vrei Tu sã fiu, pentru cã te iubesc, 

Doamne. Mã voi agãţa de veşmintele Tale, iar dacã picioarele nu mã vor 

asculta, atunci trage-mã dupã Tine. S-ar putea să am momente de slãbiciune, 

dar, te rog, Doamne, sã mã porţi acolo unde vrei sã ajung. Îţi spun toate 

acestea acum, când mã simt puternicã. În milostivirea ta, uită de slãbiciunea 

mea. Asta Îţi cer eu Ţie, oh, Doamne.  Aceasta este convenţia încheiatã cu 

Tine, Iisuse Hristoase. 

– Te-am auzit, copilă. Eu, Iisus, te-am auzit, preaiubită; (Iisus era mişcat). 

Trãieşte în pace. Nu te îngrijora, din moment ce Eu sunt Învăţătorul tău. Tu 

vei învãţa de la Mine tot ce trebuie sã ştii. Iată! Steaua Dimineţii curând va fi 

văzută. Bucurã-te! Voi fi în curând cu voi. Fericiţi cei curaţi cu inima, cãci 

aceia vor vedea pe Dumnezeu. 

– Se vor întâmpla, cu adevãrat, toate acestea? Este adevãrat cã, de fiecare 

datã când vorbeşti, eu Te aud? Chiar dacã mi-a fost dat Numele Tãu, oare 

toate acestea se petrec în realitate? 

– Da. Eu sunt aici . (Iisus părea amuzat). Totul este real. 

– Eşti Tu, cu adevãrat? 

– Da. Eu, Iisus, sunt aici. 

– Oh, Doamne! Te rog, deschide inimile oamenilor, pentru ca ei sã Te poatã 

primi . (Eu mă gândeam la timpul când Dumnezeu mă va trimite cu Mesajul 

Său la neamuri). (Aceste cuvinte le-am rostit cu un glas ce aducea mai mult 

a plângere decât a rugãminte.) 

– Dar, oare, sunt ei gata sã Mã primeascã? 

– Nu ştiu, dar sunt sigură că Tu poţi să-i ajuţi să fie gata. 

– Îi voi ajuta. Aşteaptã şi vei vedea. Fii atentã, Vassula, cãci în curând voi fi 

cu voi. Eu vã iubesc. 

 

15.12.86 

– Pacea fie cu tine. Eu, Iisus, sunt cu tine. Încearcã sã discerni Cine Mã 

însoţeşte! 

(Cu ochii sufletului, am vãzut-o pe Maica Domnului.) 

– Mama Ta, Sfânta Maria? 

– Şi Mama ta deopotrivã. Ascultã ceea ce îţi spune: (Sf. Maria vorbea. 

Pentru prima dată, nu L-am văzut pe Iisus, dar era acolo, Dumnezeul 

nevăzut. Trebuia să  ) 
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–  Copilă, te iubesc. Şi Eu sunt lângă tine. Curaj! Stai cu Noi şi lucreazã cu 

Noi. 

– Da. Vreau. 

(Deodatã, mi-am amintit un vis pe care-l avusesem cu foarte mulţi ani în 

urmã şi în care o vãzusem pe Sfânta Maria. Când aveam în jur de 10 ani, am 

visat cã mă cãsãtoream, mă căsătoream cu nimeni altcineva decât cu Iisus! 

(Sf. Maria vorbea. Asta a fost prima dată.  Nu-L vedeam pe Iisus, dar era 

acolo, Dumnezeul nevăzut. Se făcea cã treceam cu El prin mijlocul unei 

mulţimi de oameni (oaspeţii invitaţi) care, aclamându-ne cu frunze de finic 

în mâini, ne deschideau o cale pe unde să trecem. Am zãrit o uşã deschisã. 

Când am intrat în încãperea aceea, am întâlnit-o pe Sfânta Maria. A venit în 

întâmpinarea mea şi m-a îmbrăţişat. Era foarte bucuroasã şi cu ea, mai erau 

încă două sfinte. Deodatã, Ea a început sã-mi aranjeze coafura si ţinuta, 

voindu-mă perfectã şi frumoasă pentru Fiul Ei.) 

(Apoi a vorbit Iisus.) 

– Îţi aminteşti? Ţi-am trimis acel vis când aveai 11 ani. Eu, Dumnezeu, te-

am ales. Pentru acest vis, ţi-am pãstrat vie memoria ta ca astãzi sã-ţi aduci 

aminte. 

– De fapt, ce însemna acel vis? 

– Însemna cã tu erai aleasã pentru a lucra pentru Mine. Eu, Dumnezeu, Îmi 

realizez întotdeauna scopurile. Doream ca tu sã Mã iubeşti. Te voi 

binecuvânta să lucrezi pentru pace. Te voi învãţa sã fii sfântã şi sã trãieşti în 

sfinţenie, cãci Eu sunt Sfânt şi cine lucreazã pentru Mine trebuie sã fie sfânt. 

Curaj, copila Mea! Aminteşte-ţi cã Eu, Dumnezeu, Mã aflu întotdeauna în 

preajma ta şi te iubesc. 

 

18.12.86 

– Pacea fie cu tine, fiica Mea. Fii plinã de roade. 

– Ah! Doamne, te rog, ajutã-Mã sã fiu! 

– Te voi ajuta. Lângã Mine vei învãţa cum sã fii. Fiecare pas pe care îl faci, 

Eu, Dumnezeu, îl binecuvântez. Mergi şi adună-i pe copiii Mei şi 

împãrtãşeşte-le fericirea  ta (prin citirea Mesajelor). Să se bucure copiii Mei,   

sã fie fericiţi, aşa cum tu eşti. Fii plinã de roade, Vassula. 

 

27.12.86 

– Pacea fie cu tine. Eu, Iisus Hristos, sunt aici. Rãmâi în Mine şi dã-Mi mâna 

ta. Având mâna ta, te voi cârmui. Vom merge împreunã. Pasul tãu se va 

armoniza cu pasul Meu, iar tu vei învãţa sã fii cu Mine, aşa cum ai învãţat sã 

Mã iubeşti şi sã Mã recunoşti. Vei învãţa sã ajuţi o mulţime de oameni. 

Atârnă de Mine şi priveghează. (Mă întrebam când o sa se sfârşească toate 
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acestea). Te voi face sã înţelegi la timpul potrivit. Roagã-te împreunã cu 

Mine şi fii binecuvântatã. Eu, Dumnezeu, te iubesc. Binecuvântaţi sunt cei 

care nu M-au vãzut şi totuşi cred în Mine, cãci ei vor moşteni tot ceea ce Îmi 

aparţine. 

 

28.12.86 

– Pacea fie cu tine. Vreau să-ţi întipăreşti bine în minte cău Mă vei urma pe 

Mine, cã tu cei umbla cu Mine. De asemenea, sã nu uiţi niciodatã cã Eu, 

Dumnezeu, te iubesc. Aminteşte-ţi mereu aceste cuvinte. Fii binecuvântatã şi 

bucurã-te; copilă, au n-ai înţeles ?  (Dumnezeru a rostit aceste cuvinte pe un 

ton amuzant) 

(Eu nu am avut nici o reacţie.) 

– Toate acestea, însã, mi se par dincolo de înţelegerea omeneascã! 

– De ce? Veau să pricepi cã Eu te-am binecuvântat şi cã tu locuieşti în 

Lumina Mea Divinã, fiind în Mine. Iubeşte-Mã cu toatã puterea ta, cãci Eu 

YAHVE, Mi-am întors Privirea către tine; întâlneşte-Mă oricând pofteşti . 

 

29.12.86 

– Fiică, uită-te la Mine ; (Eram un pic deprimată. Mă simţeam cumva 

prizonieră în oasele şi carnea mea, cumva prea greu să cred că aceasta se 

întâmplă aievea, e un fel de vis)  de ce socoţi cã este greu sã crezi cã sunt 

Eu? 

 

CAIET 4 

 

(Am tăcut şi mi-am plecat privirea, bosumflatã ca un copil prins fãcând o 

poznã.) 

– Sunt Eu, YAHVE şi ţi-am pus o întrebare. 

– Uitã-Te la mine şi vei înţelege despre ce este vorba, Doamne. Sunt o fiinţã 

neputincioasã şi mizerabilã. Darul minunat pe care mi l-ai oferit depãşeşte 

cu mult puterea mea de înţelegere. Îmi încredinţezi atâtea lucuri, dar n-am 

nici un duhovnic şi am mare nevoie de ajutorul Tãu !  (In Bangladej, nu 

aveam nici un prieten preot care să fi putut să mă ajute sau să mă 

sfătuiască. Le-am împărtăşit câtorva prieteni, dar şi ei erau la fel de 

neştiutori ca şi mine). 

– Roagã-Mã, invocã-Mã şi te voi ajuta. Trãieşte în Mine. Eu sunt 

Dumnezeul tãu. Într-o bunã zi, şi aceastã zi se apropie, vei înţelege pe deplin 

lucrarea pe care ai primit-o. Acum te afli la-nceputul Chemării Mele şi Eu 

te-am chemat ca să lucrezti pentru Mine. Aminteşte-ţi cã, Eu, Dumnezeu, 

sunt Învãţãtorul tãu şi-Mi pot atinge orice scop. Acceptã chemãrile Mele şi 
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vizitele Mele pânã ce voi veni sã te izbãvesc. Acceptã adopţia Mea şi trãieşte 

în pace, cãci Eu te iubesc. Simte-te liberã (liberă să-I vorbesc lui Dumnezeu 

apropiat, ca unui tată) cu Mine şi încrede-te în Mine. Crede-Mã, copilă, 

când îţi spun cã eşti slabã. Pot folosi aceastã slãbiciune pentru a-Mi arãta 

Puterea şi Stăpânirea Mea. În tine, Eu aflu încântare... Eu, YAHVE Sabaot, 

prin aceste chemãri te voi ajuta, şi prin tine, şi pe ceilalţi, sã trãiţi în 

sfinţenie. Tu creşti acum în Curtile Mele, fii fericitã! Ţi-am spus cã Mesajele 

Mele vã vor aduce aminte tuturor cum s-au pus temeliile întru început, cã 

viu este Cuvântul Meu şi că temeliile vã vor reînvia pe toţi. Ele sunt Sfinte, 

precum Eu sunt Sfânt. Fiică, mai târziu vei înţelege tu pe deplin ajutorul 

Meu salvator. Tu nu vei fi zdrobitã. Nădejdea ta sã fie mereu în Mine. Nu 

lãsa ca atitudinea ostilã a oamenilor sã te descurajeze. Tu eşti în Inima Mea, 

aşa cã nu te teme de carne . (în sensul de muritori). 

 

30.12.86 

– Doamne, Tu eşti acelaşi Unul care l-a chemat pe Moise? 

– Eu sunt acelaşi Dumnezeu. Eră, o, eră! Puţin mai ştii tu despre Mine,  cã 

Eu strãlucesc şi luminez fiecare inimã credincioasã. Voi gãsi întotdeauna 

modalitatea de a vã chema la Mine: „Eno o cosmos ekhi afissi to Foss, Egho, 

O Megas Theos tha vro messon na ertho ke na sas fotisso .“  (în grec.: ”Cu 

toate că lumea a părăsit Lumina, Eu, Dumnezru Atotputernicul, voi găsi 

mijloace să strălucesc peste voi”). 

 

31.12.86 – 1.1.87 

(Imediat dupã miezul nopţii) 

– Eu, Dumnezeu, vã iubesc pe toţi deopotrivã. Sporiţi în dragostea voastră 

faţă de Mine. 

 

1.1.87 

– Pacea fie cu tine. Eu, Dumnezeu, Mã aflu aici. Acum, sporeşte în 

dragostea de Mine şi bucurã-Mã. Eu, YAHVE, Mã bucur în tine. 

– Doamne, în toate timpurile ai ales pe cineva care să fie crainicul Tãu, aşa 

ca în Vechiul Testament? Tu totdeauna ne vorbeşti? 

– Iatã rãspunsul Meu: Eu, YAHVE Sabaot, vã voi gãsi mereu; pentru Mine, 

şi numai pentru cauza Mea, am acţionat şi voi acţiona.Au trebuie să Mă 

tânguiesc în veci? Aceastã Cale de a vã găsi este una din cãile Mele. 

– Suntem în anul 1987! Oamenii n-o vor accepta. Vor spune cã trebuie să 

studiem Sfânta Biblie. 

– Aceste mesaje ecleziastice sunt o aducere aminte, pentru cã în Inima Mea 

existã o zi a iertãrii; ceasul ajutorului Meu salvator a sosit. La urma urmelor, 
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nu Eu sunt Tatãl? Nu sunt Eu, oare, salvatorul sămânţei Mele? Nu scap din 

ochi pe niciunul dintre voi. Privirea Mea nu lasã nimic să treacă neobservat. 

Vreau sã vã aduc aminte cã I se cuvine Cuvântului Meu sã fie citit, lãudat. 

Cuvântul Meu este binecuvântat. Eu sunt Dumnezeu Cel Atot-Puternic şi 

sunt liber sã ies când poftesc. De ce crezi tu oare, copilă, cã voi proceda 

diferit pentru că voi sunteţi în anul 1987? Pentru Mine, era voastră nu-Mi 

spune nimic deosebit; ascultã! Pentru Mine o mie de ani sunt ca ieri . Uşa 

Mea stă mereu deschisã... ţine bine în minte, fiicã, a alegerii Mele, cã te voi 

chema iarăşi. De ce ai crezut cã generaţia ta ar fi diferitã de celelalte? Sau cã 

niciodată nu am mai vorbit aşa cum vã vorbesc vouã acum? Eu, YAHVE, vã 

binecuvântez pe toţi. Eu am privirea ţintă la sãrãcia voastrã. 

  Iisus ne-a spus odatã cã un profet nu este niciodatã acceptat în patria lui. ---

-  Mulţi nu mã vor recunoaşte ca mesagerã a Ta. Majoritatea mesagerilor Tãi 

au fost consideraţi nebuni sau posedaţi; ei au fost ucişi. 

– Trãieşte în pace, copilă. Bizuie-te pe Mine. Eu, Dumnezeu, voi fi Tăria ta. 

Cu Mine alãturi, nu trebuie sã-ţi fie fricã. Eu te voi ajuta. Iubeşte-Mã mereu 

aşa cum Mã iubeşti. Duhul Meu vã va aduna iarãşi, pe toţi. Te iubesc, copilă, 

şi te binecuvântez. 

 

2.1.87 

– Sunt aici. Binecuvântaţi cei mărunţei, cãci a lor este Împãrãţia Cerului. Te 

iubesc, copilă. Aşteaptã şi vei vedea; într-o zi, vei locui în eterna Mea 

Luminã.  

 

5.1.87 

– Pacea fie cu tine. Fiicã, tu eşti a Mea. Slãveşte-Mã şi fii o podoabã pentru 

Numele Meu! Fã-Mã cunoscut tuturor celor care nu Mã cunosc încã... Simte 

din plin fericirea de a fi iubitã de Mine. Din moment ce acum lucrezi pentru 

Mine, Vassula, binecuvânteazã-Mi copiii! Vrei tu sã-Mi binecuvântezi 

copiii? Fã-o! Ţi-o cer, copilă! 

– Doamne, cum sã fac? 

– Binecuvânteazã-i. 

– Prin rugãciunile mele? 

– Da, le poţi cere prin rugãciunile tale... Fã-o. Fã-o ; (Şovăiam; niciodată n-

am făcut aşa ceva, aşa că am încercat . ) Bine. Aşa trebuie. Eu, Dumnezeu, 

îi binecuvântez pe toţi pe care i-ai pomenit. Eu, YAHVE, te iubesc. 

 

6.1.87 

(Asemenea unui nor care dispare, coaja care-mi acoperea inima s-a topit. 

Oare ce se întâmplã cu mine, Doamne? De ce m-ai ales ţinta ta acum, când  
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inima mea s-a deschis şi a devenit atât de sensibilã? Pot să vãd! Altãdatã 

eram oarbã, dar acum pot să văd pe toţi chinuiţii, pot să văd mizeria din jurul 

meu, o, Dumnezeule!) 

– Pacea fie cu tine, fiica Mea. Mã bucur sã simt ce simte inima ta! Te voi 

ajuta sã lucrezi, îndeplinind fiecare sarcinã. Am dezvelit inima ta şi am 

spãlat-o şi curăţat-o. Mergi în pace. Eu, Iahve Sabaot, sunt alãturi de tine şi 

te iubesc. 

 

7.1.87 

– Pacea fie cu tine, fiica Mea. Eu, Iisus, sunt aici, Vassula. Te voi face sã 

înţelegi cât de mult sufãr vãzând atâtea suflete pierdute. Sufãr şi plâng... 

– Iisuse, aş vrea, ca acest rãu sã nu mai existe! Mi-aş dori sã fi mai fericit. 

– Vrei ca rãul sã înceteze şi el? 

– Da. 

– Prea-iubito, mergi şi scoală-Mi copiii; fã-i sã înţeleagã cã rãul îi bântuie şi-

i prinde în capcana lui. 

(Mi-am dat seama cã Domnul îmi cerea sã merg şi să marturisesc.) 

– Ajutã-mã, pentru cã eu ştiu atât de puţin. 

– Te voi ajuta, fiica Mea. Împliniţi, veţi fi mulţi .  (Totuşi, fraza aceasta 

suna enigmatic. Domnul a strălucit peste mine  Lumina Lui ca să pricep: 

„Când îţi voi umple sufletul cu Duhul Meu şi cu Înţelepciunea Mea, vei 

merge şi vei mărturisi. Mărturisind, mulţi se vor converti, şi aceşti convertiţi 

vor converti şi pe ceilalţi”). 

 

10.1.87 

– Pacea fie cu tine. Eşti tu gata să Mă auzi? Eu sunt YAHVE. Nu-ţi fie 

teamã, te voi călăuzi; nu Mă vei lăsa, căci Eu îţi voi arăta calea. Pun 

Cuvintele Mele pe buzele tale. N-ai observat? 

– Ba da. De mai multe ori m-am trezit rostind fraze la fel construite ca şi 

cele pe care Tu mi le-ai dat, atunci când spun prietenilor mei ceea ce Tu mi-

ai spus. 

– Ţi-am spus cã îţi voi îmbogãţi vorbirea; spusele tale  vor fi spusele Mele. 

– Şi-am învãţat şi multe cuvinte noi. 

– Da, înveţi... vei purcede din Gura Mea. Copilă, se pare cã n-ai înţeles întru 

totul Lucrarea pe care ţi-o dau ... 

– Nu, nu înţeleg. Mi-e teamã sã înţeleg! 

– Îmi pare bine cã eşti sincerã cu Mine, deşi uiţi cã Cel care este cu tine este 

Dumnezeu Cel Atotputernic. Eu sunt Atotputernicul care deţine cheile 

Înţelepciunii. În palma Mâinii Mele am întregul Univers. Aflã cã Eu pot 
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transforma cerul şi pãmântul .  (Dumnezeu se referea la Noile Ceruri şi la 

Noul Pământ: Ap. 21:1; această notă a fost adăugată mai târziu). 

– Problema pe care o am este să am credinţã deplină. Sunt slabã, 

neputincioasă şi, precum ai spus, un nimic. Nu pot vedea decât ceea ce nu 

sunt. 

– Încrede-te în Mine, fiică. Ai uitat cumva de Lucrãrile Mele? Nimeni nu Mi 

se poate împotrivi. Vino şi numără din nou Minunile Mele, vino şi 

mediteazã în inima ta asupra miracolelor Mele!... 

– Nu e treaba mea, Doamne, să te întreb aceasta, dar, deoarece poţi sã 

sondezi inimile noastre şi din moment ce nici un secret nu-ţi poate fi ascuns, 

mă tot întreb: „De ce eu? O nulitate; o neştiutoare în materie de religie şi în 

materie de Lucrãrile Tale; complet lipsitã de putere şi un nimeni. De ce m-ai 

ales pe mine?“ 

– Vassula, te-am ales să-Mi auzi Glasul ca să vă arăt tuturor bunãvoinţa 

Mea. Am dorit sã te ridic din Nefiinţă pentru a arãta cãrnii, (omenirii) 

Lucrarea Mâinilor Mele; chiar dacã mulţi se vor întoarce contra ta, devenind 

potrivnicii tãi, nimeni nu te va atinge. Martori mincinoşi se vor ridica 

împotriva ta, dar în timp ce în inimile lor se va încuiba rãutatea, voi ploua 

peste tine binecuvântãrile Mele. Nu voi fi surd la strigãtele tale, copila Mea. 

Eu ţi-am predicat ca tu sã slãveşti Casa Mea. Te-am întrebat dacã vrei sã 

lucrezi pentru Mine, nu-i aşa? 

– Da, este adevãrat, şi eu am spus: DA. 

– Te-am numit „Crainica Mea“; vreau ca toate neamurile sã audã Cuvintele 

Mele. Te voi instrui şi îţi voi arãta Calea de urmat. Vei merge sã le spui cã 

Cuvântul Meu cheamă la Pace şi Dragoste. Cuvântul Meu este divin. Doresc 

din toatã Inima sã vã îndumnezeiesc pe toţi! 

– Mă tem cã o mulţime nu vor face decât sã respingã ceea ce Tu mi-ai dat, 

bãtându-şi joc. 

– Ai încredere în Mine, cãci Eu sunt Dumnezeul tãu. Voi veghea asupra ta şi 

voi fi povăţuitorul tãu pentru scopurile Mele. Vassula, Cuvântul Meu (adică 

Mesajul Său) va creşte înalt precum cedrii. Ramurile sale bogate se vor 

întinde ca nişte braţe deschise şi primitoare, ajungând la numeroase neamuri, 

hrãnindu-i pe cei sãraci, vindecându-vã rãnile şi pe cei bolnavi, curãţindu-vã 

de păcate şi vindecând mizeria,  alinându-vã, ridicându-vã la Pieptul Meu, 

iubindu-vã şi învãţându-vã din nou cum sã vã iubiţi unul pe altul şi cum sã 

Mã iubiţi pe Mine. Braţele Mele vã vor elibera de rãu, pentru cã voi toţi 

sunteţi ai Mei, prea-iubiţii Mei. Priviţi! priviţi deasupra voastrã: priviţi 

Creaţia Mea: toatã Creaţia se supune Voinţei Mele. (Deodată, Dumnezeus-a 

uitat la mine şi s-a oprit. Mă simţeam ca aerul, atât de pătrunzătoare a fost 

privirea Lui încât am avut impresia că mă străpunge, că trece prin mine). 
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 Micuţo, cum văd prin tine! (Dumnezeu părea amuzat şi încântat).  Nu te 

teme, depinde de Mine ! Vezi acest decor strãlucitor care lumineazã Creaţia 

Mea? Acesta, însã, nu este decât unul din numeroasele Mele taine, cãci 

multe dintre ele rãmân tãinuite. Fiica alegerii Mele, îţi voi arãta comorile 

Inimii Mele şi astfel vei propăşi în înţelepciune. Micuţo, Eu sunt mulţumit 

de tine. Vino! Hai sã învãţãm : (M-am simţit exact ca o elevă, căci felul şi 

sunetul Glasului Lui erau foarte asemănătoare cu acelea ale unui 

Învăţător). În ciuda atacurilor Satanei, tu vei putea scrie tot ceea ce Eu 

vreau, cãci aceasta Mi-este Voia. Învaţã sã Mã Lauzi, amintindu-ţi Cine sunt 

Eu. Înţelepciunea este datã de Mine. Află cã înţelepciunea mãreşte credinţa. 

Doresc sã devii desăvârşitã în Duhul Meu. Sã creşti înaltã cât cedrii şi 

chiparoşii, cãci în tine voi insufla multe revelaţii. Ascultã! Fiecare ramură a 

ta va înflori şi va da roade ale Pãcii şi Dragostei. Întenţionez sã umplu 

cãmãrile voastre cu roadele Mele. V-am auzit cererile şi ca atare, doresc sã 

ofer tuturor bucurie. Acum, te trimit la ei printre ei, ca dar al Meu. Te dãrui 

întregii omeniri. Voi face sã plouã asupra ta cu învãţãturã şi discernãmânt. 

Te voi trimite cu mesajul Meu la fiecare neam. 

„Primiţi-o, cãci este trimisa Mea, spre folosul neamurilor, cãci ea oferã 

poporului Meu Pâinea Cerului, care-i va îndestula. Îi va îndestula cu 

Cunoaşterea Mea.“ Poporul Meu se va bizui pe Mine pentru a afla 

mângâiere şi Mã va binecuvânta. O, voi toţi, care aveţi putinţa de a Mã 

recunoaşte prin Învãţãturile Mele, veţi căpăta fericirea în inima voastră: 

„mulţi o vor pândi precum un vânãtor îşi pândeşte prada, dar Eu voi veni în 

ajutorul ei; alţii vor asculta, dar vor rãmâne pe mai departe sã-şi petreacã 

timpul închişi în sanctuarele Mele. Binecuvântaţi vor fi cei care vor uni cu 

ea. Eu, Dumnezeu, voi fi în mijlocul vostru şi veţi vedea acest semn pe ea, 

cãci ea va creşte în Casa Mea. Iatã, Steaua Dimineţii (întoarcerea lui Iisus) 

stã sã rãsarã. Din Cer, Eu vã chem pentru a vã aduce aminte cã şi a voastrã 

este Moştenirea, dacă Mã veţi recunoaşte. 

Astãzi v-o trimit din partea Mea. Cultivând-o, veţi lucra o vreme, dar în 

curând veţi mânca din roadele Mele. Dacã o veţi pãrãsi, o veţi pierde; dacã o 

hãituiţi, îi voi da puterea sã vã biruie. Cât de asprã va fi cu cei neascultãtori! 

Îi voi da putinţa sã Mã cheme când vrea. Odatã ce-o veţi accepta, veţi învãţa 

del a Mine. Astãzi voi revãrsa asupra voastrã toată Înţelepciunea Mea pentru 

a lumina întunecata lume actualã. Eu, Dumnezeu, vin să vă luminez pe voi 

toţi, arãtându-Mi Faţa cum niciodatã pânã acum, dându-vã posibilitatea sã 

Mã înţelegeţi mai mult. Ah! cât de mult tânjesc sã fiu primit de fiecare suflet 

cãci, primindu-Mã, vor căpăta pace. 

Dar acum rãul i-a prins, învãţându-i cum sã fie rãi, urmând cãile rãului. Rãul 

i-a orbit şi i-a îndestulat cu tot felul de arme, îndemnându-i sã fie ca el. Mã 
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tem pentru ei pentru cã sunt în pericol şi pentru cã-i iubesc.  Le-am dat 

semnele iubirii Mele Divine. Sunt cu ei la greu. Le-am acoperit goliciunea 

cu Bunãvoinţa Mea şi Mâna Mea stã întinsã pentru a-i atinge, dar se pare cã 

ei nu Mã vãd nicidecum. Îi chem sã Mã recunoascã drept Tatã, dar se pare cã 

niciodată nu Mã vãd. Nu par nici a Mã înţelege. Milostivirea se apleacã 

asupra lor dându-le semne, dar ei nu le recunosc. 

Acum te trimit ca dar; adună-i pentru ca împreunã sã distrugeţi pe vrăjmanul 

care vã ţine despãrţiţi. Îţi dau darul vorbirii pentru a putea grăi poporului 

Meu şi a-l aduce înapoi la Mine. Fie ca cerul gurii lor sã simtã savoarea 

manei Mele. Preaiubita Mea, tu eşti trimisa Mea şi voi continua sã revărs 

Înţelepciunea Mea asupra ta, ca sã te învrednicesc să Mă lãuzi. 

– Dumnezeule Atotputernic, Tatã al tuturor, eu te voi lãuda până în sfârşit? 

– Voi fi preamărit, copilă. Eu, Dumnezeu, întotdeauna îmi ating scopul. 

Aminteşte-ţi aceasta întruna: pasul tãu va urma Pasul Meu şi în veci de veci.  

 

19 ianuarie 1987 

Eu sunt aici. Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Îngăduie-Mi sã te hrãnesc cu 

mărturiile Mele, micuţo; îngăduie-Mi să te hrănesc cu Înţelepciune; micuţo,  

trebuie sã creşti pentru a da roade bune. Trebuie sã fii roditoare pentru a fi 

vrednică de a hrãni multitudini. Te voi învãţa cum să fii constantã şi alertă în 

lucrarea pe care ţi-o încredinţez. Ochii tãi nu se vor dezlipi de Mine pânã ce 

lucrarea Mea nu se va împlini. Ţi-am îngãduit sã pãtrunzi în Curţile Mele şi 

să fii în slujba Regelui tãu. El te va învãţa totul, iar ramurile tale se vor 

întinde cãtre fiecare naţiune, pentru a glăsui sensul ascuns al Pildelor Mele, 

şi la umbra lor  copiii Mei vor poposi şi se vor adãposti. Scoalã-te şi 

proslăveşte-Mã. Te voi clădi tare. Eu, Iisus, te voi instrui cu mărturii mai 

adânci decât adâncul mãrii, iar asupra ta voi turna învãţatura asemenea unei 

profeţii. Învaţã şi plineşte-te de la Înţelepciune. Oh! veniţi la Mine, voi toţi 

ce sunteţi flãmânzi şi însetaţi veniţi, cãci pâinea Mea nu costã; veniţi şi 

mâncaţi dupã pofta inimii; veniţi la Mine şi umpleţi-vă potirele, îndestulaţi-

vã cerul gurii cu pâinea cerului, pâinea învãţãturii şi a înţelegerii. Oh, copilă, 

cât de mult tânjesc dupã acea zi, ziua în care tu vei creşte şi ramurile tale vor 

purta roada pãcii şi a iubirii; da, ziua Slavei Mele. Eu, Domnul, îmi voi iubi 

veşnic copiii. Spune-le, spune-le ce simt pentru ei, fã-le cunoscută Iubirea 

Mea . (Nu pot să exprim în cuvinte Iubirea ce o are Dumnezeu pentru noi. 

Pe când rostea acestea, am simţit tristeţea Lui, le-a rostit cu mare durere. 

M-am întristat fiindcă noi trecem cu vederea atâta iubire). 

– Doamne, le voi spune. Le voi spune... 
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– Stai aproape de Mine, Vassula, cãci ştiu bine cât de mult Mã iubeşti . (Am 

simţit că are nevoie de atât de multă mângâiere).  Învaţã-i sã Mã iubeascã. 

Aminteşte-ţi cã eşti în harul Meu. 

– Doamne, ce vrei sã fac? 

– Vei transmite mesajele Mele scrise şi Eu te voi ajuta. Cheamã-Mã când 

doreşti. Sunt mereu alãturi de tine. Eu, Dumnezeu, te iubesc. 

– Doamne, şi eu Te iubesc. 

 

 

 

(Mai târziu) 

– Aţi fost voi vreodată vizitaţi deYahve? Aveţi cea mai micã idee de Mãreţia 

Prezenţei Lui? Aţi petrecut vreodată voi prin viaţa aceasta mânã în mânã cu 

Yahve? Povestiţi-mi despre cele trãite dacã aţi avut aceastã bucurie vreodatã. 

Dumnezeu este îmbrăcat în splendoare înfricoşătoare, iar Prezenţa Lui  

alãturi de mine depãşeşte înţelegerea mea. Mã tem de marea Lui putere. 

Unde mã ia Yahve? Care sunt intenţiile Lui în legãturã cu mine? Te 

cunoşteam, Doamne, doar din auzite, dar acum, ce-aş mai putea spune? M-ai 

lãsat sã arunc o privire în Curţile Tale, o privelişte la care nici un muritor nu 

poate privi de departe. Cum să nu-mi fie teamă de El, iar acum iatã cã mã 

rog Lui, Celui care mi-a redat harul de a face public în lung şi în lat imnul 

Lui de Iubire, pe care să-l cânt dinaintea multor popoare! Yahve îmi 

deschide drumul pe care să merg înainte. O, Doamne, se cuvine ca eu să 

merg şi să vorbesc despre lucruri care mă depăşesc? Dacã Te-aş ruga sã 

rãmân ascunsã, sã stau în umbrã, ai socoti aceasta drept jignire? 

– Eu sunt aici, te-am auzit... de ce ţi-e fricã sã te arãţi? 

– Ştiu cã eşti Atotputernic, şi cu toate acestea, eu tot nu înţeleg de ce Yahve 

mi S-a arãtat mie în anul 1987 şi de ce, Doamne, îmi dai mie toate aceste 

socoteli... 

– Voiesc sã afli cum lucrez. Au n-ai auzit niciodatã cã Eu lucrez pe calea 

viselor, a viziunilor şi a semnelor? La început folosesc un limbaj, pentru ca 

mai apoi sã Mã adresez pe altã cale, pânã ce Mã fac pe deplin înţeles. Nu-ţi 

fie teamã. Înţelepciunea te-a ridicat şi te-a învăţat. Eu te-am reînsufleţit, aşa 

că de ce te temi? Înţelegi felul în care lucrez? Sunt Eu, Iahve Sabaot. Spune-

Mi, micuţo, cine te-a învãţat sã Mã iubeşti atât de mult? 

– Tu, Dumnezeul meu, prin aceste mesaje. 

– Da! Eu sunt cel care te-am învãţat! 

(Deodatã, vãlul care mã despãrţea de Dumnezeu a fost deşirat. Am ştiut 

dintotdeauna cã în spatele acestui vãl, Preaslăvitul Împărat stătea pe Tronul 

Lui, dar acum, acest ceas al dezvãluirii m-a îngrozit. M-am trezit faţã în faţã 
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cu Creatorul, pe un tãrâm interzis muritorilor. M-am cutremurat în faţa unei 

asemenea Splendori şi Sfinţenii).  

– Ţi-e teamã pentru cã începi sã-ţi dai seama cã sunt Eu, Yahve. Da, copilă, 

Eu sunt Cel ce sunt, Care am fost şi Care va fi. 

– Eu mã tem de Tine şi mã cutremur în faţa uriaşei Tale Puteri. 

– Nu-i fie frică; vino, apropie-te de Mine; Eu te iubesc... 

– Mă îngrijorez şi mi-e tare fricã de urmãrile care... 

– Nu-ţi fă griji. Eu, Dumnezeu, sunt Tatãl tãu. Cerurile şi întreaga creaţie au 

fost fãurite de degetele Mele. Totul se aflã în cãuşul Palmei Mele. Nu uita cã 

sunt dinaintea ta. Bucuria Mea stă în naivitatea ta copilãreascã; aflã cã, în 

marea Mea Dragoste, Mã cobor pânã la voi pentru a vã da ajutorul Meu 

mântuitor. Copilã, fii purtãtoarea Mesajului Meu. Nu-ţi fie teamã, cãci îţi voi 

arãta mereu calea pe care vei merge. Tu Mă bucuri... Lucreazã împreunã cu 

Mine, scriindu-Mi Mesajele; stai aproape de Mine şi nu te teme. Te voi lega 

de Mine prin aceastã blândă conversaţie, ca sã mântui Casa Mea. Otrava se 

rãspândeşte în Casa Mea, dar îi voi birui pe potrivnicii Mei. Acum te voi 

învãţa cãile Mele, şi tu vei învãţa, copilă, sã umbli cu Mine. Fii 

binecuvântatã şi nu uita cât de mult te iubesc. 

 

25 ianuarie 1987 

– Curaj, copilă. Eu, Iisus Hristos, ţi-am spus cã acea Cruce pe care tu o vei 

purta este Crucea Păcii şi a Dragostei Mele; dar pentru a purta scumpa Mea 

Cruce, copilă, trebuie sã te jertfeşti. Fii tare şi poartă Crucea Mea cu 

dragoste. O vei împãrtăşi cu Mine şi vei împãrtăşi şi suferinţele îndurate de 

Mine. Mi-a plăcut să aud rugăciunea ta de predare în Mâna Mea. Predându-

Mie, te voi înãlţa la ceruri şi îţi voi arãta cum lucrez. Te voi modela, dacã 

îmi vei îngãdui. Ţi-ai dat consimţãmântul să devii mireasa Mea, atunci ce 

este mai în firea lucrurilor decât ca o mireasã sã-şi urmeze Mirele? Sunt 

fericit şi pentru cã ţi-ai dat seama de nevolnicia ta; nu-ţi fie teamã, Eu tot te 

iubesc; nu te descuraja când îţi scot la iveală slãbiciunile tale, pentru cã sunt 

aici cu tine ca să te ajut. Ai întotdeauna încredere în Mine şi depinde de 

Mine. Înţelege-Mã, citind Cuvântul Meu. Nu te lãsa prinsã în capcane; 

fereşte-te de rãu. Stai aproape  Mine şi vei fi la adăpost. Îşi voi aminti 

totdeauna sã rãmâi treazã. Oh, copilă, cât de mult tânjesc dupã această zi! 

– Care zi? 

– Ziua în care Eu te voi trimite omenirii în dar, şi ei, la rândul lor, vor învãţa 

cum sã Mã iubeascã şi Mã vor înţelege mai mult. Înţelepciunea îşi va 

împãrtăşi bogãţiile cu întreaga omenire. Acum mergi în pace şi împlineşte-ţi 

îndatoririle. Hai să mergem împreunã. 
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(Mai târziu, în aceeaşi zi). 

– Doamne, Dumnezeul meu, în Prezenţa Ta sufletul meu se topeşte, simt cã 

se cufundã în mine. Mã simt învãluitã de Pace şi de Dragoste, cãci trãiesc 

sub o ploaie de binecuvântãri. 

– Vassula, ai simţit cãldura Mea care te înconjoarã şi Pacea Inimii Mele. Du-

te şi spune-le şi lor, spune tuturor; sã afle toţi cã Inima Mea este un Abis de 

iertare, de îndurare, de milã şi de pace. Eu te iubesc, copilă, cãci M-ai auzit 

(am înţeles, Chemarea Lui) ; vino, haide. Discerne-Mã şi ţine-Mi părtăşie. 

 

26 ianuarie 1987 

– Eu, Iisus, te iubesc pe vecie. Auuiã-Mã şi nu uita niciodatã cã Eu, Iisus 

Hristos, Mântuitorul tãu, te iubesc din adâncul Inimii Mele Sfinte. Apropie-

te şi ascultã-Mã: doresc sã-ţi pui toată încrederea în Mine. Crede în Mine. 

Vreau sã te previn despre ce ţi se va întâmpla. Negăsând nici un spirit rãu 

care sã te cãlãuzească, ei vor infiltra în tine o altã teorie, şi anume, teoria 

subconştientului care lucreazã şi care ar fi efectul psihologic al activitãţii 

creierului. Mulţi se vor uni pentru a fi contra ta. Mulţi vor viola Legea Mea. 

Mulţi te vor vâna şi te vor hãitui ca pe cineva suspect, iar rãutatea lor te va 

împovãra. Dar Eu voi rãspunde în locul tău. Chiar şi când voi propovãdui 

pacea prin gura ta, toţi vor fi pentru rãzboi. Copila Mea, te previn sã nu laşi 

ca vremurile de acum sã te schimbe. Prinde-te de Mine, Mântuitorul tãu. Eu 

sunt mereu alãturi de tine. Nu-i lãsa sã se atingã de tine. Voi fi întotdeauna 

lângã tine pentru a te ajuta. Uneori pari a uita de Prezenţa Mea. Rãmâi lângã 

Mine... Oh! Vassula, cât de mult tânjesc dupã ziua slavei!... De ce te reţii şi 

nu pui întrebarea care te frãmântã? 

– Da, Iisuse. Acea zi de slavã, ce înseamnă? 

– Îţi voi spune: va fi ziua în care toate revelaţii1e vor ieşi la ivealã. Va fi 

ziua în care tot ce s-a scris de Mine şi de Tatãl Meu  va ieşi la lumină; 

Adevărul nu va mai fi ascuns; vino; acum înveţi încă. (Am înţeles că încă  

vremea n-a sosit pentru misiunea mea. Mai am încă de învăţat). 

 

28 ianuarie 1987 

 – Eu sunt aici, copilă. Eu sunt Înţelepciune. Fii gata sã rãspândeşti mesajul 

Meu cãtre întreaga omenire. Eu, Iisus Hristos, voi spori harurile Mele. 

(Auzind aceste cuvinte, am şovãit). 

– Vassula, în ochii Mei tu nu eşti diferitã de ceilalţi. 

– Ba nu, Iisuse, eu sunt diferitã de ceilalţi care au primit mesaje din partea 

Ta. Mulţi dintre ei erau deja cãlugãri. Erau cãlugãriţe devotate Ţie, pe când 

eu, sunt ca restul lumii; nu mă potrivesc cu nimeni dintre aceştia. 

– Tu gândeşti în chip omenesc, copilă. Simte-te iubitã de Mine. 
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(Atunci, Iisus, grãbindu-se, a rostit cele ce urmeazã. Parcã dorea sã-mi spunã 

ceva pânã sã deschid gura pentru a mai spune vreo prostie). 

– Copilă, vino, hai să fim împreunã; simte-te iubită; vino şi te roagă 

împreună cu Mine. 

(Ne-am rugat împreunã). 

– Slavã Lui Dumnezeu. Elibereazã-te şi vino mai aproape de Mine; sprijinã-

te pe Mine. Bucurã-Mã şi sprijină-te pe Mine. Vassula, vreau sã înţelegi că 

te iubesc. Pari cã ocoleşti apropierea de Mine, simţindu-te nepotrivitã pentru 

Mine. Ai mers până într-acolo încât M-ai negat ...(Pe Iisus l-a durut)  şi ai 

cerut ca sluga Mea, Daniel, sã fie lângã tine . ( M-am simţit atât de 

nevrednică de Iisus încât l-am chemat  pe Daniel să fie cu mine). O, copilă,  

te iubesc, au nu Mi-am dat viaţa pentru tine ? (Aceasta a sunat ca o 

tânguire). 

– Este drept să mã simt nevrednică de Tine şi de Iubirea Ta! 

– Cum poţi gândi astfel ?  (Iisus părea nedumerit).  Eu Mi-am dat viaţa 

pentru fiecare dintre voi, demni sau nedemni. Lasă aceste gânduri şi vino la 

Mine. Te chem, aşa că apropie-te de Mine. Gãseşte-ţi în Mine odihna 

sufletului tãu şi nu Mã renega niciodatã. Te iubesc aşa cum eşti, mizerabilã, 

nevolnicã şi vinovată; ţi-am spus că te voi forma; trebuie sã te laşi în Mâna 

Mea, şi liberă fiind, te voi plămădi aşa cum Mi-ar place Mie să fii; vino, 

preaiubită, sunt cu tine şi sunt Sfântul tău Însoţitor, care te cãlãuzeşte. Eu, 

Iisus Hristos, te voi arăta curând, se cade să fii printre oameni. 

– Iisus, ştii bine cã nu înţeleg întocmai ce se întâmplã, dar sufletul meu se 

bucurã că este cu Tine în acest chip şi ochii mei sunt ţintă la Tine. Acum ştiu 

cã eşti un Mântuitor Viu. Iatã-Te aici, transmiţând un mesaj pe care îl scriu 

eu, cea aleasã de Tine dintre mii de oameni, spre a fi trimisă la neamuri cu  

imnul Iubirii Tale. Ce mi-aş putea dori mai mult? Şi chiar dacã mulţi vor fi 

surprinşi de alegerea Ta, rânduiala şi Iubirea Ta le vor cuceri inimile. Tu, 

Cel care Ţi-ai pãrãsit Tronul, lãsând deoparte şi coroana împãrãtească, Te-ai 

coborât iarãşi, chiar în aceastã clipã, ca să înalţi sufletul meu din acest 

surghiun. Oh! da, Doamne, vreau sã Te urmez! 

– Sunt fericit sã te iau cu Mine. Urmeazã-Mã şi nu uita, tot ce vei face, vei 

face cu Mine. Pânã la sfârşit, Eu voi fi cãlãuza ta, candela ta şi 

acoperământul tãu. Apoi, Eu Însumi voi veni sã te izbãvesc. Cheamã-Mã 

când doreşti şi Eu Mă voi coborî din Cer. Nu uita Prezenţa Mea. Lasã-te 

doar în grija Mea şi Eu te voi mistui cu Iubirea Mea. Nevolnicia ta Mă 

cucereşte. Vino şi slãveşte-Mă cu dragostea ce-o ai pentru Mine. Primeşte 

învãţãturile Mele, cãci ele sunt menite să hrãnească pe mulţimi. Mântuirea 

vine de la Mine. Hai sã-ţi spun: cei sãrmani vor primi hranã pe sãturate. Eu 

sunt renumit în a nu-i uita niciodatã pe cei sãrmani. De aceea, vino şi hai să 
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te cufund în adâncurile Inimii Mele. Iubirea Mea este fără fund. Rãmâi în 

Inima Mea şi te vei tămădui, copilă. 

 

29 ianuarie 1987 

– Eu sunt Yahve, Tatãl tãu din Ceruri, Creatorul cerului şi al pãmântului. 

Copilă, micuţo, scumpa mea, te iubesc, împlineşte mesajul Meu. Nu-ţi fie 

treamã. Sunt mereu alãturi de tine. Mergi şi propovãduieşte Cuvântul şi  

rãspândeşte mesajul Meu întregii omeniri. Nu-ţi fie fricã. Voi deschide gura 

ta în timpul rugăciunii; voi pogorî asupra ta duhul înţelegerii. Vei lucra din 

greu zi şi noapte, dar nu în zadar. Primeşte mesajele Mele, preaiubită, vei 

umbla alãturi de Mine. Eu voi fi cãlãuza ta. Nu te îngriji, cãci voi 

preîntâmpina din timp orice trebuinţã pe care ai avea-o. 

 

(Mai târziu; dar de data aceasta Cel care a vorbit a fost Iisus:) 

- Sunt Eu, Iisus; vino, Vassula. Toate mesajele sunt trimise de Tatãl Meu şi 

de mine. Plineşte Cuvintele Mele. Nu-ţi fie teamã. Voi rãmâne alãturi de 

tine. Te voi învãţa. Voi fi moştenirea ta. Vino, hai să mergem împreunã.  

 

(Mai târziu) 

– Urmeazã-Mã, preaiubită. Eu sunt Iisus Hristos. 

– Este adevãrat cã, fãrã voia mea, te rãnesc? Am aceastã tendinţã de a face 

rãu.  

– M-ai întrista, copilă, dacã M-ai pãrãsi cumva, dar iubirea ta de acum Mã 

umple de bucurie. Înţelegi? Dã-ţi seama cã dacã tu Mã pãrãseşti, Mã voi 

supãra, Vassula. Eu, Iisus, te-am învãţat sã Mã iubeşti. 

– Iisus, care este dovada cã Tu eşti în toată această poveste? 

– Uită-te la tine, tu eşti dovada. Tu eşti dovada dragostei Mele. Vassula, te-

am ridicat din nimicnicie ca să fii cu Mine. De aceea, vino la Mângâietorul 

tău, apropie-te de Mine şi nu-ţi fie teamã de Mine. Te voi forma, pentru ca 

sã aduci înapoi pe fiii şi fiicele Mele de departe. Mulţi dintre cei care poartã 

Numele Meu, dar care M-au uitat, vor fi adoptaţi de Mine, aşa cum te-am 

adoptat acum pe tine. De aceea, vino în Inima Mea. Vassula, de fiecare datã 

când îţi simt inima, găsesc un loc moale, unde-Mi pot odihni capul. Simt cã 

Mã pot sprijini pe tine, odihnindu-Mă. Eu, Iisus, te iubesc. Nu uita cã 

suferinţele tale sunt şi ale Mele. Astãzi, sprijinã-te pe Mine şi dãruieşte-Mi 

toatã dragostea ta. Am nevoie să fiu întremat. 

(Am fost uimitã de faptul cã Iisus aştepta mângâiere din partea mea) 

– Au cum aş putea sã te întremez eu, Doamne?  

– Lãsându-Mã sã-Mi gãsesc odihnã în locul acela moale; astãzi, unul dintre 

cei pe care îi iubesc Mã va rãni din nou; întremeazã-Mã! 
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– Doamne, ce-aş putea să fac pentru a Te mângâia? 

– Lasã-Mã sã descarc din nou Povara Crucii Mele asupra ta; despovărează-

Mă, odihneşte-Mă. Vreau sã-Mi porţi Crucea, pentru cã am încredere în tine. 

O, copilă, nu Mã renega iarăşi, ca data trecută!  (L-am chemat pe înger şi L-

am îndepărtat pe Iisus).  

– Iartã-mã. M-am simţit atât de nevrednicã, încât am simţit nevoia sã-l chem 

pe slujitorul Tău şi pe Tine să Te resping, dar aşa ceva nu voi mai face 

niciodatã. 

– O, copilă, ştiu, dar nu Eu am fost acela care Mi-am dat viaţa pentru voi? 

Acum, îţi încrediţez Crucea Mea. În curând vei vedea cât de grea este 

Crucea Mea. Mai târziu, voi veni pentru a te uşura de aceastã povarã. În felul 

acesta, vom lucra împreunã. Noi ne vom ajuta unul pe celãlalt, lucrând 

împreunã în acest chip. 

 

30 ianuarie 1987 

– Tatã Ceresc, vreau sã-Ţi mulţumesc pentru cã m-ai izbãvit de cel rãu. 

Mântuitorul meu, nu Ţi-am mulţumit destul niciodată atunci când Tu ai 

coborât din Cer pentru a veni pânã la mine. Mereu ai fost Ocrotitorul şi 

Mântuitorul meu. Atunci când răul mă înconjura, sufletul meu suferea. Când 

Satana a venit peste mine cu minciunile şi cu meşteşugurile lui, Tu nu Te-ai 

lãsat aşteptat, ai şi venit în ajutorul meu. Demonii erau toţi de jur împrejurul 

meu ca să mă omoare pe mine şi sufletul meu, dar amintindu-Mi de lucrãrile 

din trecut, am strigat către Tine. Tu ai venit la mine, plin de milã, salvându-

mi sufletul din ghearele lor. Fii binecuvântat şi Numele Tãu slăvit. 

– Toatã Înţelepciunea vine de la Mine. Când am auzit strigãtul tãu în zilele 

în care erai chinuitã de diavoli,   te-am ridicat la peiptul Meu. Eu, Yahve, 

sunt Mântuitorul tãu. Copilă, am vrut sã simţi cã ai nevoie de Mine; am vrut 

sã-Ţi aduc aminte de Mila şi Îndurarea Mea. O, copilă, sufletul tãu a fost în 

pragul morţii. Tot rãul te înconjurase (Aceasta s-a petrecut când Satana a 

realizat că Dumnezeu avea planuri pentru mine şi m-a atacat; el, împreună 

cu demonii lui, voiau să mă ucidă. Dumnezeu a îngăduit aceasta ca să strig 

către El, să am nevoie de El şi să mă predau Lui cu totul),  atacându-te. Ei te 

dispreţuiau, fãcând din tine jucãria lor. Au încercat sã-ţi ia viaţa şi sã te 

devoreze când le-a ajuns la urechi harul şi rânduiala Mea păstrate pentru 

tine. Din furia pe care o stârniseră în tine, am auzit de la pământ rugãciunea 

ta. Cum să Mă fi împotrivit? N-am mai rezistat să te văd înconjurată de rău 

(Am fost atacată de demoni într-un mod atât de vicios încât, atunci când l-

am strigat pe îngerul meu, singurul lucru pe care a putut să mi-l spună a 

fost: „Roagă-te!” Şi îngerul meu lua parte la această bătălie, spre a mă 

ocroti). M-am grãbit sã vin la tine, îmbrãţişându-ţi sufletul fãrã apãrare, 
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ridicându-te la Mine, în marea Mea Îndurare. Te-am adus la viaţã, atunci 

când Lumina Mea a strãlucit asupra ta. Copilă, te voi face sã înţelegi pe 

deplin cã Eu sunt Dumnezeul tãu şi, pentru cã tu eşti scumpã în Ochii Mei, 

îţi voi ocroti sufletul. Sunt primul tãu Tatã; au nu ţi-am spus şi nu ţi-am 

arãtat Eu totul de multã, de foarte multã vreme? Nu-ţi fie teamã, copilă, cea 

aleasã de Mine. Eu, Yahve, voi arăta milostivirea Mea întregii omeniri şi pe 

mulţi voi vindeca. Eu, Yahve, te-am desemnat pentru a fi mesagera Mea cu 

mult înainte sã te fi nãscut. Se cade sã porţi mesajul Meu de pace şi de 

dragoste şi mulţi vor învãţa sã trãiascã o adevãratã sfântã viaţã în Mine. Te 

voi ajuta sã-Mi aduci laude şi voi continua sã te învãţ, copilă. Te voi izbăvi 

de vinovãţie şi-ţi voi da Pacea Mea, din Inima Mea, unde doresc Eu ca tu să 

locuieşti în veci. Eu, Yahve, te voi călăuzi până la capăt. Eu sunt 

Înţelepciune şi toatã Înţelepciunea va veni de la Mine. 

 

31 ianuarie 1987 

– Iisus? 

– Eu Sunt. Eu Iisus Hristos, sunt Învãţãtorul, Bărbatul şi Dumnezeul tãu. 

Vassula, acum, ascultã-Mã cu multã atenţie: Tatãl Meu Ceresc te-a ales pe 

tine pentru a fi crainica Lui. Am venit la tine în nevolnicia ta şi ţi-am arãtat 

Inima Mea, binecuvântându-te. În deplina Lui suveranitate, Tatãl Meu ţi l-a 

adus pe slujitorul Lui, Daniel, (Îngerul meu păzitor) pentru a-ţi atrage 

atenţia. În tot acest timp, când el te-a ţinut tare ca să te aducă înapoi la Noi, 

(Sfânta Treime), tu erai atacatã. Diavolul, cunoscându-Mi intenţiile, a 

încercat sã te descurajeze. 

La început nu nutreai nici cea mai micã iubire pentru Mine. Cu toate acestea, 

am fost tot mereu alãturi de tine, nepãrãsindu-te nici o clipã, spunându-ţi că 

te iubesc, dar tu erai rece şi indiferentã faţã de Mine. Întristatã peste poate de 

aceastã pasivitate a sufletului tãu, Inima Mea a suferit amar. Cum s-a 

întâmplat de propriul Nostru copil a căzut, mutilând Chipul Nostru în aşa 

hal?  Unde s-a risipit frumuseţea lucrãrii Noastre? Ca tu sã vezi din nou 

drept, Noi (Sfânta Treime) am fost nevoiţi sã–ţi aplicăm pedeapsa extremă 

pentru revolta ta. Pãcãtuiai, dar tot a Noastrã erai. Atunci, în toiul acelui chin 

la care erai supusã, Eu am auzit rugãmintea ta. Începeai sã-ţi dai seama cã 

Eu, Domnul Dumnezeul tãu, puteam fi Adãpostul, Pavãza, Scutul tãu; pentru 

a te face sã te întorci la Mine şi să Mi te predai Mie, a trebuit sã-ţi poruncesc 

sã te opreşti din scris. Da. Am închis porţile cerului. Te-am trimis 

învârtindu-te cu suflul dreptăţii Mele; te-am îndepărtat de Mine ca sã te 

cãieşti cu adevãrat. Am vrut sã sã ai nevoie de Mine; am vrut sã Mã iubeşti; 

am vrut sã simţi suflul morţii, dar te-am făcut sã te întorci la Mine, aşa după 

cum îţi aminteşti. Apoi, ţi l-am trimis pe îngerul Meu Daniel pentru a-ţi 
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vindeca rãnile, parte a suferinţei şi a chinului îndurat. Datoria lui Daniel era 

de a te aduce la Noi. Eu eram Cel care te chemase. Cu dragoste şi cu multã 

duioşie te-am îngrijit pentru a-ţi reda sãnãtatea. Te-a încântat frumuseţea 

Mea. Te-am tămăduit ca să fii un pom roditor. Am turnat peste tine 

învãţãturi şi discernãmânt şi tot Eu ţi-am dictat mesajele Mele. 

Îmi arãt tuturor Sfântul Meu Chip. Înţelepciunea îşi aratã izvoarele ei nu 

numai celor drepţi, ci şi celor nedrepţi. Vã iubesc pe toţi; de aceea îţi spun sã 

creşti în Duhul Meu, să creşti asemenea cedrilor ce-şi întind ramurile în cele 

patru zãri. Te-am crescut ca să fii mesagera Mea, pentru a-i aduce pe toţi, 

înapoi la Mine, pe aceia care duc o viaţã deşartã şi lipsitã de bunãtate şi 

sensibilitate. Te voi purta pe aripile Mele şi te voi face sã înconjori bolta 

cereascã; acoperind pământul ca ceaţa,  te voi purta din înălţimi în adâncuri,  

peste mări. Eu şi cu tine vom acoperi întreg pãmântul cu mesajul Meu. 

Vassula, încearcã sã pricepi ceea ce este scris. Eu sunt Tãria ta, aşa cã nu-ţi 

fie teamã. Toate revelaţiile pe care ţi le arãt, vor fi scoase la luminã. Eu sunt 

Sprijinul tãu şi Cel care te iubeşte. Primeşte învãţãturile Mele, te învăţ ca să 

fii ucenica Mea. Învãţãtura vine de la Mine. Înţelepciunea este iubitoare de 

vieţii, împãrţind toate lucrãrile Ei cu cei simpli şi umili. Îţi voi da din belşug 

acest Fluviu veşnic-curgător. Apoi, ca pe o picãtură de rouã de dimineaţă, 

care cade pe pãmânt, te voi trimite la toate neamurile, dãruindu-te lumii ca 

dar trimis din partea Mea pentru ca oamenii sã se învrednicească să Mă 

înţeleagă mai mult. Aceasta este Voia Mea. 

O, copilă, cât de mult tânjesc după această zi! 

 

5 martie 1987 

(I-am citit Sfântului Arhanghel Mihail rugãciunea compusã de cãtre Papa 

Leon al XIII-lea) 

RUGÃCIUNE – EXORCISM  

adresatã SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL 

 

Sfinte arhanghel Mihail, 

apãrã-ne în luptã, 

fii sprijinul nostru  

contra rãutãţii 

şi a uneltirilor diavoleşti! 

Fie ca Domnul sã-l facã sã-I simtã Împãrãţia, 

noi Te rugãm în genunchi! 

şi Tu, Prinţ al Ordinii Cereşti 

alungã în iad, prin Puterea Divinã,  

pe Satana şi duhurile rele 


