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EU SUNT LUMINA 

 

 

Bangladesh, 20.09.1986 

- Pacea fie cu tine. 

- Pot să fiu cu Tine? 

- Da, eşti cu Mine; Eu sunt Lumina. 

- Pot să fiu alături de Tine? 

- Eşti alături de Mine, eşti întru Mine. Eu sunt Lumina. 

- Poţi să mă adăposteşti? 

- Eşti adăpostită de Mine. 

- Mă pot sprijini pe Tine? 

- Te poţi sprijini pe Mine. 

- Am nevoie de Puterea Ta ca să-mi păstrez Credinţa. 

- Ţi se dă Putere. 

- Am nevoie de Iubirea Ta. 

- Tu eşti iubită de Mine.  

Eu sunt Lumina şi strălucesc pentru ca fiecare să vadă. Nu te teme; Drumul Meu este 

drept; Drumul Meu te va duce la Mine. Te voi întâlni şi tu Mă vei recunoaşte, căci Eu 

împrăştii Pace şi Iubire. Vino la Mine. Poţi să Mă vezi ? Poţi să Mă auzi ? Nu te teme, nu 

rămâne acolo în întuneric. Vezi, mădularele îţi sunt vindecate, poţi să mergi din nou
1
. 

Vezi, vederea ţi-a revenit. Te-am vindecat, te-am tămăduit de ocara ta şi te-am spălat de 

păcatele tale. Foloseşte-ţi picioarele ca să mergi spre Mine, ochii, ca să Mă vezi, credinţa, 

ca să Mă întâlneşti. Eu sunt Mântuitorul tău, Eu sunt Pacea Ta. Eu, Iisus, vă iubesc pe toţi.  

 

 

EU SUNT MÂNTUITORUL TĂU 

27 .09. 1986 

- Pacea fie cu tine. Vassula, vino la Mine. Eu sunt Mântuitorul tău, Pacea ta. Am trăit pe 

pământ printre voi, în carne şi oase. Eu sunt Fiul Unul Născut al lui Dumnezeu. Vino la 

Mine şi sprijină-ţi capul pe Mine. Eu sunt Mângâietorul tău. Când te simţi nefericită, 

aminteşte-ţi, Eu sunt lângă tine. Spune împreună cu Mine această rugăciune : 

Tată, ajută-mă şi condu-mă la pajiştile Tale de odihnă, 

unde curge o veşnică apă curată. 

Fii Lumina Mea ca să-mi arăţi Calea; 

cu Tine, alături de Tine voi merge, 

luminându-mă Tu, cu Tine voi vorbi. 

                                                
1 Iisus vorbeşte simbolic 
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Tată, Preaiubit, rămâi întru mine ca să am Pacea, 

ca să simt Iubirea Ta. 

Te voi urma pe urmele paşilor Tăi, 

cu Tine voi rămâne. 

Luminează-mă, iubeşte-mă, 

rămâi cu mine acum şi în vecii vecilor. 

Amin. 

 (Iisus a venit să mă înveţe această rugăciune) 

 

EU SUNT CALEA 

 

28 .09.1986 

Astăzi, Iisus mi-a dat o imagine clară despre mine (o viziune interioară). Eram într-un loc 

ce părea a fi o mlaştină pustie, şi sufletul meu părea pierdut. Printre arborii uscaţi, L-am 

văzut pe Iisus, Care mă căuta.  

- Sunt aici; sunt Eu, Iisus. Te-am găsit. Vino, lasă-Mă să-ţi arăt Calea de întoarcere. 

Auzi-Mă: Eu, Iisus, sunt Calea. De fiecare dată când te simţi pierdută, cheamă-Mă; voi 

veni la tine şi-ţi voi arăta calea. Eu sunt Calea.  

 

EU, DUMNEZEU, EXIST 

30.09.1986 

-     Pacea fie cu tine, fiică. 

- Te rog, Iisuse, luminează-mă ca să Te pot simţi şi să pot scrie. 

- Vassula, slujba din buze este o chemare fără sens. 

Am înţeles greşeala mea. I-am cerut lui Iisus acest har fără iubire, fără să mă gândesc, 

fără să fi simţit acest lucru din tot sufletul. Am cerut încă o dată, dar punând credinţă în 

fiecare cuvânt şi înălţându-mi sufletul către El. 

- Rosteşte-ţi chemarea către Mine simţindu-Mă, ca de data aceasta. Eu, Dumnezeu, 

simt; Eu simt totul! Prin chemarea ta, Eu trebuie să primesc iubirea care vine din 

adâncul sufletului tău, simţind nevoia de Mine, iubindu-Mă, gândind fiecare cuvânt pe 

care îl spui. Eu, Dumnezeu, exist şi simt ! 

Orice chemare care este numai din buze ar putea la fel de bine să rămână îngropată. 

Chemările numai din buze sunt strigăte ce răsună din morminte. Aminteşte-ţi, Eu exist 

şi simt. Doresc ca toţi copiii Mei să lucreze pentru a-Mi aduce bucurie. 

 

 

EU NU SUNT DE NEATINS 

5.10.1986 

Citesc o carte în care oameni ca mine îşi povestesc experienţele cu Dumnezeu. Dar 

celor mai mulţi dintre ei “experţii” le spun că trebuie să uite ce au trăit pentru că nu e 

de la Dumnezeu; numai sufletele deosebit de elevate pot avea asemenea experienţe cu 

Dumnezeu şi trebuie să fii foarte elevat pentru a avea asemenea experienţe. Cum ştiu 

că eu nu sunt aşa ceva, şi nici pe departe de a fi bună, am hotărât să pun capăt 

acestor întâlniri în scris cu Dumnezeu. Aş putea foarte bine să las baltă totul.  Toată 

cartea arată că pentru a ajunge la Dumnezeu trebuie să fii sfânt şi m-a făcut să cred 

că Dumnezeu este atât de departe. Aşa că voi abandona totul, şi-mi voi lăsa pentru 

ultima dată mâna să scrie ce voieşte, călăuzită de forţa care a condus-o în toate 

aceste luni.  



 3 

- Vassula, nu Mă părăsi; preaiubită
2
, continuă să Mă chemi şi să înveţi împreună cu 

Mine. Aminteşte-ţi: Eu sunt lângă tine mereu; Eu, Dumnezeu, trăiesc în tine; crede-

Mă, Eu sunt Cel Atotputernic, Dumnezeu Cel Veşnic. 

- Nu! Nu se poate, nu poate fi Dumnezeu. Cei care ştiu mi-ar dovedi că nu este 

Dumnezeu. Numai sufletele curate şi elevate, care sunt vrednice, sunt atinse de 

Dumnezeu şi primesc de la El asemenea haruri.  

- Nu sunt de neatins, Vassula! Eu nu refuz pe nimeni. Îi dojenesc pe toţi care îi 

descurajează pe copiii Mei să primească sprijinul pe care Eu îl dau lor pentru a-i atrage 

la Mine. Oricine învaţă că trebuie să fii curat şi vrednic pentru a putea fi cu Mine sau 

pentru a fi acceptat de Mine face rău Bisericii Mele. Pe orice om care M-a aflat, dar 

care este descurajat de ceilalţi, Eu, Care sunt Puterea Nemărginită, îl voi sprijini, 

dându-i Puterea Mea. De ce, de ce am oameni care îşi spun experţi, care judecă dacă 

sunt Eu sau nu, Îmi interzic orice iniţiativă şi-i lasă pe copiii Mei neconsolaţi, 

neajutoraţi şi deziluzionaţi, oameni care dispreţuiesc toate Harurile Mele, 

îndepărtându-i pe copiii Mei de la Mine. De ce toate binecuvântările date de Mine sunt 

respinse? Eu sunt Bogăţia Nesfârşită. 

Fiică, atunci când în sfârşit M-ai aflat, M-am umplut de fericire. Am fost atent să nu te 

înspăimânt; M-am arătat blând, purtându-Mă cu tine cum se poartă o mamă cu copilul 

ei. Te-am făcut să te apropii de Mine. Am fost plin de fericire chemându-te şi 

întâlnindu-Mă cu tine, avându-te aproape, împărţind cu tine tot ce am, preaiubita Mea. 

Şi acum tu vii să-Mi spui că te gândeşti să Mă părăseşti, pentru că Eu, Dumnezeu, sunt 

de neatins, pentru că ai fost înştiinţată că numai sufletele vrednice pot să Mă atingă şi  

tu nu ai calităţile cerute! Eu nu resping niciodată vreun suflet. Îmi ofer Harurile până 

şi celor mai mizerabili. Bucură-Mă şi întâlneşte-Mă în acest fel. Te binecuvântez, 

fiică; Eu te călăuzesc, tu te hrăneşti de la Mine. Vassula, citeşte astăzi din Biblie Întâia  

Epistolă Sobornicească a lui Petru, citeşte-o cu atenţie, apoi Eu ţi-o voi explica. 

Citeşte primul capitol. Trăieşte cu credinţă. Petru învaţă să aveţi credinţă.  

(Iisus m-a făcut să înţeleg multe lucruri prin cuvântul “credinţă”. Prin credinţă putem 

muta munţii. Trebuie să credem orbeşte.) 

 

EU SUNT PACE 

 

10.10.1986 

- Eu sunt Lumina. Eu, Iisus, vreau să te avertizez: să nu cazi niciodată în capcanele 

întinse de cel rău; să nu crezi niciodată în vreun mesaj care îţi provoacă nelinişte. 

Trebuie să înţelegi de ce răul încearcă totul pentru a te opri. Fiica Mea, orice mesaj 

care Îmi condamnă revelaţia vine de la cel rău. Diavolul încearcă iarăşi să te oprească 

şi să te descurajeze. Eu, Care sunt Mântuitorul tău, îţi confirm că toate mesajele care 

conţin chemări de iubire şi pace, care îi călăuzesc pe cei pierduţi să-şi găsească drumul 

înapoi la Mine sunt toate de la Tatăl şi de la Mine, aşa că nu te descuraja, ai credinţă în 

Mine. Aminteşte-ţi, să nu crezi nici un mesaj care îţi lasă inima neliniştită. Eu sunt 

Pace şi trebuie să te simţi plină de pace. 

 

 

EU SUNT CREATORUL TĂU 

12.10.1986 

- Pacea fie cu tine. Lumina te călăuzeşte, preaiubită. Trăieşte în pace.  

                                                
2 Vezi şi Mt. 3,17 „Acesta este Fiul Meu Preaiubit”. Vassula spune că „acesta este limbajul Inimii Preasfinte a 

lui Iisus”.  
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- Vreau să-ţi spun că mă simţeam bine şi eram liniştită împreună cu Dan (îngerul meu 

păzitor). 

Am simţit o undă de dor după îngerul meu. 

- Lasă-l, căci el este doar slujitorul Meu. Eu sunt Creatorul tău, Dumnezeul 

Atotputernic.  

- Vreau să-ţi spun că m-am simţit cu adevărat liniştită împreună cu Dan şi că îl iubesc. 

- Ştiu; lasă-l. 

- El mi-a spus odată: “Nici un om nu şi-a mai iubit vreodată îngerul atât de mult ca 

tine.” E adevărat? 

- Da. 

- A crezut aceasta cu adevărat ? 

- A crezut. Lasă-l acum şi fii cu Mine; aşază-ţi capul pe Mine, simte cât de mult te 

iubesc. Tu eşti fiica Mea, Eu sunt Tatăl Tău Ceresc şi te binecuvântez; tu eşti a Mea; 

Eu sunt Yahve şi nu voi lăsa niciodată pe nimeni să-ţi facă rău. Ascultă-Mă: te-am 

urmărit crescând din fragedă copilărie. Te-am ţinut aproape de Mine şi te-am găsit 

bineplăcută înaintea ochilor Mei. Te-am privit crescând asemenea florilor sălbatice pe 

care le-am creat. Inima Mea s-a umplut de bucurie văzându-te că trăieşti în Lumina 

Mea. Am rămas lângă tine; bobocul Meu începuse să înflorească; îţi venise vremea de 

a fi iubită. Te simţeam şi tu mă încântai. Îţi simţeam inima şi te binecuvântam. Îţi 

citeam dorinţele şi Îmi făcea plăcere să ţi le simt. Am rămas lângă tine, ajutându-te să-

ţi păstrezi frumuseţea. Am văzut că înfloriseşi, aşa că te-am chemat, dar tu nu M-ai 

auzit. Te-am chemat din nou, dar tu nu M-ai luat în seamă. Veneai din când în când să 

Mă vezi
3
 şi Inima Mea se bucura să te vadă. În acele câteva rânduri când ai venit să 

Mă vezi, am fost plin de bucurie. Eu ştiam că eşti a Mea, dar păreai că M-ai uitat. Nici 

măcar nu ai simţit vreodată că eram lângă tine. 

Anii au trecut; parfumul te-a părăsit; frunzele tale, expuse vânturilor aspre ale 

iernii, au început să cadă, capul ţi s-a aplecat, iar petalele tale şi-au pierdut 

prospeţimea catifelată şi frumuseţea; soarele începuse să te ofilească; sentimentele tale 

s-au împietrit. Ascultă-Mă: te priveam cu milă, nu mai puteam îndura aceasta. De 

multe ori M-am apropiat de tine, simţindu-te, dar tu erai dusă prea departe, nu Mă 

puteai recunoaşte, nu-L mai cunoşteai pe Cel care se pleca asupra ta, ţinându-te şi 

chemându-te pe nume. Am plâns văzând frumuseţea ta dusă, am plâns, văzând că port 

în Braţele Mele un copil nefericit, jalnic de privit. La vederea ta, Inima Mea a plâns, 

căci încă mai puteam vedea în ochii tăi o slabă licărire de iubire, iubirea pe care ai 

avut-o cândva pentru Mine în tinereţea ta. Te-am înălţat la Mine, iar mâinile tale 

micuţe s-au agăţat de Mine. M-am simţit alinat, văzând că a Mea copilă are nevoie de 

Mine. Te-am adus înapoi acasă şi te-am vindecat cu toată Iubirea Mea. Ţi-am dat apă 

ca să-ţi domoleşti setea, te-am hrănit şi te-am îngrijit şi încet, încet, te-ai însănătoşit. 

Eu sunt Tămăduitorul tău, Eu sunt Mântuitorul tău, de-a pururi voi fi. Nu te voi părăsi 

niciodată; te iubesc. Eu, Dumnezeu, nu te voi lăsa niciodată să te pierzi din nou. 

Încântă-Mă acum şi rămâi cu Mine. Eu te-am ridicat, preaiubită, sprijină-te pe Mine, 

întoarce-te spre Mine şi priveşte-Mă. Eu sunt Dumnezeu, Tatăl tău Ceresc; înţelege 

pentru ce sunt cu tine.  

Eu, Dumnezeu, voi face la fel cu toţi ceilalţi fii şi fiice ale Mele, căci voi 

sunteţi toţi ai Mei. Nu-i voi lăsa să se ofilească în soare; îi voi ocroti şi-i voi reface. Nu 

voi aştepta să văd cum li se risipesc frunzele; nu voi aştepta să vă văd însetaţi. Eu, 

Dumnezeu, vă iubesc pe toţi; Eu vă voi reuni pe toţi.  

 

                                                
3 La biserică 
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CUNOSC PE DEPLIN PUTEREA TA 

16.10.1986 

-     Pacea fie cu tine. Preaiubită, odihneşte-te, nu te obosi încă şi mai mult. Simt cum te 

oboseşti peste măsură. 

- Ţi-am simţit Prezenţa; ţi-ai întărit Prezenţa, Iisuse ? 

- Da, Mi-am întărit Prezenţa pentru ca tu să înţelegi. Vassula, cunosc pe deplin puterea 

ta.  

În acea zi am fost în mod special obosită, dar nu mă puteam opri din citit şi din lucru. 

Simţeam Prezenţa lui Iisus peste tot. El încerca să-mi spună ceva. 

 

 

EU SUNT ÎNVĂŢĂTORUL TĂU 

22.10.1986 

- Eu, Dumnezeu, sunt foarte fericit să te am aproape de Mine. Te iubesc, fiică, ai 

credinţă în Mine. În mai puţin de două luni, Mă vei auzi clar
4
. Îţi voi da sprijinul pe 

care-l doreşti. Scopul Meu este să te îndrum. Vei face progrese enorme în mai puţin de 

două luni, căci aceasta este Voia Mea. Eu sunt Învăţătorul tău. Toate învăţăturile Mele 

îţi vor lumina sufletul. Rămâi alături de Mine. Vassula, de fiecare dată când te simţi 

nefericită, vino la Mine şi Eu te voi mângâia, căci tu eşti preaiubita Mea. Nu vreau să 

văd nefericit pe nici unul din copiii Mei; ei trebuie să vină la mine, şi Eu îi voi 

mângâia. 

 

CARE CASĂ ARE MAI MULTĂ NEVOIE DE TINE ? 

 

23.10.1986 

- Vassula, care casă are mai multă nevoie de tine? Vreau să alegi. 

- Iisuse, dacă mă întrebi care casă este mai importantă, a mea sau a Ta, bineînţeles că 

aş spune că a Ta. Şi dacă trebuie să aleg, aleg casa Ta. 

- Te binecuvântez. 

( Iisus părea atât de mulţumit!) 

- Te voi îndruma, micuţă. Vino, ia cu tine Crucea Mea şi urmează-Mă. Aminteşte-ţi: Eu 

te voi ajuta, vei fi ucenica Mea. Te voi ajuta să Mă revelezi. Eu sunt Sfânt; Eu sunt 

Sfânt, aşa că fii sfântă, trăieşte în sfinţenie. Eu îţi voi da sprijinul Meu. Vassula, vrei să 

lucrezi pentru Mine ? 

- Numeşte-te iarăşi. 

- Iisus Hristos. 

- Da, voi lucra pentru Tine. 

- Te iubesc; cheamă-Mă când doreşti. 

(Am acceptat,  fără să înţeleg cu adevărat ce înseamnă să lucrezi pentru Dumnezeu. Dar 

pentru că Îl iubesc pe Dumnezeu, am vrut să-I fac o bucurie, fără să-mi dau seama de 

neputinţa mea). 

- Ascultă-Mă! Ascultă-Mi chemările, ascultă-Mi strigătele. Vezi Crucea Mea? Sunt Eu, 

Iisus, Care îţi dau această viziune
5
. Eu chem, Eu sufăr, pentru că vă număr, preaiubiţii 

Mei, şi vă văd împrăştiaţi şi inconştienţi de pericolele pe care diavolul vi le-a pregătit. 

Inima Mea se sfâşie văzându-vă atât de departe de Mine! 

Timp de o lună de zile, Iisus îmi dăduse imagini ale Crucii Lui. Oriunde îmi întorceam 

capul, în orice direcţie aş fi privit, se înălţa o Cruce imensă, întunecată. Când îmi ridicam 

                                                
4 Prevestire împlinită: şase săptămâni mai târziu Îi puteam auzi Glasul 
5 Era o cruce imensă, întunecată 
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privirea din farfurie în timp ce mâncam, acea Cruce imensă era acolo. Când priveam prin 

plasa de ţânţari, aceeaşi Cruce. Când mergeam dintr-un loc într-altul, Crucea mă urma şi 

era întotdeauna acolo. Timp de o lună a fost ca şi cum mă urmărea. Apoi un alt lucru a 

început să mă urmărească: poate tot ce se întâmplă nu e de la Dumnezeu. Dar, dacă ar fi 

fost de la diavol, ar fi fost acesta atât de prost încât să mă convertească? Am început să 

mă tem de ce va spune lumea despre toate acestea. Ce se va întâmpla cu mine? Voi fi 

luată în bătaie de joc! 

- Fiică, fiică, trăieşte în pace ! 

(Am devenit bănuitoare). 

- Cine e ? 

- Sunt Eu, Iisus. Rămâi alături de Mine. Te-am chemat ani de zile. Mi-am dorit să Mă 

iubeşti, Vassula… 

- Iisuse, când m-ai chemat prima oară ?  

- Atunci când urma să pleci în Liban. Te-am chemat în somn. M-ai văzut. Îţi aminteşti 

cum te-am atras la Mine, chemându-te ? 

- Da, îmi amintesc. Aveam vreo zece ani.  Mi-era foarte frică. Mi-a fost frică de Puterea 

Ta, care mă atrăgea. Era ca un curent puternic, ca un magnet mare care atrage un 

magnet mic. Am încercat să-i rezist şi să mă îndepărtez, dar n-am putut şi m-am trezit 

lipită de Tine, apoi m-am trezit din somn.  

Mi s-a părut ciudat că Iisus mi-a amintit de acel vis, dar tot atât de ciudat e şi faptul că 

încă mi-l amintesc… 

 

 

RĂSTIGNIREA 

9.11.1986 

- Pacea fie cu tine. Sunt aici. Sunt Iisus Hristos. Sunt înaintea ta. Eu sunt Învăţătorul tău 

şi te iubesc. Prin Jertfa Mea, răul a fost învins. Nu dormiţi, căci voi fi cu voi curând. 

Eu sunt Revelaţia. Am veşti care vor prinde glas. Vorbeşte-Mi despre Răstignirea 

Mea, Vassula. 

- Ce să spun? Să meditez la ce s-a petrecut înainte sau în timpul Răstignirii Tale? 

- Înainte. 

(Iisus mi-a dat o viziune a Biciuirii) 

- După ce M-au biciuit, M-au scuipat şi Mi-au dat mai multe lovituri puternice în Cap, 

lăsându-Mă ameţit. M-au lovit cu picioarele în stomac, lăsându-Mă fără suflare; am 

căzut la pământ, gemând de durere. Şi-au bătut joc de Mine, lovindu-Mă cu picioarele 

pe rând. Eram de nerecunoscut; trupul Meu era sfâşiat şi tot aşa era şi Inima Mea. 

Carnea Mea sfâşiată în bucăţi atârna pe tot Trupul Meu. Unul dintre ei m-a apucat şi 

M-a târât, pentru că picioarele nu Mă mai puteau duce. Apoi M-au îmbrăcat cu una din 

mantiile lor. M-au împins, reînnoindu-şi loviturile, lovindu-Mă peste faţă, rupându-Mi 

nasul,
6
 hărţuindu-Mă. Am ascultat ocările lor. Fiica Mea, cu câtă ură şi batjocură 

răsunau vocile lor, sporindu-Mi Cupa. Îi auzeam spunând “Pe unde sunt adunaţi 

prietenii Tăi în timp ce regele lor e cu noi? Oare toţi evreii sunt la fel de trădători ca 

aceştia? Iată regele lor!” şi M-au încununat cu o cunună de spini, fiică. “Unde sunt 

evreii Tăi ca să Te salute? EŞTI rege, nu-i aşa? Poţi să imiţi un rege? Râzi! Nu plânge, 

eşti rege, nu-i aşa? Atunci poartă-Te ca un rege”. 

Apoi Mi-au legat picioarele cu funii şi Mi-au spus să merg până la locul unde se 

găsea Crucea Mea. Fiică, Eu nu puteam să merg, fiindcă aveam picioarele legate, aşa 

că M-au trântit la pământ şi M-au târât de păr până la cruce. Suferinţa Mea era de 

                                                
6 Nu osul, ci cartilajul a fost sfărâmat; experţii în Sfântul Giulgiu o confirmă în unanimitate. 



 7 

nesuportat; Mi s-au sfâşiat bucăţi din carnea Mea, care Îmi atârnau pe trup de la 

biciuire. Mi-au desfăcut legăturile de la picioare şi M-au lovit ca să Mă scol şi să-Mi 

ridic povara pe umeri. Nu puteam vedea unde era Crucea Mea, căci Ochii Mi-erau 

plini de sângele care curgea în şiroaie pe Faţa Mea de la spinii care Mi se înfipseseră 

în cap. Aşa că Mi-au ridicat crucea şi Mi-au pus-o pe umeri, împingându-Mă spre 

porţi.  

Fiică, o, cât de grea era Crucea pe care a trebuit să o port! Am mers bâjbâind spre 

porţi, mânat de biciul din spatele Meu. Încercam să-Mi văd drumul prin Sângele care-

Mi ardea ochii. Atunci am simţit că cineva Îmi ştergea faţa. Femei îndurerate au ieşit 

înainte şi Mi-au spălat faţa umflată. Le auzeam plângând şi jeluindu-se. Le-am simţit. 

“Fiţi binecuvântate”, am spus, “sângele Meu va spăla toate păcatele omenirii. Iată, 

fiicelor, ceasul salvării voastre a sosit”. M-am îndreptat cu greu. Mulţimile se 

dezlănţuiseră. Nu vedeam nici un prieten în preajma Mea, nimeni nu era acolo ca să 

Mă mângâie. Agonia Mea părea să sporească şi am căzut la pământ. Temându-se că 

voi muri înainte de răstignire, soldaţii i-au ordonat unui om pe nume Simon să-Mi 

poarte crucea. Fiică, acesta nu a fost un gest de bunătate sau de milă, ci pentru a Mă 

păstra viu pentru Cruce. 

Ajungând pe Munte, M-au aruncat la pământ, smulgând hainele de pe Mine, 

lăsându-Mă gol în văzul tuturor. Rănile Mi s-au deschis din nou şi sângele Îmi şiroia 

pe pământ.  

Soldaţii Mi-au dat vin amestecat cu fiere; l-am refuzat, căci adânc înlăuntrul Meu 

aveam deja amărăciunea pe care Mi-o dăduseră duşmanii Mei. S-au grăbit să bată în 

piroane încheieturile Mele şi după ce au înfipt bine piroanele în Cruce, au tras de 

Trupul Meu sfâşiat şi Mi-au străpuns cu violenţă picioarele.  

Fiică, o, fiică, ce durere, ce agonie, ce chin al sufletului Meu! Părăsit de preaiubiţii 

Mei, renegat de Petru, pe care urma să-Mi întemeiez Biserica, renegat de restul 

prietenilor Mei, rămas singur cu desăvârşire, părăsit în mâinile duşmanilor Mei, am 

plâns, căci sufletul Îmi era plin de durere. 

Soldaţii Mi-au ridicat crucea, înfigând-o într-o groapă. De acolo unde Mă aflam, 

am privit mulţimile, abia zărind cu ochii Mei umflaţi; am privit lumea; nu am văzut 

nici un prieten printre cei care Mă batjocoreau; nimeni nu era acolo ca să Mă mângâie.  

“Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai părăsit ?” Părăsit de toţi cei care 

Mă iubeau.  

Privirea Mi s-a oprit asupra Maicii Mele. Am privit-O şi Inimile Noastre şi-au 

vorbit
7
. “Ţi-i încredinţez pe preaiubiţii Mei copii, să fie şi copiii Tăi. Tu vei fi Maica 

lor”.  

Totul era pe sfârşite; salvarea era aproape. Am văzut cerurile deschizându-se şi 

fiecare înger stând drept; toţi stăteau în tăcere. “Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez 

Duhul; sunt cu Tine acum” 

Eu, Iisus Hristos, ţi-am dictat agonia Mea. Poartă Crucea Mea, Vassula, poart-o 

pentru Mine. Crucea Mea strigă după Pace şi Iubire. Îţi voi arăta calea pentru că te 

iubesc, fiică.  

 

TU EŞTI SPIRIT, DAR ŞI EU SUNT SPIRIT ŞI SUNT SFÂNT 

 

4.12.1986 

Sunt încă uimită şi am îndoieli uriaşe despre ceea ce mi se întâmplă. Cum e cu 

putinţă? Adică cum e cu putinţă  să nu-mi pot controla mâna când scriu? E ca şi cum aş fi 

                                                
7 Iisus vrea să spună că S-au înţeles fără cuvinte, prin Inimile Lor 
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folosită de o altă forţă. Dar eu sunt prea realistă, de aceea mă îndoiesc, şi totuşi, se 

întâmplă. Sunt derutată… 

- Sunt aici. Sunt Eu, Iisus. Fiică, aminteşte-ţi că tu eşti spirit, dar şi Eu sunt Spirit şi sunt 

Sfânt; Eu trăiesc în tine şi tu, în Mine. Rămâi întru Mine. Eu, Iisus, sunt pururea cu 

tine, înţelege aceasta. Rămâi în Lumina Mea, căci Eu sunt Lumina şi prin Mine tu 

primeşti cunoaştere, faci progrese. 

- Bine, m-ai convins că eşti Tu. Ţi-ai atins cele două scopuri; primul era acela să Te 

iubesc, iar al doilea, să mă convingi că pe Tine Te întâlnesc pe această cale. M-ai 

cucerit. Ştiu că nu sunt mai schizofrenică decât restul lumii, nici mai psihopată decât 

însuşi medicul psihiatru. Mai ştiu şi că nu e de la diavoli, căci ştiu cum se simte 

cineva când e atacat de ei: îi dă un sentiment de nelinişte, de tulburare
8
. Nu eu am 

ales să primesc chemările Tale, de vreme ce eram cu totul îndepărtată de Tine. Tu ai 

dorit aceasta, Dumnezeul meu. Nu-mi pare rău, cum aş putea, când acum sunt 

cucerită! 

- Copilă, te-am crescut ca să poţi să fii cu Mine, te-am învăţat să Mă iubeşti. Eşti fericită 

să fii cu Mine pe această cale? 

- O, da! 

- Te binecuvântez din adâncul Inimii Mele.  

 

 

 

8.12.1986 

- Pot să fiu în Lumina Ta ?  

- Eşti în Lumina Mea; Eu sunt Iisus, Mântuitorul tău. A purta Crucea Mea înseamnă a 

purta cu tine suferinţele Mele, fiică.  

(Iisus se referă la crucea care se poartă la gât) 

FII SFÂNTĂ 

10.12.1986 

- Fiică, vrei să Mă urmezi ? Nu te îndepărta de la calea dreaptă, du o viaţă sfântă. 

- Iisuse, nu pot să rămân aşa cum sunt? (ducând o viaţă mondenă, dar încercând să fiu 

şi ucenica Lui) 

- Ascultă-Mă: numeşte-Mi o singură persoană credincioasă care să nu fi ales Biserica; 

numeşte-Mi o singură persoană care să fi fost împărţită ! 

- Nu-mi vine în minte nici una. 

- Nu, nu a fost nici una. 

(Iisus părea că aşteaptă ca eu să spun ceva) 

- Mă vrei „cu totul”? 

- Da, te vreau. Nu te teme; ce te frământă, fiică ? 

(Cred că am oftat.) 

- Ce se întâmplă dacă rămân aceeaşi ? 

- Rămâi aceeaşi şi vei constata că nu voi înceta să te chem la Mine ! 

- Pot să-Ţi pun o întrebare ? 

- Da. 

- Te preocupă atât de mult ca eu să mă schimb ? 

- Da! 

- Este vreo diferenţă dacă mă schimb, adică dacă devin sfântă, aşa cum spui Tu ? 

- Da, este o diferenţă; întoarce-te la Mine şi rămâi cu Mine.  

- Poţi în această clipă să vezi viitorul ? 

                                                
8 Aceasta a fost când am fost atacată la început, timp de o săptămână, ca să abandonez scrisul 
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- Da, preaiubită. 

- Pot să-Ţi pun o întrebare ? 

- Da. 

- De vreme ce poţi să vezi viitorul, aş vrea să ştiu ceva. Dacă nu vrei să-mi răspunzi, 

doar desenează-mi o inimă. Te voi dezamăgi în cele din urmă ? 

- Nu, nu Mă vei dezamăgi. 

(M-am simţit uşurată). 

- Cum Te-ai simţi Tu? 

- Eu, Dumnezeu, Mă voi simţi preamărit! 

- Într-adevăr? 

- Într-adevăr. Nu te teme! De ce te temi să fii sfântă? Aminteşte-ţi că eşti la începutul 

chemării Mele.  

- Ce înseamnă asta de fapt ? 

- Aceasta înseamnă că tu continui încă să înveţi de la Mine. Voi continua să te învăţ şi 

îţi voi arăta Lucrările Mele. Nu sunt decât la începutul chemării Mele; vei descoperi 

mai târziu cum lucrez Eu. Te voi chema mai târziu, la timpul hotărât, pentru ca tu să 

afli Pacea. Înţelegi pe deplin ce înseamnă Pacea? 

- Nu prea sunt sigură. Pacea ar putea să însemne moarte, ar putea să însemne Biserica. 

Nu prea ştiu. 

- Eu sunt Pacea. Eu sunt aici, lângă tine. Mâna Mea Dreaptă îţi ţine mâna care scrie, 

Mâna Mea stângă e pe umărul tău stâng. Sunt prezent şi tu Mă simţi. Eu sunt 

Învăţătorul tău, fiică, mergi împreună cu Mine! Lucrează cu Mine, căci te-am numit să 

fii mesagera Mea. Nu te lăsa descurajată de oameni; mulţi dintre ei nu înţeleg, căci se 

poate ca întunericul să le fi închis inima, nimicindu-le toată înţelegerea. Fii în pace. 

Eu, Dumnezeu, te iubesc nebuneşte; curaj, fiică.  

 

 

 

DOREŞTI SĂ FII SFÂNTĂ? 

 

11.12.1986 

- Fiică, doreşti să fii sfântă? Nu te teme.  

(Iisus a revenit la subiectul mesajului anterior) 

- Ce înseamnă de fapt a fi sfânt ? 

- A fi sfânt înseamnă a fi curat şi devotat cu totul Mie; a fi sfânt înseamnă a lucra cu 

iubire pentru Mine; a fi sfânt înseamnă a Mă iubi şi a rămâne alături de Mine; a fi 

sfânt înseamnă a respecta Legea; a fi sfânt înseamnă a fi precum sunt Eu.  

- Poţi să fii sfânt numai cu inima ? 

- Da! 

- Inima nu contează mai mult decât veşmântul religios? 

- Ba da, importantă este inima. Rămâi aproape de Mine, rămâi aproape de Mine! Nu eşti 

atât de aproape de Mine pe cât Îmi doresc! Simt că Îmi scapi
9
. 

Iisus nu era mulţumit... 

- Eu sunt Sfânt, aşadar voiesc să fii sfântă.  

- Vreau cu adevărat sa fiu mai aproape de Tine ! 

- Eşti într-adevăr sinceră? Mă cauţi cu adevărat? 

- Nu mă părăsi! 

- Nu te voi părăsi!  

                                                
9 Nu mă mai concentram asupra Lui. 
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- Niciodată? 

- Niciodată! Fiică, nu te teme! Te temi că veşmântul
10

 ţi-ar aduce suferinţă? Hai, spune! 

(Mi-am adunat tot curajul) 

- Îţi voi spune. Chiar nu vreau să port veşmântul călugăresc. Te iubesc şi aşa cum 

sunt… 

- În sfârşit ai avut curajul să spui aceasta, fiică! Sunt mulţumit de tine pentru că eşti  

sinceră! Eu, Dumnezeu, te iubesc. Îţi dai seama că M-ai fi minţit pe faţă dacă ai fi spus 

contrariul! 

(L-am simţit pe Dumnezeu atât de mulţumit, dar ar fi putut să fie de asemenea întristat de 

rezultat…) 

- Nu sunt trist! Ascultă-Mă, vreau să fii sfântă în inimă, NU în veşminte. 

- Ce înseamnă a fi împărţit? N-aş fi împărţită dacă n-aş purta veşmântul călugăresc? 

- „A fi împărţit” dobândeşte acelaşi înţeles cu ceea ce ţi-am explicat. Nu e nevoie să 

porţi veşminte sfinte pentru a fi sfânt. La ce bun veşmintele sfinte dacă inima nu e 

sfântă? Este precum sarea ce şi-a pierdut gustul. Te voi învăţa să fii mai aproape de 

Mine; te voi apropia mai mult de Mine. Simte-te iubită de Mine, nu te teme de Mine. 

Eu sunt Pacea. Eu, Iisus, te călăuzesc; roagă-te mai mult şi lucrează cu Mine în acest 

fel; sporeşte-ţi credinţa în Mine, simte nevoia de Mine; veghează, căci ceasul se 

apropie. 

 

A FI SFÂNT ÎNSEAMNĂ A FI PRECUM SUNT EU 

 

13.12.1986 

- Fiică, simţi cumva că te-am prins într-o capcană? Te iubesc, preaiubită; nu te teme de 

Mine. Tu pari a te teme că Eu te prind într-o capcană! 

(Într-adevăr, am vorbit cu prietenii mei despre aceasta, folosind cuvântul „capcană”) 

- Ştiu. Mi-am dorit ca tu să Mă iubeşti.  

- Eşti supărat? 

- Nu, nu sunt. 

- Pot să-Ţi vorbesc deschis? 

- Poţi. 

- Ţi-ai dorit să Te iubesc? 

- Da, Mi-am dorit. 

- Ţi-ai atins scopul? 

- Da. 

- M-ai cucerit şi sunt încântată! 

- Eşti fericită astfel? 

- Da, foarte! Mi-aş dori să nu mai fiu atât de grea de cap! 

- Tu eşti pe cale de a învăţa. Mănâncă de la Mine. Fii binecuvântată! 

- Se poate să Te binecuvântez şi eu? 

- Se poate. 

- Atunci, primeşte binecuvântările mele, Iisuse Hristoase! 

- Te iubesc; te-am crescut ca să fii mesagera Mea. Mi-am dorit să Mă iubeşti. De vreme 

ce vei fi mesagera Mea, doresc să fii sfântă, fiindcă Eu sunt Sfânt şi tu eşti dornică să 

Mă urmezi şi să lucrezi pentru Mine. Nu te teme de a fi sfântă; de ce te temi atât de 

mult de aceasta?  

- Eşti supărat? 

                                                
10 Veşmântul călugăresc 
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- Nu, nu sunt supărat. A fi sfânt înseamnă a fi curat şi a trăi în Mine; a fi sfânt înseamnă 

a Mă urma, iubindu-Mă; a fi sfânt înseamnă a fi precum sunt Eu. Te voi învăţa să fii 

sfântă, dacă doreşti. 

- Doresc să fac aşa cum doreşti Tu, pentru că Te iubesc. 

- Atunci te voi învăţa, fiică; rămâi alături de Mine şi vei învăţa; încrede-te în Mine şi ai 

credinţă în Mine; crede-Mă când îţi spun că sunt fericit să te am aproape de Mine. Vei 

învăţa. Mergi în pace şi aminteşte-ţi, simte-te iubită de Mine.  

 

EU SUNT MÂNGÂIETORUL TĂU 

 

14.12.1986 

- Eu sunt Mângâietorul Tău. 

- Spune-mi, Iisuse, pentru ce e această revelaţie? 

- Ea îi va conduce pe mulţi la Mine; îi va reînsufleţi pe copiii Mei ca să se întoarcă la 

Mine şi să citească al Meu Cuvânt. Eu sunt Păstorul vostru cel Bun, Care vă cheamă la 

El. Crede-Mă, fiică; priveşte-Mă, priveşte-Mă. Mi-am dezvăluit Faţa către tine; nu 

şovăi; crede în Mine. Ai uitat cum lucrez Eu? Nu ai auzit de Lucrările Mele? Nu lăsa 

ca generaţia ta să te distrugă. Fiică, rămâi aşa cum eşti
11

.Nu-i lăsa să te convingă, 

acum, când te-ai trezit şi eşti în Lumina Mea. Rămâi lângă Mine. 

- Iisuse, Te rog, îi vei opri dacă încearcă să facă aceasta? (Să mă persecute, negând 

această revelaţie.) 

- Da. Nu voi lăsa pe nimeni să te distrugă. Ascultaţi, toţi cei care aveţi urechi de auzit. 

Vegheaţi, căci ceasul se apropie. 

 

TOATĂ ÎNŢELEPCIUNEA VINE DE LA MINE 

 

15.12.1986 

- Fiică, toată Înţelepciunea vine de la Mine. Vrei Înţelepciune? 

- Da, Doamne! 

- Îţi voi da Înţelepciune. Ascultă-Mă: vei dobândi Înţelepciune. Eu sunt Domnul 

Atotputernic şi te voi învăţa; ţine-te de Mine şi vei învăţa; ai credinţă în Mine. 

Trezeşte-Mi copiii, fiică. Trăieşte în Pace, căci fiecare pas pe care îl faci, Eu, 

Dumnezeu, îl binecuvântez. Fiind plină, veţi fi mulţi.
12

 Mergi în pace.  

 

VA TREBUI SĂ DOBÂNDEŞTI ÎNŢELEPCIUNE 

 

16.12.1989 

- Mi-a trebuit o zi întreagă ca să-mi dau seama cu adevărat de ceea ce mi-ai oferit! Mă 

minunez că am acceptat pur şi simplu, fără să reflectez mai mult la ce mi-ai oferit! 

Vreau să-Ţi mulţumesc, Doamne.  

- Pacea fie cu tine. Începi să-ţi dai seama de importanţa acestui lucru? 

- Încetul cu încetul, da! Însă nu sunt vrednică de un asemenea har. 

- Va trebui să dobândeşti Înţelepciune. Nu te descuraja, totuşi; Eu te voi învăţa s-o 

meriţi. Eşti în Lumina Mea, şi fiind în Lumina Mea, vei învăţa. Ascultă-Mi Glasul; 

încearcă să Mă recunoşti. Eu sunt Iisus Hristos şi sunt Învăţătorul tău. Prin Duhul 

Sfânt, te-am învăţat să lucrezi, te-am învăţat să Mă iubeşti. Mi-am revărsat Lucrările 

asupra ta ca să-ţi dau putinţa de a Mă înţelege. Eu sunt Tăria ta; ţi se va da tărie pentru 

                                                
11 Uşor de convins să cred orice. Societatea noastră îi numeşte naivi pe asemenea oameni 
12 Fiind plină de Duhul Sfânt, voi putea da mărturie şi astfel voi aduce multe suflete la Domnul 
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ca să-ţi învingi asupritorii, care vor fi mulţi, copila Mea. (Aceasta m-a speriat, căci 

deodată glasul lui Dumnezeu devenise grav şi trist). 

(Dumnezeu părea cam trist). 

- De ce? De ce? 

- De ce? Pentru că mulţi nu cred că Eu lucrez şi în acest fel; unii nu cred deloc în Mine. 

Fiică, trebuie să te previn
13

. Îţi spun aceasta ca să fii pregătită şi vigilentă faţă de aceşti 

oameni, căci ei sunt surzi şi orbi şi şi-au închis inimile. Ei vor vrea să-şi apere cauza; 

îţi vor spune că aceasta nu e de la Mine, că toate acestea vin din mintea ta; te vor hrăni 

cu teorii veninoase, vor găsi căi pentru a-ţi arăta că greşeşti, te vor face să le citeşti 

teoriile
14

 ca să-ţi arate că greşeşti. Aşadar, te previn, fiică, nu lăsa ca oamenii să te 

descurajeze, nu lăsa ca generaţia ta să te distrugă.  

- Doamne, ce pot eu să fac, dacă nu mă vei apăra Tu cu Mâna Ta? 

- Voi fi alături de tine tot timpul; să nu te simţi părăsită. Te voi învăţa să fii tare şi te vei 

înălţa deasupra tuturor asupritorilor tăi. Eu te pregătesc; te voi hrăni ca să fii plină; ai 

Pacea Mea şi rămâi în Mine.   

        
15

 

Iisus Hristos. 

 

FII MIREASA MEA 

8.01.1987 

- Pacea fie cu tine, Vassula. Sunt Eu, Iisus. Vassula, vino la Mine, vino şi trăieşte în 

mijlocul Inimii Mele. 

- Pe mine mă vrei, Iisuse ? 

- O, da! Te doresc cu înflăcărare, doresc să te cuceresc! 

- Dar nu sunt vrednică de nimic ! 

- Te iubesc aşa cum eşti… fii mireasa Mea, Vassula. 

- Cum aş putea eu să fiu? 

- Te iubesc. 

- Nu ştiu cum să fiu mireasa Ta. Iisuse? 

- Eu te voi învăţa să fii mireasa Mea, preaiubită. 

- Trebuie să port un simbol pentru aceasta, Doamne ? 

- Te voi lăsa să-Mi porţi Crucea; Crucea Mea strigă după Pace şi Iubire.  

- Vreau să Te fac fericit, Iisuse.  

- Fă-Mă fericit nepărăsindu-Mă vreodată, fă-Mă fericit iubindu-Mă, fă-Mă fericit 

trezindu-Mi copiii.  

- Am nevoie de puterea Ta pentru toate acestea, mai ales pentru ultimul lucru! 

- Priveşte-Mă. 

(L-am privit. Iisus radia de putere; era înconjurat de o aureolă) 

- Eu sunt Puterea. Eu te voi ajuta; fii binecuvântată. 

- Eşti mulţumit de mine? Nu te-am mai întrebat niciodată aceasta. 

- Sunt mulţumit de tine, Mă simt mereu iubit de tine. 

- Mi-aş dori să te văd materializându-Te! 

- Cere şi ţi se va da. Sporeşte-ţi credinţa în Mine.  

 

M-am hotărât să arăt aceste scrieri unui preot catolic de aici. El le-a condamnat, 

spunând că sunt lucrarea diavolului şi că trebuie sa mă opresc. Iisus l-a întrebat dacă ar 

                                                
13 Dumnezeu vorbea într-un mod foarte intim şi patern 
14 Previziune care s-a împlinit cam după o săptămână 
15 Cuvântul grecesc      (ihtus) înseamnă „peşte” şi reprezintă şi notarea abreviată a formulei „Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul”. Din acest motiv peştele a devenit simbolul primilor creştini. 
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vrea să poarte Crucea de Pace şi Iubire împreună cu mine. I-am spus aceasta preotului. 

El a spus că este de la cel rău. Mi-a dat să citesc rugăciunea Sfântului Arhanghel Mihail  

(a Papei Leon al XIII-lea), rugăciunea „De Memorare” (Adu-Ţi aminte) a Sfântului 

Bernard şi Novena de Încredere la Inima Preasfântă a lui Iisus. Mi-a spus să citesc aceste 

rugăciuni în zilele următoare, pentru a vedea ce se va întâmpla. L-am ascultat. Apoi, mi-

am lăsat mâna să scrie şi patru zile la rând a scris „Eu, Yahve, te călăuzesc”. 

- Doamne Iisuse, am îndeplinit dorinţa preotului; am încetat să scriu, în afară de acele 

cinci cuvinte pe care le-am scris după rugăciune
16

. Te-am împiedicat să scrii pentru 

a-l asculta pe preot. Doamne, aş vrea să Te întreb de ce, de ce i-ai cerut acest lucru, 

de vreme ce ştiai ce se va întâmpla şi câte suferinţe îmi va aduce ! 

- Sunt cu tine, fiică; i-am cerut aceasta pentru că doresc ca el să înveţe. Doresc ca el să 

înceapă să înţeleagă Bogăţiile Mele. Eu sunt Bogăţia Nesfârşită!  

„Învaţă că Eu, Iisus Hristos, dau această învăţătură pentru copiii Mei. Eu sunt Cel Care 

o îndrumă pe Vassula. Nu respinge binecuvântările Mele. Mesajele Mele strigă cu 

putere după Pace şi Iubire. Eu vreau ca ai Mei copii să umple sanctuarele Mele; vreau 

ca ei să se întoarcă la Mine, vreau ca ei să trăiască în sfinţenie. Vin să luminez această 

lume întunecată. Vreau să-i trezesc la viaţă şi să le spun că al Meu Cuvânt este Viu! 

Vreau ca ei să-şi amintească de Cuvântul Meu, pe care l-au înlăturat; vreau să le 

amintesc cât de mult îi iubesc. Vreau să le înflăcărez inimile, vreau să le spun să se 

iubească unul pe altul aşa cum îi iubesc Eu. Te iubesc, fiule; înţelege că, încercând s-o 

opreşti pe Vassula, faci rău Bisericii Mele fără să vrei. Eu sunt Domnul Iisus Hristos 

pe care tu Îl iubeşti. Ştiu că faci aceasta cu bună credinţă, dar şi Saul era astfel înainte 

ca Eu să vin să-i spun că ceea ce credea el că este bine era greşit şi că Mă persecuta. 

Tu crezi că această carismă pe care Eu, Iisus, i-am dat-o fiicei Mele vine de la cel rău? 

Crede-Mă, fiule, nu te înspăimânta, căci din nou îţi spun că aceasta este voinţa Mea, ca 

Vassula să înveţe de la Mine. Ea înfloreşte acum, iar mai târziu roadele ei vor hrăni 

multe suflete pierdute. Vei înţelege într-o zi, fiule
17

. Eu, Iisus Hristos, te iubesc.” 

Preotul, după ce a citit aceasta, m-a învinuit, spunând din nou că aceasta vine de la 

cel rău şi că e vorba de divinaţie. 

- Ştiu; spune-i din partea Mea: „Divinaţiile sunt pentru proşti; inspiraţiile sunt pentru 

copii binecuvântaţi. Divinaţiile nu aduc roade; inspiraţiile aduc însă roade bune care îi 

hrănesc pe mulţi”. Recapătă-ţi curajul, fiică. Înţelepciunea îi trezeşte pe copiii Mei. 

Eu, Dumnezeu, te iubesc.  

 

Acest preot mi-a adus multă suferinţă. Aşa cum mi-a prezis Dumnezeu în ziua de 16 

decembrie, el mi-a trimis pagini şi extrase din tot felul de teorii, pentru a-mi dovedi că 

aceste scrieri vin de la cel rău. În plus, tot aşa cum îmi prezisese Dumnezeu, mi-a trimis o 

teorie despre subconştient, ocultism şi satanism, apoi o scrisoare în care îmi spunea să 

distrug aceste scrieri şi să-i atenţionez pe oameni, spre binele lor şi al meu, că ele provin 

de la cel rău. I-am spus preotului că i-am respectat dorinţa lui de a citi acele trei 

rugăciuni şi că m-am oprit din scris pentru a vedea rezultatele. Dar nu cred că mi-a dat 

crezare, căci a mers şi i-a spus celuilalt preot (cel care crede că scrierile sunt de la 

Dumnezeu şi care mă susţine) că aceste scrieri sunt satanice şi că eu nici măcar nu citesc 

cele trei rugăciuni pe care mi le-a dat. El l-a îngrijorat foarte mult pe acest preot care mă 

susţine şi care a cerut atunci să-i dau să citească ultimele două caiete. A doua zi, după ce 

şi-a făcut o părere proprie, mi-a spus să continui să scriu. Totuşi, ştiu că cel care crede 

că scrierile sunt de la cel rău a procedat astfel din dragoste pentru Biserică, pentru a o 

                                                
16 în engleză, în original, 5 cuvinte: „I Yahve am guiding you” 
17 Prevestire care s-a împlinit 
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proteja. Dar mi-aş dori ca el să vadă mai bine; el vrea să mă salveze şi pe mine, crezând 

că este ceva de la cel rău. Sper că într-o zi va înţelege
18

. 

 

Mă rog Sfintei Fecioare Maria: 

- Ce am greşit? 

- O, fiică, ce mult sufăr pentru tine! 

- Greşesc dacă doresc ca şi alţii să-L iubească pe Dumnezeu şi dacă le arăt mesajul 

Lui? 

- Nu, nu greşeşti cu nimic. Eu sunt Maria, Maica Durerilor. Vassula, Eu sunt 

întotdeauna alături de tine. Fii cu Noi; vino la Noi pentru mângâiere. Ei nu înţeleg 

Bogăţiile noastre; şi-au ferecat inimile pentru totdeauna. Tu eşti unul dintre 

numeroasele semne pe care Noi le-am dat lor, dar ei nu par să înţeleagă. Dumnezeu te-

a încurajat ca să-I asculţi chemarea. Vassula, de fiecare dată când aduci un suflet la  

Dumnezeu, Dumnezeu este mulţumit de tine. Fiul Meu Iisus şi cu Mine suntem 

întotdeauna alături de tine. Fii atentă, căci cel rău s-a înfuriat pe tine; cel rău încearcă 

să te descurajeze. Felul lor
19

 de a lupta împotriva ta constă în a adăuga cuvinte greşite, 

ca să te inducă în eroare. Aminteşte-ţi mereu de aceasta şi să nu uiţi niciodată: este 

arma lor împortiva ta. Eu sunt lângă tine, ocrotindu-te. 

- Voi putea recunoaşte Răul? 

- Îţi voi spune întotdeauna; ai încredere în Mine. Iisus te-a învăţat să-L recunoşti.  

- De ce sunt atacată? 

- Îţi voi explica aceasta. Copila Mea, înţelege că tu eşti prezentă în Hades
20

, pentru că 

dragostea ta pentru Dumnezeu, preaiubită, vindecă multe suflete rătăcite
21

. De aceea 

eşti atacată.
22

 Sunt alături de tine, ocrotindu-te. Ţi-am spus acum acestea pentru ca tu 

să înţelegi de ce primeşti uneori cuvinte greşite; tu vindeci acele suflete cu iubirea pe 

care o ai pentru Iisus şi pentru Tatăl tău cel Sfânt. 

- Acesta este un alt fel în care pot să lucrez ? 

- Da, tu le vindeci cu iubirea ta. Nu-i lăsa pe oameni să te influenţeze să te supui  

teoriilor lor. De fiecare dată când ţi se va spune să te opreşti din scris, aminteşte-ţi cât 

de neştiutoare erai, trăind în întuneric. Mulţi dintre copiii Noştri nu mai recunosc 

semnele Noastre. Dumnezeu te-a ales ca să fii mesagera Lui; mulţumeşte-L şi ascultă-

L. 

- Îţi mulţumesc, Sfântă Marie. Dumnezeu să te binecuvânteze. 

 

EŞTI LIBERĂ SĂ ALEGI 

 

Ianuarie 1987 

- Pacea fie cu tine. 

- Iisuse? 

- Eu sunt.
23

 Vassula, te iubesc cu o măsură pe care tu nu o poţi înţelege. Vassula, cât de 

mult sufăr să-Mi văd copiii atât de secătuiţi. Cum pot ei uita iubirea pe care o am 

pentru ei? Mi-am dat Viaţa pentru ei. Preaiubită, rămâi aproape de Mine şi simte-Mă. 

Voi veni la timpul hotărât să te eliberez, dar mai întâi ai o sarcină de îndeplinit. Eu, 

                                                
18 După un an, acel preot a înţeles şi a început să mă susţină cu tărie 
19 Al diavolilor 
20 Purgatoriu 
21 Care sunt încă pe pământ şi au nevoie de dragoste şi rugăciuni pentru a fi salvate 
22 Sunt atacată de diavoli în timp ce scriu 
23  „Eu sunt” reprezintă atât răspunsul la întrebarea Vassulei, cât şi Numele pe care Dumnezeu Şi-l atribuie Lui 

Însuşi : „Eu Sunt Cel ce este” (Ieşirea, 3, 14) 
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Dumnezeu, Mi-am revelat deja Înţelepciunea pentru a binecuvânta omenirea întreagă. 

O, fiică, într-o zi vei înţelege pe deplin cum lucrez. Nu te teme, căci Eu, Dumnezeu, te 

iubesc.  

Fiică, sunt Eu, Iisus. Vreau să citeşti cele trei rugăciuni de fiecare dată înainte de a 

scrie cu Mine, deoarece ele îndepărtează pe cel rău. Crede-Mă, acestea sunt rugăciuni 

puternice. Mai vrei să lucrezi împreună cu Mine? 

- Iisuse, dacă aş spune nu, ce ai face ? 

- Eşti liberă să alegi. Nu te teme, nu-Mi voi lua înapoi carisma pe care ţi-am dat-o. Mă 

voi întâlni mereu cu tine ca să-ţi spun cât de mult te iubesc. 

- Nu, Iisuse, am spus deja că doresc să lucrez pentru Tine, de ce m-aş răzgândi? Îţi 

aminteşti? 

- Sunt mulţumit de răspunsul tău, fiică. Rămâi alături de Mine şi Eu te voi îndruma. 

- Iisuse, Te-am rănit vreodată ? 

- Da, M-am simţit rănit când ai uitat cum am venit să te salvez din întuneric, dar te-am 

iertat. Ştiu cât de mult Mă iubeşti. Eu sunt Mirele tău, nu uita. Nu uita nici că, fiind 

mireasa Mea, noi împărţim totul. Vassula, pe umerii Mei vlăguiţi, port Crucea Mea de 

Pace şi Iubire. Ia-o tu, preaiubită, pentru o vreme. Eu o voi pune pe umerii tăi şi Mă 

voi elibera de povara Mea. Te vreau aproape de Mine ca să-Mi pot lăsa Crucea pe tine. 

Te vreau aproape de Mine, fiindcă ştiu că tu înţelegi cât de mult sufăr. Când Îmi vei 

simţi Crucea, şi tu vei suferi. Eu sunt Mirele tău şi Îmi voi împărţi şi suferinţele Mele 

cu tine. Mă voi simţi odihnit ori de câte ori Mă vei elibera de povara Mea. Înainte ca 

tu să Mă fi acceptat, am fost alături de tine tot timpul, urmărind fiecare mişcare pe 

care o făceai. Preaiubită, te-am chemat de atâtea ori, dar tu nu erai conştientă de 

Prezenţa Mea. Acum, în sfârşit, M-ai auzit şi ai venit la Mine; de ce te îndoieşti dar
24

? 

De fiecare dată când eşti slabă, când te îndoieşti, aminteşte-ţi ceea ce tocmai ţi-am 

spus. Poartă Crucea Mea de Pace şi Iubire şi nu Mă părăsi. Vino şi roagă-te cu Mine. 

Iisus s-a rugat cu mine. În timp ce se ruga, privea în sus. 

- Iisuse, Tu ştii cât de mult Te iubesc. Te voi ajuta să-Ţi porţi Crucea ca să Te uşurez de 

povară. O putem împărţi. 

- Fiica Mea, cât de mult Mi-am dorit dintotdeauna să te aud spunându-Mi aceasta. Vino, 

preaiubită, să ne continuăm drumul. 

(Iisus era atât de mulţumit, fericit) 

 

În ziua următoare, în timp ce pictam, m-am auzit strigată insistent pe nume. Iisus mă 

chema; am arucat pensulele şi am alergat la masa de scris. 

 

- Vassula, Vassula, Vassula, Eu, Iisus, te-am chemat. O, Vassula, cât de mult te iubesc! 

Slăveşte-Mă, fii cu Mine întotdeauna. De fiecare dată când Mă iubeşti cu o asemenea 

înflăcărare, Mă simt preamărit. Bucură-Mă întotdeauna, ascultându-Mă ca acum. Adu-

ţi aminte, voi fi în curând cu tine; te voi lua la Mine curând, preaiubită, căci te iubesc 

cu o măsură pe care nu ţi-o vei putea vreodată închipui. Dar mai întâi trebuie să duci 

mesajul Meu tuturor naţiunilor, aşa cum faci acum, apoi voi veni curând să te iau. Te 

voi aduce aici, unde sunt Eu, şi te voi avea alături de Mine în veci. Eu, Iisus Hristos, te 

iubesc. Ţi-am dat acest har, Vassula, te-am binecuvântat; Eu nu voi lua niciodată 

înapoi ceea ce am dat. Fiică, vrei să reînvii Biserica Mea? 

- O, Iisuse, Tu Îmi ceri ceva ce nu pot face pentru Tine! 

- Ai încredere în Mine! 

- Mă voi agăţa de Tine şi voi depinde în întregime de Tine; Tu eşti Învăţătorul meu. 

                                                
24 Îndoielile de după întâlnirea mea cu preotul 
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- Slăveşte-Mă; Eu te voi îndruma. 

 

TE-AM ALES SĂ FII MESAGERA MEA 

 

23.01.1987 

- O, Vassula, cât de mult te iubesc! Vino la Mine, Eu sunt Tatăl tău cel Veşnic. Simte-

Mi iubirea pe care o am pentru copiii Mei! Te-am îndrumat ca să Mă iubeşti; Eu sunt 

Cel care ţi-a arătat Calea. Eu sunt un Dumnezeu al Iubirii, Eu sunt un Dumnezeu al 

Păcii, Eu sunt un Dumnezeu al Milostivirii. Eu sunt Blând; Eu sunt Păstorul cel Bun, 

Eu sunt un Tată Iertător. Cum aş putea să vă văd pierduţi, fără să vin în ajutorul 

vostru? Fiecare dintre voi are însemnătate pentru Mine. Bunul Păstor Îşi pune viaţa 

pentru oile Lui. Eu sunt un Abis de Iertare; Eu nu vă voi părăsi niciodată.  

 

 (Mai târziu) 

- Dacă m-aş opri din scris, ce s-ar întâmpla, Iisuse ? 

- Vassula, chiar dacă te-ai opri din scris, sunt întotdeauna cu tine ca să te călăuzesc. Ţi-

am dat această carismă ca să te întâlneşti cu Mine pe această cale şi ca să te învăţ. Te-

am întrebat dacă vrei să lucrezi pentru Mine şi răspunsul tău M-a mulţumit. Vassula, 

îmi place când eziţi; începi să înveţi să gândeşti înainte de a lua o hotărâre. Eu sunt 

Învăţătorul tău, acceptă îndrumarea Mea. Te îndrum ca să fii conştientă de cel rău, 

care caută să ruineze sufletele, hrănindu-le cu vanitatea sa. Te învăţ să înţelegi cât de 

viclean poate fi răul. Te voi învăţa să accepţi, te voi învăţa să fii umilă, cinstită cu tine 

însăţi, credincioasă Mie. Te voi hrăni cu umilinţă. Îţi amintesc că nu te favorizez faţă 

de ceilalţi. Îndrumarea Mea trebuie să te facă să progresezi şi să-ţi cureţe sufletul. Să 

nu crezi nici o clipă că ţi-am dat această carismă pentru că te iubesc mai mult decât pe 

ceilalţi copii ai Mei. Ţi-am dat acest har pentru a te hrăni pe tine şi pe alţii care sunt 

într-o nevoie disperată. Eu sunt Domnul Iisus Hristos, Bunul Păstor care veghează 

peste turma Sa. Vin să vă arăt calea de întoarcere; vin să strălucesc asupra vostră şi să 

vă dau speranţă. Vassula, este adevărat că Eu te-am cântărit înainte de a te naşte; te-am 

ales să fii mesagera Mea, ca să revelezi Mesajul Meu către întreaga omenire. Şovăi 

pentru că ţi-am cerut mai înainte să fii mireasa Mea? 

- Da, Doamne… 

- Ai acceptat deja, îţi aminteşti? 

- Ştiu, Iisuse. Dar după ce m-am gândit din nou, nu pot; nu pentru că nu vreau, ci 

pentru că nu sunt vrednică să fiu mireasa Ta. Cum? Cum de am putut să accept 

asemenea lucru, fără să-mi dau seama de valoarea lui? 

- Vassula, Eu te pot învăţa să devii vrednică de Mine.  

- Chiar dacă aş deveni vrednică, nu e de ajuns. 

- Ştiu, a fi vrednic nu e de ajuns, dar Eu te voi învăţa să fii vrednică şi sfântă. Va trebui 

să munceşti ca să dobândeşti aceasta. Vino, te voi ajuta. Vei rămâne mireasa Mea, o 

mireasă care are nevoie de formare. Te-am acceptat aşa cum eşti, pentru că te iubesc, 

dar trebuie să Mă laşi să te formez aşa cum vreau Eu să fii. Te voi hrăni ca să creşti. 

Dându-ţi mai multe informaţii, ţi-am arătat cum lucrează cel rău
25

. Vreau ca tu să stai 

trează şi să le citeşti cu atenţie. Învaţă să accepţi. De fiecare dată când te voi vedea 

slabă, gata să cazi în capcane, Mă voi grăbi în ajutorul tău. Nu considera îndrumarea 

Mea ca pe un regim de penitenţă. Eu te îndrum ca să nu cazi. Nu vreau să te pierd. 

Cheamă-Mă în rugăciunile tale; roagă-te mai mult. 

 

                                                
25 Broşuri trimise de preotul pe care Iisus îl foloseşte ca instrument şi care îmi trimite cărţile pe care Iisus vrea să 

le citesc 
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ERAI TU ÎN STARE SĂ MĂ IUBEŞTI PRIN TINE ÎNSĂŢI? 

 

24.01.1987 

- Vassula, Vassula, micuţă preaiubită a Inimii Mele Sfinte, nu te teme, te iubesc. Fiică, 

erai tu în stare să Mă iubeşti prin tine însăţi? 

- Nu, Iisuse.  

- Ai învăţat să Mă iubeşti pentru că M-am apropiat Eu de tine, luminându-te. Te-am 

convertit, trezindu-te. Vassula, ştii de ce te iubesc? 

- Nu, Iisuse, nu ştiu.  

- Atunci îţi voi spune: te iubesc pentru că eşti neajutorată, mizerabilă şi vinovată. Copiii 

sunt slăbiciunea Mea, îi iubesc fiindcă Mă lasă să îi formez. Vassula, vino şi locuieşte 

în Inima Mea Sfântă, în ale cărei adâncuri vei afla Pacea şi vei simţi iubirea fierbinte 

pe care o am pentru voi toţi. Vei putea să le spui despre iubirea Mea pentru ei. Iată, cu 

fiecare zi ce trece, te apropii tot mai mult de Mine! 

 

CAIETUL 7 

COPIII SUNT SLĂBICIUNEA MEA 

30.01.1987 

- Pacea fie cu tine. De fiecare dată când te simţi slabă, vino la Mine şi Eu îţi voi da 

putere. Vassula, ştii de ce te-am ales pe tine?  

- Nu, nu ştiu, Iisuse. 

- Atunci îţi voi spune: te-am ales pentru că eşti neajutorată şi de departe cea mai 

mizerabilă dintre toţi oamenii pe care îi cunosc. Starea de mizerie Mă atrage, pentru că 

Eu pot să te mângâi. Tu eşti neajutorată şi neputincioasă; nu poţi nici măcar să 

stăpâneşti o limbă vorbită.  

- Doamne, dacă stau atât de rău, de ce m-ai ales pe mine ca să primesc această 

învăţătură? 

- Nu ţi-am spus mai înainte? Copiii sunt slăbiciunea Mea pentru că Îmi dau voie să-i 

formez. Te-am ales ca să-Mi manifest iubirea prin tine, o floare gingaşă, neputincioasă 

să crească prin propriile ei forţe, o floare pe care am găsit-o în mijlocul pustiului şi pe 

care am luat-o şi am resădit-o în grădina Mea de desfătări, făcând-o să crească sub 

Lumina Mea. Tot ce îţi cer este iubire. Iubeşte-Mă şi fii credincioasă Mie. Eu doresc 

fidelitate din partea ta. Doresc ca fiecare strop de iubire din inima ta să umple Inima 

Mea. Mi-e sete de iubire, căci Eu sunt Stăpânul Iubirii, aşa că tot ce îţi cer este să Mă 

iubeşti. Când iubeşti pe cineva, nu arzi de dorinţa de a fi cu acela în fiecare clipă a 

vieţii tale? 

- Da, aşa este. 

- Atunci ce este mai firesc decât să Mi te dăruieşti în întregime? Vino, vino la Mine, Eu 

sunt Tatăl tău. Ştiu că eşti neajutorată fără Mine, mizerabilă, când rămâi în voia ta şi 

slabă, când eşti de una singură. Lasă-Mă să te formez astfel încât să-Mi pot transmite 

mesajul prin tine. O, fiica Mea, cât de mult va trebui să înveţi! 

- Ştiu, ştiu că nu ştiu nimic.  

- Vassula, te iubesc, nu avea nici o îndoială; voi răspunde la întrebarea ta. Nu aleg 

numai sufletele care au ales să-Mi fie mirese. Eu vin şi îi aleg şi pe aceia care nu Mă 

cunosc. Vin şi bat la fiecare uşă; bat şi aştept, sperând că voi fi auzit. Vassula, tânjesc 

ca fiecare suflet să Mă întâmpine şi să Mă primească. Eu vă iubesc pe toţi. 

- Credeam că preferi să fii printre sufletele consacrate Ţie, care Te fac întotdeauna 

fericit. 

- Vassula, iubesc sufletele Mele consacrate şi preoţii şi călugăriţele Mele tot atât de 

mult ca şi pe ceilalţi copii ai Mei. Îi iubesc pe toţi, inclusiv pe păcătoşi şi pe cei care 



 18 

Mă persecută. Vassula, Eu Mă apropii de toţi, indiferent de cine sunt ei sau de câtă 

cunoaştere au dobândit în timpul vieţii lor. Eu pot învia morţii cu puterea Mea. Îţi dau 

tăria Mea ca să Mă întâlneşti pe această cale, căci Eu sunt Domnul şi, cu cât eşti mai 

mică, cu atât mai uşor te pot mânui. Ştii foarte bine că Îmi sunt suficient; lipsa ta va 

slăvi Plinătatea Mea. Starea ta de mizerie are foarte puţină însemnătate în ochii Mei. 

Abandonează-te Mie şi lasă mâinile Mele să te formeze. Nu am ales pe cineva cu 

autoritate, căci Autoritatea Mea e suficientă prin ea însăşi. Chemarea Mea la Pace şi 

Iubire va veni prin tine, arătând întregii omeniri Milostivirea Mea. Mă voi manifesta 

prin tine. Eu nu cer de la copiii Mei ceva ce ei nu au. Dacă nu au decât greşeli şi 

păcate, să Mi le dea, iar Eu îi voi purifica, îi voi elibera, îi voi ierta; nu-i voi învinui, ci 

doar îi voi iubi. Îi iubesc pe toţi cei care cad şi vin la Mine cerându-şi iertare, îi iubesc 

încă şi mai mult. Nu-i voi respinge nici de vor cădea de milioane de ori; Eu voi fi 

acolo ca să-i iert şi să spăl în Sângele Meu nelegiuirile lor; nu Mă voi sătura niciodată 

să-i iert, căci Eu sunt un Dumnezeu al Iubirii şi al Milostivirii; sunt plin de Milă pentru 

cei slabi. Inima Mea este Sfântă şi este un Abis de Iertare.  

Nu mai scrie acum, fiică. Te iubesc; ai încredere în Mine, Vassula, şi tot ceea ce am de 

spus, va fi scris. 

 

 

AM ALES UN NIMIC 

(Mai târziu) 

 

- Ştii că sunt fericit să te am alături de Mine? Eu, Iisus, te iubesc din adâncul Inimii 

Mele, şi din pricina acestei iubiri pe care o am pentru tine, cel rău te urăşte. Ţi se vor 

întinde curse. Eu voi fi alături de tine ca să te previn. 

- Nu vreau să cad! 

- Nu te voi lăsa să cazi; voi fi alături de tine ca să-ţi sprijin căderile. 

- Nu înţeleg de ce am primit mesaje înainte de „formarea” mea. 

- Vassula, Eu, Dumnezeu, ţi-am dat mesajele Mele pentru ca mulţi să profite de pe urma 

lor. De-ai şti numai cât de preţioase sunt sufletele pentru Mine!
26

 Ştiu la ce te gândeşti; 

voi răspunde la întrebarea ta. Ascultă-Mă, am venit la tine ca să dau mesajul Meu de 

Pace şi Iubire. Am ales un simplu copil, nepotrivit pentru sarcina Mea, neajutorat, mic 

şi fără vază, un nimic, pentru ca să-Mi manifest prin tine iubirea Mea înflăcărată şi să-i 

învăţ pe cei care încă nu înţeleg Bogăţiile Inimii Mele. Sufăr când îi văd pe învăţătorii 

Mei atât de îndepărtaţi de ceea ce este ceresc şi când văd indiferenţa
27

 pe care o au faţă 

de binecuvântările Mele, căci orice carismă este o binecuvântare. Cât de mult li s-au 

înăsprit inimile, ducându-i la surzenie şi la uscăciune spirituală! Încă o dată vin să 

chem la Pace şi Iubire, dar cât de mulţi Mă vor mai respinge? Câţi dintre voi nu vor 

răspunde? Câţi dintre voi, mai ales dintre învăţătorii Mei, nu-şi vor întoarce ochii în 

cealaltă parte pentru a Mă căuta ? 

O, oameni de puţină credinţă, cât de puţin Mă cunoaşteţi! Aţi uitat că Eu sunt Bogăţia 

Nesfârşită? De ce vă miraţi de instrumentele pe care le folosesc? Puterea Mea este 

mare şi nemărginită şi-Mi voi face cunoscute cuvintele prin suflete mizerabile.  

Vassula, mulţi Îmi vor cere un semn cum că această învăţătură vine de la Mine, dar 

semnul pe care îl voi da eşti tu. Te-am salvat de cel rău, trezindu-te; te-am înviat şi te-

am ridicat la Inima Mea, revărsând asupra ta multe dintre Lucrările Mele. Acceptă 

ceea ce îţi dau, căci Înţelepciunea te călăuzeşte. Vassula, te iubesc; micuţă, tu eşti a 

Mea. Fiică, dăruieşte-Mi iubire şi dăruieşte-Mi odihnă; lasă-Mă să Mă odihnesc în 

                                                
26 Se părea că Dumnezeu nu dorea să piardă nici un minut 
27 Indiferenţa manifestată de primii preoţi care au luat cunoştinţă de această revelaţie 
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inima ta. Primeşte-Mă, Vassula, nu Mă respinge. Vassula, ştii câţi ani am aşteptat să 

Mă primeşti? O, cât de îndepărtată erai de Inima Mea! Ţi-am spus vreodată cum Mă 

simţeam atunci ? 

- Nu, într-adevăr nu-mi amintesc, Iisuse.  

- Îţi voi spune: Mă temeam pentru tine. Tu te îndepărtaseşi de Mine şi Inima Mea era cu 

totul sfâşiată de durere. Vassula, cum ai putut atunci să rezişti la chemarea Mea, 

preaiubită? Am aşteptat atâţia ani, Vassula; acceptă iubirea Mea; iubirea Mea te 

vindecă. 

- Nu că te refuz, Iisuse; pur şi simplu mă simt mai bine să dau şi să iubesc decât să 

primesc. Cred că Tu mă cunoşti.  

(M-am simţit tristă pentru că L-am rănit pe Iisus fără să vreau. Iisus a simţit imediat 

aceasta.) 

- Vino cu Mine, am un secret pe care vreau să ţi-l spun. Vassula, ştii de ce te iubesc? 

- Da, mi-ai spus deja. 

- Mai este încă un motiv: te iubesc pentru că tu Îmi iubeşti copiii. Vino acum mai 

aproape de Mine. Vrei să Mă laşi să intru în inima ta ? 

- Da, Iisuse, intră. 

- Cât de fericit M-ai făcut să ştiu că Mă pot odihni în tine! Nu Mă refuza din nou, căci 

nu tânjesc decât să intru în inimile oamenilor. 

- Dar poate vei găsi în ele pete. (M-am simţit încurcată spunând aceasta). 

- Toate necurăţiile pe care le voi găsi, le voi spăla. Preaiubită, Sângele Meu te va curăţa. 

 

INIMA MEA ESTE UN ABIS DE IUBIRE 

 

1.02.1987 

- Vassula, sunt Eu, Iisus Hristos. Te iubesc. Să ştii că orice mesaj care conţine învinuiri 

sau cuvinte dure nu vine de la Mine. Eu sunt Iubire, Iubire, Iubire. Inima Mea este un 

Abis de Iubire. Îndrumarea pe care ţi-o dau este adaptată pentru tine. Consideră-te ca 

un copil micuţ care abia a început să facă primii paşi. Nimeni nu se aşteaptă ca un 

copil micuţ să meargă cu încredere şi siguranţă. Îndrumarea Mea este pentru o 

începătoare. Te învăţ pas cu pas, şi fiecare pas pe care îl faci cu Mine, îl binecuvântez. 

Eu sunt Tatăl tău care te ajută şi te învaţă să mergi cu Mine, copila Mea. Iată răspunsul 

Meu la gândul tău: Eu vă iubesc pe toţi în acelaşi fel.  

- Vorbeşti de sufletele special alese. 

- Nu eşti tu un suflet ales? Vă iubesc pe toţi. Fiică, am tânjit să te am alături de Mine. 

Cât am tânjit ca tu să Mă iubeşti! Cât tânjesc ca şi ceilalţi preaiubiţi copii ai Mei să Mă 

iubească! Eu îi chem, stau zi şi noapte în spatele uşii lor, aşteptând, sperând să primesc 

un răspuns. Îi urmăresc fără încetare; Ochii Mei nu-i părăsesc nicicând. Îi privesc, plin 

de tristeţe; dacă ar şti măcar în ce stare de sărăcie se află sufletele lor, dacă ar şti măcar 

cât de mult îşi distrug şi-şi rănesc sufletele ! 

Eu sunt lângă voi; vă chem să veniţi la Mine. Nu vă fie teamă, nu vă voi aduce 

învinuiri. Nu vă chem pentru a vă învinui pentru păcatele voastre, vă chem ca să Mă 

întâlniţi, fie şi numai pentru câteva minute. Veniţi la Mine, voi, suflete sărmane; veniţi 

să Mă întâlniţi şi învăţaţi să-L cunoaşteţi pe Tatăl vostru iubitor. El Însuşi vă va hrăni 

cu propriul Său Trup, El vă va potoli setea cu propriul Său Sânge; El vă va vindeca 

dacă sunteţi bolnavi, vă va mângâia dacă sunteţi în suferinţă, vă va învălui în Iubirea 

Lui şi vă va încălzi dacă vă este frig. Nu Mă refuzaţi. Eu sunt Iubire şi vă iubesc în 

ciuda răutăţii voastre. Vă spun că vă iubesc, chiar dacă voi Mă dispreţuiţi. Eu sunt un 

Dumnezeu plin de milă, întotdeauna gata să vă primească şi să vă facă să trăiţi în 

Inima Mea. 
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Fiica Mea, cât de mult sufăr să-i văd pe copiii Mei cufundaţi într-un somn în care 

alunecă din ce în ce mai mult în adâncurile netrebnice ale păcatului. Dacă ar putea 

măcar să ştie în ce stare ajung sufletele lor din pricina nelegiuirilor lor!  

Vă spun că viaţa voastră pe Pământ nu este decât o umbră trecătoare, dar viaţa voastră 

în Ceruri este pentru veşnicie. Acolo veţi trăi de-a pururi lângă Creatorul vostru, în 

slava Lui; căci, lăsaţi-Mă să vă aduc aminte, voi sunteţi propriii Săi copii.  

Vassula, în următorul Meu mesaj îi voi chema pe toţi cei care Mă persecută şi hulesc 

Numele Meu.  

- Da, Doamne.  

 

TATĂL MEU V-A CREAT DIN IUBIRE 

 

2.02.1987 

- O, fiică, tot ce vă cer vouă, tuturor, este iubire. Tatăl Meu v-a creat din iubire, Şi-a dat 

unicul Său Fiu din iubire. Eu am suferit şi am murit pe Cruce pentru voi din iubire, v-

am salvat de la moarte din iubire. Atunci pentru ce, pentru ce unii dintre voi Mă urăsc 

şi Mă persecută? Mă urâţi din pricina Legilor Mele? Vă împiedic Eu să trăiţi liberi şi 

să cădeţi în răzvrătire? Poate nu aţi auzit despre Mine pentru că nu aţi avut pe nimeni 

care să vă înveţe şi astfel v-aţi făcut propriile voastre legi, dorind cu înfocare bogăţiile 

şi plăcerile lumii şi urmându-vă propriile voastre înclinaţii. Copii, preaiubiţilor, acesta 

este începutul urii voastre pentru Mine; aceasta este pentru că nu Mă cunoaşteţi. 

Veniţi, aşadar, şi întâlniţi-Mă. Eu sunt Iubire; credeţi în Mine. Dacă Îmi spuneţi că nu 

Mă cunoasteţi, Eu vă spun că v-am cunoscut mai înainte ca voi să vă naşteţi şi că v-am 

consacrat. Dacă Îmi spuneţi că Mă urâţi, Eu vă spun că vă iubesc. Dacă aţi păcătuit, 

Eu v-am iertat. Dacă aţi profanat Numele Meu, Eu Mi-am arătat Milostivirea faţă de 

voi. Dacă M-aţi rănit, Eu tot vă iubesc şi vă ofer să împărţim Împărăţia Mea din Cer. 

În pofida nelegiuirilor voastre, Eu vă iert pe deplin.  

 Vassula, te iubesc; odihneşte-te. Voi continua să-ţi dictez mai târziu. 

 

 

 

LEGEA MEA ESTE O LEGE A IUBIRII 

(Mai târziu) 

- Sunt aici. Sunt Eu, Iisus Hristos. Lasă-Mă să-ţi dictez Cuvintele Mele, fiică. Acum, 

ascultă-Mă şi discerne-Mă.  

Vă este frică de Mine? Mă renegaţi fiindcă ochii Mei văd prin voi şi pot citi tot ce a 

făcut sufletul vostru? Nu vă temeţi de Mine, căci Eu v-am iertat deja. Sângele Meu a 

fost vărsat pentru mântuirea voastră. Am fost pe pământ în carne şi oase, am trăit 

printre păcătoşi, vindecându-i pe cei bolnavi şi înviindu-i pe cei morţi. Nu v-am 

părăsit, căci sunt încă printre voi, vindecându-vă. Veniţi la Mine ca să fiţi vindecaţi. 

Eu vă voi înălţa sufletele la Mine, vă voi învăţa să Mă iubiţi şi să vă iubiţi unul pe 

altul. Dacă sunteţi slabi, Puterea Mea vă va întări; dacă v-aţi rătăcit, Eu voi fi acolo ca 

să vă arăt Calea. Legea Mea este o Lege a Iubirii; urmaţi-o; dacă o veţi urma, vă voi 

deschide inimile ca să puteţi să Mă primiţi. Vă voi inspira, vă voi învăţa cum să iubiţi, 

cum să iertaţi, cum să fiţi sfinţi şi să trăiţi în sfinţenie. Veniţi dar, preaiubiţilor, veniţi 

şi învăţaţi de la Mine. Eu sunt Iubire, Eu sunt Pace, Eu sunt Milostivire; Eu sunt Blând 

şi Smerit; Eu sunt Iertare, Eu vă iubesc pe toţi. 

 

EU SUNT PĂZITORUL TĂU DEVOTAT 

 



 21 

3.02.1987 

- Doamne, mă simt secătuită, rece ca piatra, nu cum sunt de obicei! 

- Vassula, Eu sunt cel care îţi taie ramurile pentru a-ţi da tărie. Eu sunt păzitorul tău 

devotat. Tăindu-ţi ramurile, te întăresc, pentru ca roada ta să fie bogată.  

 

MICUŢĂ, ŞTII DE CE TE IUBESC ? 

 

4.02.1987 

- Micuţă, ştii de ce te iubesc? Iată încă un motiv: pentru că tu eşti floarea Mea, care Îmi 

îngăduie să o curăţ, Îmi îngăduie să o hrănesc şi care îngăduie Luminii Mele să 

strălucească peste tine. Eu te ajut să creşti, pentru ca tu să dai roadele Păcii şi ale 

Iubirii. Eu sunt Domnul şi Stăpânul tău.  

 

CURĂŢIŢI-VĂ, CĂCI TIMPUL ESTE APROAPE 

 

5.02.1987 

- Preaiubită, Eu sunt Yahve, şi mesajele Mele pentru Biserică vin de la Mine. Te-am 

hrănit; te formez, fiică. Eu sunt Cel Atotputernic; nu te teme. Ascultă, fiică, 

împlineşte-Mi cuvântul. Am venit şi te-am izbăvit de rău pentru ca să fii în Lumina 

Mea, căci tu trebuie să fii mesagera Mea. Eu îţi voi da tărie. Sunt întotdeauna alături 

de tine, să nu te îndoieşti niciodată. 

- Neputinţa mea este MARE şi mă tem de ce va urma.  

- Nu ai de ce să te temi, căci Puterea Mea te va învălui şi-ţi va da astfel Forţa Mea 

pentru a călca peste duşmanii Mei. Fii vigilentă, căci mulţi vor încerca să te 

descurajeze, spunând că această învăţătură nu vine de la Mine. Ştiu cât eşti de mică şi 

de neajutorată, aşa că rămâi alături de Mine şi lasă Înţelepciunea să te călăuzească.  

Toată autoritatea va veni de la Mine. Înţelege că Înţelepciunea vine de la Mine. Toţi 

cei care au ochi de văzut, să vadă, toţi cei care au o inimă, să înţeleagă că Eu, Yahve 

Savaot, sunt Cel Care vorbeşte. Nu v-am părăsit niciodată; vă dau înţelepciune, ca să 

restabilesc Cuvântul Meu. Vin să vă amintesc tuturor de iubirea Mea pentru voi, 

binecuvântându-vă pe toţi. Nu vreau să vă văd pierduţi. Vai celor neînţelepţi! Curăţiţi-

vă, căci timpul este aproape. Ascultaţi cuvintele Mele, căci dacă faceţi ceea ce vă cer, 

vă voi ierta. Vă călăuzesc ca să trăiţi în Pace şi Iubire, căci Eu sunt un Dumnezeu al 

Păcii şi al Iubirii. Trăiţi în sfinţenie, rugaţi-vă pentru iertare şi vă voi binecuvânta. Voi 

sunteţi toţi copiii Mei, pe care i-am creat cu iubire. Veniţi, încrustaţi-vă cuvintele Mele 

în inimile voastre, căci Eu, Yahve, sunt Cel Care vă călăuzeşte.  

- Doamne, sunt neajutorată şi nu ştiu nimic. Nu văd decât un munte uriaş în faţa mea! 

- Nu te teme, Vassula, căci nu eşti primul mesager neajutorat pe care l-am crescut, 

dându-i cuvântul Meu. Ai credinţă în Mine; încrede-te în Mine; Eu te călăuzesc.  

 

FĂ-I SĂ ŞTIE, SPUNE-LE DE IUBIREA PE CARE O AM PENTRU EI 

 

9.02.1987 

- Pacea fie cu tine. Te iubesc, copilă. Eu sunt Yahve. Te-am ales în primul rând pentru 

că aşa am voit, dar şi pentru că eşti atât de neajutorată. 

- Tată, te iubesc mult de tot. 

- Ştiu, şi te iubesc şi Eu, fiică. Ascultă-Mă, înainte să Mă iubeşti te-ai mai simţit atât de 

fericită ca acum? 

- Nu, niciodată! 
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- Iubeşte-Mă, Vassula; Eu sunt Cel Care te-a învăţat cum să Mă iubeşti. Doreşti să 

înaintezi? 

- Da, Tată, astfel încât să Te pot slăvi. Vreau să fac tot ce îmi ceri, pentru că doresc să 

fii slăvit.  

- Vassula, Eu te voi face să înaintezi. Vreau să te previn împotriva demonilor. Ei te 

urăsc şi îţi întind neîncetat curse. Eu sunt lângă tine, ocrotindu-te, aşadar nu te teme. 

Vassula, te iubesc şi îi iubesc pe toţi copiii Mei. Iubirea Mea este ca o flacără 

mistuitoare, mereu aprinsă! Iubirea Mea este o iubire geloasă. Mi-e sete de iubire. Nu 

te teme, căci despre Iubire vorbesc, micuţă; Eu te ţin, iar micimea ta îmi face plăcere. 

Micuţă, prin slăbiciunea ta Îmi voi manifesta chemarea la Pace şi Iubire. Te voi umple 

cu cuvintele Mele, voi insufla în tine revelaţiile Mele. Micuţă, agaţă-te de Mine şi 

iubeşte-Mă cu înflăcărare. Fă-i să ştie, spune-le de Iubirea pe care o am pentru ei.  

 

TATĂL MEU ÎŞI GĂSEŞTE PLĂCEREA ÎN COPII 

 

10.02.1987 

- Vassula, sunt Eu, Iisus Hristos. Sunt cu tine, preaiubită. Ştii că te voi purta prin 

Hades?
28

 Nu te teme, Lumina Mea este asupra ta, ocrotindu-te de cel rău
29

. Arătându-

te pe tine în Hades, multe suflete se vindecă
30

. Te-am învăţat să Mă iubeşti. Iubeşte-

Mă; iubirea ta pentru Mine le vindecă. Eu folosesc iubirea ta ca un remediu pentru a le 

vindeca. Vindecă-le, Vassula, vindecă-le; tu porţi Crucea Mea împreună cu Mine, 

Vassula; aceste lucrări sunt lucrări cereşti pe care Tatăl Meu ţi le descoperă. Multe 

lucrări cereşti sunt încă ascunse si nu sunt decât taine pentru voi. 

- Mulţi oameni nu vor accepta aceasta, Iisuse ! O vor pune pe seama imaginaţiei mele.  

- Vassula, câţi dintre ei au înţeles pe deplin lucrările Tatălui Meu pe pământ ? 

- Unele lucrări nu sunt înţelese şi rămân în continuare taine. 

- Atunci cum vor înţelege ei ce este ceresc? Vassula, toată înţelepciunea este dată unor 

simpli copii. Tatăl Meu îşi găseşte plăcerea în copii. Fii fericită, fiică, şi laudă-L pe 

Tatăl Meu pentru că este bun cu tine. Fiică, fii mesagera Lui şi slăveşte-L. Nu te 

îngrijora, căci Eu te călăuzesc; lucrează în acest fel; Eu sunt Învăţătorul tău. Voi 

continua să te formez, preaiubită; te formez pe tine şi în acelaşi timp şi pe ceilalţi copii 

ai Mei. Mergi în pace şi aminteşte-ţi că eşti călăuzită de Mine; ascultă-Mă; te iubesc şi 

vreau ca tu să fii cu Mine.  

Vassula, sunt mulţumit că a crescut credinţa ta. Curăţeşte-te, mâncându-Mă şi bându-

Mă.  

- Aşa voi face, Iisuse, voi merge la Sfânta Împărtăşanie.  

- Vino la Mine; toată iubirea Mea te acoperă; te iubesc, copilă.  

- Iisuse, te iubesc şi mă voi lupta pentru Tine. 

- Nu voiesc lupte! Căci Eu sunt Pacea şi tu vei lucra în pace, pentru Pace. Umple-Mă de 

bucurie, rămânând cât mai aproape de Mine cu putinţă. Vrei să-Mi săruţi picioarele? 

(Am luat o imagine a lui Iisus şi I-am sărutat picioarele.) 

- Te iubesc; mergi în pace.  

 

ÎMI SUNT SUFICIENT 

 

11.02.1987 

                                                
28 Purgatoriul. Dumnezeu mi-a purtat sufletul în Hades, adică în Purgatoriu. Este o lucrare divină 
29 Atunci când Satana se dezlănţuie asupra mea, ca să mă oprească din scris 
30 Prin iubirea de Dumnezeu, precum şi prin rugăciune, sufletele pot fi eliberate din Purgatoriu 
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- Vassula, sunt Eu, Iisus Hristos. Fiică, suferinţele tale vor fi ale Mele, iar suferinţele 

Mele vor fi ale tale. Vei împărţi cu Mine tot ce am; da, chiar şi suferinţele Mele. Eu 

voi fi alături de tine ca să te alin atunci când ai nevoie de Mine, dar şi Eu voiesc ca în 

schimb să fiu alinat atunci când sufăr.  

- Iisuse, dar Tu nu ai nevoie de nimeni, cu atât mai puţin de mine! 

- Nu, nu am nevoie de nimeni, Îmi sunt suficient, dar oare nu împart tot ce am cu tine? 

Eu sunt Mântuitorul tău, Tămăduitorul tău, Tatăl tău, Soţul tău. Eu sunt Dumnezeul 

tău care nu te va părăsi în veac. 

(L-am simţit pe Iisus prezent. Mă mângâia pe cap. I-am spus că sufletul meu suspină după 

El şi El m-a consolat, spunându-mi că atunci când îşi va fi terminat lucrările, va veni să 

mă elibereze).  

 

(Seara aşteptam musafiri. Aveam 6 pahare în mână, pe care vroiam să le duc la primul 

etaj. În faţa scărilor, pe primul palier, am văzut foarte clar o cruce uriaşă, întunecată, cu 

Iisus răstignit pe ea. El gemea în agonia Lui; era acoperit cu răni şi sânge. Trebuia să 

trec pe lângă ea şi n-am ştiut ce să fac. L-am auzit pe Iisus chemându-mă: “O, ajută-Mă, 

Vassula, vino lângă Mine”. Am aşezat paharele pe o masă şi am alergat să-mi iau caietul. 

Iisus a scris : 

“Agonia Mea este mare; suferinţele Mele sunt numeroase; oare nu Mă vei ajuta, pe Mine, 

care am murit pentru tine? Sunt bătut în cuie pe Crucea Mea şi nu pot veni la tine, aşa că 

vino, te vreau mai aproape de Mine. Vassula, cât de mult vă iubesc pe toţi! Vindecă-Mi 

copiii; cheamă-i, fă-i să Mă iubească. Fii binecuvântată; fii alături de Mine; te iubesc” 

Cât timp a scris acestea, m-am simţit tulburată şi nu mi-am dat seama că în câteva 

secunde mă umplusem de transpiraţie. 

- Vassula, Eu, Iisus, sufăr şi tu Mi-ai văzut clar Crucea şi pe Mine pe ea. Vreau să simţi 

agonia Mea; suferă împreună cu Mine, fiică. Trăieşte în Mine şi te voi face să-Mi simţi 

Inima străpunsă, rănită de lance şi rănită de atâtea suflete preaiubite. Te iubesc. M-ai 

putea tu renega? Va avea inima ta curajul de a-Mi rezista, Mie, Care am suferit şi am 

murit pentru tine? Am suferit din iubire, te-am chemat din iubire, te-am binecuvântat, 

te-am hrănit, aşa că acum, de vreme ce te-am ales, Mă voi aştepta să Mă consolezi, să 

Mă iubeşti fierbinte, Mă voi aştepta să-mi răspunzi. Vassula, nu te teme; abandonează-

te cu totul Mie. Da, predă-te în întregime, abandonându-te cu totul Mie şi lăsându-Mă 

liber să fac cu tine orice doresc.  

- Am acceptat deja să lucrez pentru Tine, Doamne, aşa că acum poţi face cu mine orice 

Îţi va plăcea, Doamne. 

- Da, predă-te; te iubesc; Îmi face plăcere să te aud spunându-Mi că te predai. Niciodată, 

niciodată să nu Mă refuzi, căci Iubirea Mea pentu tine este fără margini. Voi continua 

Învăţăturile Mele, dându-ţi un secret. Vassula, ia-ţi caietul; nu te teme, căci 

Învăţăturile Mele vin de la Înţelepciune. Nu toate tainele au fost încă revelate. Toate 

lucrările le sunt date celor care ştiu să Mă iubească. 

- Acum îmi voi lua caietul… 

Iisus mi-a dat secretul. Apoi a spus : “Îţi voi mai revela multe alte lucrări ascunse”. Acesta 

a fost cel de-al treilea secret.  

- Cu fiecare zi ce trece, te apropii tot mai mult de Mine. 

- Ce înseamnă aceasta? 

- Înseamnă că voi fi curând cu tine. 

(Moartea nu mă sperie deloc!) 

 

EU TE ÎNVĂŢ PAS CU PAS 

12.02.1987 



 24 

- Dumnezeule Atotputernic, nu vreau să cad în mândrie sau în căutarea interesului meu 

personal. Te rog să mă ajuţi! Vreau să rămân un nimic. Vreau să rămân simplă şi să-

Ţi dau Ţie toată slava ! 

- Vassula, Eu sunt Yahve; te iubesc. Toată autoritatea va veni de la Mine, micuţă. Îţi voi 

aminti întotdeauna de micimea ta; te voi face să înţelegi cum lucrez. Găseşte-ţi pacea, 

Vassula, voi fi curând cu tine.  

(M-am simţit uşurată să ştiu că Dumnezeu îmi va aminti mereu de nimicnicia mea !) 

 

Am avut o zi îngrozitoare : numai îndoieli. Toate acestea îmi păreau absolut imposibile, 

ireale. Şi totuşi, L-am auzit pe Dumnezeu chemându-mă. Totul este absolut adevărat, şi 

totuşi nu pare a fi real. Deodată am simţit că sunt cu adevărat cea mai nefericită fiinţă 

din lume. Ce se întâmplă, de fapt ? 

- Vassula, ai uitat cum erai acum un an? Preaiubita Mea, lasă-Mă să-ţi amintesc. Când 

Eu, Yahve, treceam printre cei morţi
31

, te-am văzut acolo, printre cei răi; ei te ţineau, 

chinuindu-te. Te-am văzut zăcând acolo, luptându-te de una singură; sufletul tău era 

aproape de moarte. M-am umplut de milă pentru tine. Ţi-ai adus aminte de lucrările 

Mele de demult şi ţi-ai dat seama atunci că Eu pot fi scăparea ta, şi astfel ţi-am auzit 

rugămintea de pe pământ. Fiică, Eu te-am iubit dintotdeauna, dar tu uitaseşi de Mine. 

Cu dor am dorit să fiu iubit de tine, să te aud chemându-Mă “Tată”, căci atâţia ani am 

stat la uşa ta, aşteptând, aşteptând ca într-o zi să Mă auzi…Eram la îndemâna ta, da, 

eram atât de aproape de tine; atunci, Inima Mea nu a putut să reziste la rugămintea ta. 

Am venit plin de bucurie. În sfârşit, M-ai chemat! Te-am ridicat la pieptul Meu, fiică, 

şi ţi-am vindecat rănile. Te-am învăţat cum să Mă iubeşti; te-am învăţat cum să Mă 

primeşti, înălţându-te, şi am făcut să strălucească peste tine Lumina Mea. Floarea 

Mea, nu dispera; Eu te învăţ pas cu pas, cu vocabularul pe care tu îl înţelegi. Mă 

întrebi de ce o parte din îndrumarea Mea a fost scrisă înaintea formării tale. Voi 

răspunde la întrebarea ta după ce răspunzi tu la întrebarea Mea: ştii cât de preţios este 

pentru Mine numai un singur suflet ? 

- Ştiu că este preţios, dar cât de mult, aceasta nu o ştiu, Dumnezeul meu. 

- Îţi voi spune atunci cât de preţioase sunt pentru Mine sufletele, răspunzând astfel la 

întrebarea ta. Un suflet este atât de preţios pentru Mine încât o parte din această 

îndrumare
32

 a fost scrisă numai pentru acel unic suflet
33

 care nu ar mai fi avut o altă 

şansă de a fi instruit înainte de plecarea sa. Înţelegi acum ? 

- Da, şi ştiu şi despre cine vorbeşti. 

- Te iubesc, fiică; să nu ai nici o îndoială că această îndrumare este de la Mine. Îţi voi 

aminti întotdeauna Cine te-a trezit din somnul tău. Te iubesc; fii sigură întotdeauna de 

iubirea Mea. Lucrează în pace şi nu Mă uita.  

 

TOT CE VREAU DE LA TINE ESTE IUBIRE 

 

13.02.1987 

- Pacea fie cu tine. Sunt aici; sunt Eu, Iisus, Cel Care te călăuzeşte; nu te teme. Uneşte-

te cu Mine, Vassula; tot ce vreau de la tine este iubire. 

- Mă îngrijorez pentru mesaje. Mă simt responsabilă. Nu ştiu cum să lucrez ! 

- Eu Îmi sunt suficient şi pot să-i ajut pe toţi copiii Mei fără ajutorul tău, dar, ca un Soţ, 

doresc să împart totul. Nu te îngrijora, căci Eu sunt Puterea; preaiubită, sprijină-te pe 

Mine şi lasă-Mă pe Mine să conduc. Aminteşte-ţi că Eu sunt Cel Care îţi dă această 

                                                
31 Morţi spiritual 
32 O îndrumare care mi-a luat cam şase luni 
33 O persoană din Bangladesh 
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forţă pentru a Mă întâlni. Îţi cer să Mă iubeşti cu credincioşie; iubeşte-Mă cu ardoare, 

alină-Mă atunci când îţi voi cere alinare, căci mulţi sunt printre voi care Mă rănesc. 

Atât de multe păcate sunt comise zilnic, mâhnind sufletul Meu, amărându-Mă, 

umplându-Mi Potirul cu suferinţe. Cum de M-au uitat? Vassula, când un Soţ se simte 

mâhnit, unde se va îndrepta pentru alinare, dacă nu la mireasa lui, care îl iubeşte? 

- Te voi consola dacă pot, dar ce să fac eu, care ştiu că sunt atât de nevrednică?Eu, 

care poate Te rănesc fară să vreau, sunt neputincioasă şi stânjenită să vorbesc cu 

Tine, sunt cu totul nedemnă! 

- Ştiu că tot ce ai spus este adevărat, dar oare nu te-am ales, cunoscându-ţi toate 

slăbiciunile? Te iubesc, Vassula, şi tot ce doresc de la tine este un răspuns la Iubirea 

Mea.  

- Te iubesc foarte mult. Tu eşti mereu în gândul meu. Trăiesc pentru Tine. Te iubesc; eu 

nu pot să măsor cât de mult, dar Tu poţi! Nu pot decât să-Ţi cer să mă înveţi să Te 

iubesc mai mult, aşa încât iubirea aceasta să devină nemăsurată! 

- Preaiubită, aşază-ţi capul pe Mine şi lasă-Mă să te miruiesc cu puritate, ca să devii una 

din florile Mele din plin adăpate, care M-au absorbit. Vino, te voi hrăni; din Mâna 

Mea vei mânca. Te voi învăţa să Mă iubeşti mai mult.  

 

ÎNŢELEPCIUNEA TE-A RIDICAT 

 

14.02.1987 

După ce am citit rugăciunea “De Memorare” (“Adu-Ţi aminte”) a Sf. Bernard, o mică 

rugăciune adresată Sf. Fecioare Maria: 

- Toată îndrumarea este de la Dumnezeu. Vassula, poţi să Mă auzi ? Ascultă-Mă din 

nou, Vassula; sunt Eu, Sfânta Maria. Nu te teme de Mine, Vassula. Eu ştiu dificultăţile 

tale de a înţelege că toate acestea se întâmplă cu adevărat, dar îţi cer să ai încredere în 

Dumnezeu. Sporeşte-ţi credinţa. El lucrează în tine, copilă. Nu şovăi să te supui; 

abandonează-te în mâinile Lui şi fă ceea ce îţi cere El. Eu sunt lângă tine şi te ajut; fii 

în pace, căci El te călăuzeşte. Vassula, Iisus te formează ca să fii tare şi să poţi rezista 

ispitei. El te hrăneşte, dându-ţi tot ce îţi lipseşte. Aminteşte-ţi, fiică, Înţelepciunea te-a 

ridicat; dă-ţi seama pentru ce.  

- Toate acestea nu sunt numai pentru mine, ci şi pentru ceilalţi, nu-i aşa? 

- Da, eşti formată pentru a fi mesagera lui Dumnezeu. 

- Nu ştiu cum să fiu mesagera lui Dumnezeu. 

- Dumnezeu ţi-a propovăduit şi te-a învăţat să-L iubeşti. Încrede-te în El, căci Bogăţiile 

Lui sunt nenumărate şi Milostivirea Lui este nemăsurată. El te iubeşte cu negrăită 

duioşie şi veghează asupra ta cu ochi iubitori. Orice Cuvânt Ceresc trăieşte în veci.  

- Trebuie să învăţ să Te iubesc mai mult.  

- Te voi învăţa. Primeşte pacea.  

 

 

EU DAU PÂNĂ ŞI CELOR MAI MIZERABILE SUFLETE 

 (Mai târziu) 

- Vassula, sunt Eu, Iisus. Eu îţi dau Tărie ca să Mă întâlneşti. Progresează cu Mine, căci 

Îmi voi întemeia Cuvintele dăruite în aşa fel încât mulţi să le poată citi şi să tragă 

foloase de pe urma lor. Fiică, atunci când îndrumarea Mea va fi stabilită, te voi pregăti 

să Mă întâlneşti. Tânjesc să te am alături de Mine. Vassula, priveşte-Mă. 

(Am privit faţa lui Iisus. El se uita drept la mine.) 

- Eşti fericită să te întâlneşti cu Mine pe această cale? 

- Da, sunt foarte fericită. Nu merit deloc această carismă. 
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- Accept-o; acceptă ceea ce dau; Eu dau până şi celor mai mizerabile suflete. Vassula, ai 

auzit că Eu dau Înţelepciune unor simpli copii şi nu celor învăţaţi şi înţelepţi? 

- Da. De ce? 

- Deoarece copiii sunt slăbiciunea Mea; ei Mă lasă să îi formez. Am ales să formez 

suflete nevrednice, care ştiu puţin sau aproape nimic. Eu voi fi Cel Care îţi va împlini 

trebuinţele, Vassula, căci Eu sunt bogat; cu Mine nu îţi va lipsi nimic. Te iubesc; îţi 

dai seama cât de fericit Mă faci de fiecare dată când ne întânim? Sunt fericit să te am 

în sfârşit alături de Mine. Un tată oare nu s-ar bucura găsindu-şi copilul pierdut? Tu 

erai pierdută, iar Inima Mea era în întregime sfâşiată de durere. Te-ai rătăcit departe, 

lăsându-Mă cuprins de disperare. Am pornit să te caut şi te-am găsit. Cum dar să nu 

Mă bucur că te am aproape de Mine? Vassula, lângă Mine vei învăţa; te voi învăţa 

toate virtuţile, ca tu să Mă poţi slăvi. Copila Mea, învaţă să absorbi roua dreptăţii. 

Învaţă să Mă slăveşti, învaţă de la Înţelepciune. Te iubesc; mergi acum în pace şi 

cheamă-Mă când doreşti. Să ne rugăm împreună.  

(Ne-am rugat împreună) 

- Fii însoţitoarea Mea acum şi păstrează-Mă în inima ta. 

 

FII CU TOTUL A MEA 

 

15.02.1987 

- Te iubesc, dar poate că nu Te iubesc cum trebuie; nu ştiu ce e bine sau rău…Te ador.  

- Vassula, iubirea e iubire; voiesc să Mă iubeşti fără reţinere. Eu sunt Sfântul tău Tată 

care te iubeşte cu o iubire intimă, personală; apropie-te de Mine şi iubeşte-Mă cu o 

iubire intimă; vreau să fiu apropiat cu tine. Nu te teme; doresc toată iubirea ta. 

Vassula, vreau ca astăzi să te căieşti.  

- Să mă căiesc acum, înaintea Ta? 

- Da, căieşte-te; te ascult. 

(M-am căit.) 

- Da, fiică, îţi iert toate păcatele, căci multe sunt. Vassula, ştii că Eu sunt Cel Care i-am 

învăţat pe slujitorii Mei să se căiască? Acestea sunt învăţăturile Mele; Eu le-am dat 

preoţilor Mei autoritatea ca ai Mei copii să li se spovedească. Eu am scris aceasta, 

copilă. 

(Aici am încercat să şterg cuvântul “spovedească” deoarece eram împortiva spovedaniei, 

dar mâna mi-a fost blocată de Dumnezeu). 

- Vassula, nu-Mi refuza nimic. De la tine voi cere multe lucruri. Eşti gata să-l urmezi pe 

Dumnezeul şi Mântuitorul tău? 

- Da, atâta timp cât voi recunoaşte că acestea sunt de la Tine. Te voi urma, pentru ca 

Te iubesc. 

- Vassula, să nu te temi de Mine niciodată; încrede-te în Mine. Te pregătesc ca să 

înfrunţi încercări şi mai mari. Eşti gata să Mă urmezi? 

- Cu ajutorul Tău, voi fi.  

- Nu te teme, căci sunt alături de tine, sprijinindu-te. Fiică, lasă-te cu totul în Mâinile 

Mele; lasă-Mă să te folosesc, preaiubită, ca să vindec suflete. Lasă-Mă să te leg de 

Mine cu legăturile iubirii; lasă-Mă să simt că eşti în întregime a Mea; lasă-Mă pe 

Mine, Care sunt Creatorul tău, să pun stăpânire pe tine. Am tânjit după iubirea ta; 

acum lasă iubirea Mea să-ţi aprindă inima. Fii cu totul a Mea. Am tânjit după tine, 

tânjesc după tine; tu nu tânjeşti niciodată după Mine, Vassula ? 

- Ba da, cel puţin aşa cred. 

- Vassula, preaiubită, dăruindu-te Mie, tu Mă vei slăvi şi în acelaşi timp te vei curăţi. 

Acum te leg de Mine. Eu, Dumnezeul Cel Preaînalt, voi fi cu tine până la sfârşit. Cu 
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adevărat grăiesc ţie că te-am ales ştiind că eşti un nimic, neajutorată, mizerabilă şi 

păcătoasă, dar în pofida tuturor greşelilor tale, Eu te iubesc. Da, Eu vă iubesc pe toţi, 

în pofida nelegiuirilor voastre.  

- Doamne, Tu m-ai legat de Tine acum? 

- Da, te-am legat; te iubesc. Din Iubire te doresc pururi alături de Mine. Preaiubită, 

ascultă-Mă: legăturile mele sunt legături de iubire, sunt legături de puritate. Te iubesc; 

fie ca ai Mei copii să înţeleagă cât de mult îi pot iubi. Îndurarea Mea nu are margini; 

Iubirea Mea este o flacără mistuitoare, ce aprinde fiecare inimă care Mă primeşte. 

Fiică, mergi acum şi aminteşte-ţi că Eu te călăuzesc; aminteşte-ţi Cine te-a curăţit. 

(N-am înţeles şi am ezitat.) 

- Ai uitat? Nu te-am uns Eu Însumi? 

- Ba da, Doamne, în ziua de 13. 

- Vassula, Eu Însumi ţi-am dat Pâinea şi Vinul Meu. Aminteşte-ţi că Eu am ales timpul 

curăţirii tale, copilă. 

(E adevărat, căci în biserică L-am discernut clar pe Iisus alături de tabernacol, cântând 

cu preoţii. El Însuşi, luând locul preotului, mi-a dat Pâinea şi Vinul.) 

- Iubeşte-Mă; să lucrăm împreună.  

(Aceasta mi-a amintit de prima dată când am primit Sfânta Împărtăşanie în această 

biserică. Din nou totul s-a petrecut într-un chip mistic. Eram cu Pr. Karl, la care m-a 

trimis Dumnezeu ca să primesc Sf. Împărtăşanie. El nu era sigur dacă să mi-o dea sau nu, 

fără pregătirea necesară. Atunci mi-a propus ca să se roage în sinea lui, ca să-I ceară lui 

Dumnezeu să-l călăuzească, iar mâna mea, condusă de Dumnezeu, i-a scris ceea ce 

trebuia să facă. Părintele Karl Îl întrebase pe Dumnezeu dacă trebuia să mă spovedească. 

Prin mâna mea, Iisus a scris “Eu o voi face”, arătându-i astfel Părintelui Karl că de data 

aceasta, în mod excepţional, Iisus mă va spovedi El Însuşi. Părintele Karl mi-a cerut 

atunci pur şi simplu să vin pentru Sf. Împărtăşanie peste 4 zile.  

În acest interval, Dumnezeu mi-a cerut să mă spovedesc Lui. Nu ştiam cum, aşa că El mi-

a explicat ce să spun. Am făcut aceasta. A doua zi, m-am întors la Pr. Karl, care mi-a dat 

Sf. Împărtăşanie.  

 

 

 

VREAU CA TU SĂ FII APROPIATĂ MIE 

 

16.02.1987 

(Am început să-mi dau seama că într-adevăr nu mai pot trăi fără Dumnezeu. Cred că într-

adevăr m-a unit cu El.) 

- Eu sunt Yahve; copilă, Eu sunt; întoarce-te la Mine. Te iubesc, şi datorită acestei iubiri 

IMENSE pe care ţi-o port, tu eşti a Mea. Nu te teme, copilă; ascultă-Mă; datorită 

iubirii Mele nebuneşti pentru tine, te leg de Mine. Sprijină-te pe Mine. Vreau să ai 

nevoie de Mine, Vassula. 

- Ne iubeşti atât de mult? 

- O, fiică, nu ai simţit iubirea Mea? 

- Ba da, bineînţeles! Am simţit-o, este de necrezut! 

- Iubirea Mea pentru tine vrea să te mistuie. Mă simt slăvit să simt cât eşti de legată de 

Mine. Dinspre partea Mea, Eu te iubesc cu o iubire neostoită şi nu Mă voi despărţi în 

veac de tine, dar M-am asigurat de asemenea că nici tu nu te vei despărţi vreodată de 

Mine. M-am asigurat de unirea noastră, vezi? Mă bucur că Mi-am atins ţinta. Mi-am 

dorit ca noi să fim uniţi pe vecie: tu să ai nevoie de Mine, să Mă iubeşti şi să fii pentru 

totdeauna legată de Mine, iar Eu să fiu legat de tine, fiind lăsat liber să te iubesc fără 
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reţinere şi să domnesc peste tine. Eu, Cel Care te-am creat şi te-am crescut, Eu, Cel 

Care te-am consacrat şi am fost Cel dintâi care şi-a aruncat privirea asupra ta, Eu, Care 

te-am umplut cu Duhul Meu, am voit aceasta, căci Eu, Vassula, sunt Dumnezeul tău, 

Yahve, Care te-a ridicat. M-am asigurat că legăturile cu care te-am legat de Mine sunt 

pentru veşnicie; nu vei mai putea să te desprinzi de Mine, căci Eu sunt Cel Preaînalt. 

- E înfricoşător, chiar dacă Te iubesc, Doamne ! Puterea şi înţelepciunea Ta sunt mari! 

- De ce, Vassula, de ce să te temi? Nu sunt Eu Domnul Iubirii? Eu Mă voi îngriji de 

tine, te voi alina dacă eşti în suferinţă, te voi acoperi cu binecuvântările Mele, voi 

împlini ce-ţi lipseşte - Eu sunt Bogăţia Nesfârşită. Nu ai de ce să te temi cu Mine; Eu 

sunt Cel care ţine temeliile pământului. Dă-Mi libertatea să fac din tine orice doresc. 

Sunt atât de fericit să te am alături de Mine pe tine, care eşti atât de gingaşă şi slabă, 

căci ştiu că inima ta Mă va lăsa să fac cu tine ce Îmi va plăcea. Nu te teme, căci Eu 

sunt Tatăl tău Ceresc şi te iubesc dincolo de orice înţelegere omenească. Eu sunt 

Yahve, şi dacă nu ai auzit mai înainte, îţi spun acum că Eu sunt cunoscut ca fiind 

Credincios, iar Cuvântul Meu este de încredere. Copilă, Eu te-am înviat din morţi, 

pentru ca să fie scris Cuvântul Meu. Eu te-am ridicat ca să fii mesagera Mea. De 

vreme ce vei fi mesagera Mea, trebuie să fii formată; trebuie să înveţi ce simt Eu, cum 

lucrez Eu şi cum înflăcărează inimile iubirea Mea; altfel, cum ai putea să le spui 

acestea preaiubiţilor Mei copii? Vino, simte Prezenţa Mea precum te-am învăţat. Te 

iubesc, micuţă; discerne-Mă, vreau ca tu să fii apropiată Mie. Vassula, mâine îţi voi 

dicta un mesaj pentru a-i învăţa pe copiii Mei cum să fie cu Mine. Mergi acum şi 

îndeplineşte-ţi celelalte îndatoriri. Mergi în pace. 

 

(Mai târziu) – Iisus vorbeşte: 

- Vassula, scrie. Tu eşti acum unită cu Mine. Vei lucra cu Mine, vei suferi cu Mine, Mă 

vei ajuta. Da, voi împărţi tot ce am cu tine, iar tu, la rândul tău, vei face la fel. A fi 

uniţi înseamnă a fi împreună pentru totdeauna, căci legăturile Mele sunt legături 

veşnice. Iubirea Mea nebunească te leagă de Mine pentru veşnicie. Iubirea Mea 

înflăcărează chiar şi inimile de piatră şi le aprinde, mistuindu-le. Fiică, am biruit; nu ai 

de ce să te temi, am câştigat inima ta, preaiubită, şi M-am asigurat că vei fi a Mea în 

veci. O, Vassula, cât am tânjit să te cufund în adâncimile Inimii Mele, ca toate 

Flăcările Iubirii Mele să te mistuie în întregime, lăsându-te cu totul cucerită de Mine, 

Dumnezeul tău. 

- Mă iubeşti atât de mult de ai făcut aceasta? 

- Oare nu Mi-am dat Viaţa pentru tine? Mi-am dat Viaţa din iubire, M-am jertfit pentru 

mântuirea ta din iubire, Mi-am vărsat Sângele pentru tine din iubire. Acum M-am 

asigurat că eşti legată de Mine.  

- De ce? 

- De ce? Ai uitat că Eu sunt Preacredincios? Legându-te de Mine, voi fi sigur că şi tu 

Îmi vei rămâne credincioasă. Acum, că suntem uniţi, vom continua să lucrăm 

împreună. Voi folosi iubirea ta pentru Mine ca să vindec multe suflete care sunt pe 

cale de a fi înghiţite de flăcările lui Satan. Tu şi cu Mine vom ajuta aceste suflete. Tot  

ce ai de făcut este să Mă iubeşti cu ardoare. Vor fi clipe când voi veni la tine pentru a-

ţi încredinţa crucea Mea.  

- Dar eu sunt un nimic! 

- Vassula, rămâi un nimic şi lasă-Mă pe Mine să fiu tot ce-ţi lipseşte. Oriunde voi merge 

Eu, tu Mă vei urma. Nu vei fi niciodată singură; acum eşti unită cu Mine. Creşte în 

duh, Vassula, creşte, căci sarcina ta este de a transmite toate mesajele date de Mine şi 

de Tatăl Meu. Înţelepciunea te va instrui. 

- Da, Tată. 
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- Cât de plăcut este să te aud chemându-Mă “Tată”. Am tânjit să aud de pe buzele tale 

acest cuvânt, “Tată”.  

 

EU SUNT TATĂL ÎNTREGII OMENIRI 

17.02.1987 

(Doream să fiu mai “solemnă” cu Dumnezeu şi de aceea evitam să-L numesc “Tată” ) 

- Vassula, de ce, de ce evitai să Mă chemi “Tată” ? Vassula, îmi place să fiu chemat 

“Tată”. Eu sunt Tatăl întregii omeniri.
34

  

- Te iubesc, Tată.  

- Şi Eu te iubesc.  

 

CAIETUL 8 

LUCRĂRILE CEREŞTI PROVIN DE LA ÎNŢELEPCIUNE 

 

18.02.1987 

- Pacea fie cu tine. Vassula, nu ai de ce să te grăbeşti. Află că Eu lucrez cu blândeţe. 

Rămâi aproape de Mine. Lumina Mea te acoperă. Oricine s-ar apropia, nu te poate 

atinge sau vătăma; Lumina Mea este asupra ta ca o aureolă a Întregii Mântuiri. Iubirea 

ta pentru Mine vindecă şi salvează multe suflete rătăcite aflate pe drumul pierzării
35

. 

Vassula, ele sunt asemenea unor copii mici, lăsaţi de capul lor, care nu ştiu încotro s-o 

apuce. Când sunt cu ele, Eu le hrănesc, dăruindu-le iubire. Atunci, unele dintre ele Mă 

urmează. Tu le ajuţi să Mă iubească şi să Mă urmeze. Mă folosesc de tine în acest fel, 

Vassula. 

- Trebuie să am răbdare şi să mă rog pentru ele zilnic ? 

- Da, ai răbdare cu ele, căci ele sunt mult iubite de Mine; vindecă-le, iubeşte-le, 

Vassula.  

Eu te învăţ înţelepciunea. Lucrările Cereşti provin de la Înţelepciune.  

Înţelege atunci când te învăţ. Vino, sprijină-te pe Mine. Vrei să pleci acum? 

- Nu, Iisuse, să continuăm. 

- O, fiică, te iubesc, preaiubită; lucrează cu Mine şi slăveşte-Mă. Îmi place să văd cât 

eşti de mică. Tu eşti floarea Mea care M-a absorbit în întregime şi e în plinătate. 

Copilă, să ai întotdeauna nevoie de Mine, căci fără Mine vei pieri. Eu îţi voi da tot 

ceea ce-ţi lipseşte, până la sfârşit. Lasă-Mă în întregime liber cu tine, căci Eu ştiu care 

îţi sunt nevoile.  

 

(Din cauza greutăţilor provocate de desele întreruperi şi insulte din partea demonilor, am 

crezut că nu voi putea primi această revelaţie. Aveam uneori impresia că Dumnezeu m-a 

lăsat să devin jucăria lor. Pe măsură ce revelaţia înainta, insultele erau tot mai rele. Am 

crezut pentru un moment că Dumnezeu m-a părăsit. Insultele acelea sunt cele mai rele 

cuvinte care pot fi spuse!) 

 

- Vassula, te voi părăsi Eu vreodată? Eu sunt Cel Preacredincios. Ai uitat cuvintele 

Mele? 

- E vina mea, sunt slabă! 

- Dă-Mi acum slăbiciunea ta şi Puterea Mea o va risipi. Vino; Eu Însumi te voi sfinţi. 

Cu tine, am atins Cerul Meu, căci în tine Îmi găsesc odihna. Aminteşte-ţi, suntem 

uniţi, iar legăturile noastre sunt legături de pace şi de iubire. Aceste corzi care leagă 

                                                
34 cf. cu Isaia 9, 5: “Că Prunc ni s-a născut, Fiu ni s-a dat, a Cărui stăpânire Şi-o poartă pe umăr; şi numele Lui se 

cheamă: “Înger de mare sfat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn păcii, Părinte al veacului ce va să fie”. 
35 Suflete de pe pământ 
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încheieturile mâinilor şi picioarelor tale de ale Mele sunt pentru vecie, căci tu eşti a 

Mea, preaiubită. Eu Însumi te-am purificat, unindu-te cu Mine. Eu am biruit asupra ta. 

Mi-am dorit ca tu să Mă iubeşti. Nu te teme, căci Eu, Iisus, sunt Cel care te susţine. Tu 

va trebui să fii cu Mine şi să-Mi simţi Prezenţa. Tot ce îţi cer este iubire. Mă iubeşti ? 

- Tu ştii că Te iubesc, Iisuse. 

- Iubeşte-Mă fără măsură. Priveşte-Mă; primeşte pacea Mea. Ai să-Mi spui ceva? 

- Da, Iisuse. (Mă simţeam vinovată pentru ce aveam să-I spun.) Iisuse, chiar dacă îmi 

place să scriu această învăţătură şi să fiu cu Tine, mai trebuie să fac şi alte lucruri! 

- Vassula, fericiţi cei care se desprind de ocupaţiile lor şi Mă urmează
36

. Într-adevăr, tu 

dedici mult din timpul tău pentru a scrie împreună cu Mine, dar lasă-Mă să-ţi mai spun 

ceva. Îmi place şi să te văd lucrând şi îndeplinindu-ţi îndatoririle tale mărunte, 

îndatoriri de mică importanţă, atâta timp cât le faci cu iubire. Orice mică lucrare pe 

care o faci, oricât de mică şi fără însemnătate ar fi, devine mare în Ochii Mei şi Îmi 

face plăcere, atâta timp cât aceste mici fapte sunt făcute cu iubire. Fii binecuvântată! 

 

(Seara aşteptam musafiri şi număram farfuriile, şerveţelele, etc… Mă gândeam dacă am 

aşezat totul bine pe platou; am ezitat şi, ştiind ca Iisus e cu mine, L-am întrebat: “De ce 

mai avem nevoie?” El mi-a răspuns fără ezitare : “Avem nevoie de iubire, Vassula”. 

 

CERUL MEU ESTE ÎN TINE 

 

19.02.1987 

- Vassula, consimte suferinţa; toate sufletele Mele alese au suferit. Prin suferinţă, 

sufletul tău se purifică; precum aurul se purifică în foc, aşa e şi cu sufletul. Suferinţa ta 

face parte din formarea ta. 

- Cum adică din formarea mea, Iisuse? 

- Chiar dacă îţi îngădui să Mă chemi oricând în acest fel şi să fim astfel împreună, Eu 

îngădui şi ca porţile răului să rămână deschise. Formarea ta nu va fi o sarcină uşoară, 

căci cel rău va lupta împotriva ta pentru a te descuraja, dându-ţi cuvinte greşite.  

- Dar Doamne, atunci învăţătura Ta m-ar putea induce în eroare! 

- Nu, nu te va duce niciodată în eroare, nici pe tine, nici pe altcineva. Te-am învăţat să 

Mă recunoşti, Vassula. Am ales pe cineva incapabil să stăpânească o limbă vorbită, pe 

cineva care va depinde de cuvintele Mele. Te-am învăţat să Mă asculţi; Eu îţi exersez 

urechea. Vino, fii răbdătoare, învaţă să accepţi, învaţă de la Mine.  

(Am început să mă neliniştesc.) 

- Vassula, totul va fi perfect ! Vassula, scrie. Sunt Eu, Iisus. 

(Din nou îndoieli…) 

- O, vino! Doresc foarte mult să-ţi spun ceva. Cerul Meu este în tine, pentru că acolo 

Mă simt slăvit şi odihnit. 

- Iisuse, Te iubesc, da, şi încă foarte mult. 24 de ore din 24, Te iubesc. Chiar când mă 

trezesc noaptea, primul meu gând eşti Tu; când mănânc, lucrez în casă, conduc 

maşina, joc tenis, Tu eşti în gândul meu. Iubirea pentru Tine este în sângele meu şi 

trupul meu mă doare de iubire. Dar nu pot să-mi închipui că eu aş putea să-ţi ofer Ţie 

odihnă, sau că Tu îţi găseşti Cerul în mine! Căci cine sunt eu? Un fir de praf 

neputincios! Şi când îmi spui acestea, mă simt şi mai rău în Prezenţa Ta; mă simt 

ruşinată.   

- Tot ce ai spus despre tine este adevărat, dar Eu te iubesc şi cu adevărat găsesc odihnă 

în tine. Eu ţi-am aşezat inima într-a Mea şi am irigat-o cu Sângele Meu. Am curăţit-o 

                                                
36 Dându-I prioritate lui Dumnezeu 
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şi i-am dat Pacea şi Iubirea Mea, preaiubită. Vassula, Eu, Care am venit la tine, Mi-am 

dorit dintotdeauna iubirea ta; acum Mi-am atins scopul. Mă bucur întru tine. Iubeşte-

Mă fără reţinere şi repară pentru cei care Mă uită şi nu fac decât să-Mi înmulţească 

rănile. Iubeşte-Mă, Vassula, vindecând sufletele Mele preaiubite; fii cerul Meu. 

- Dumnezeul meu, îmi dau seama că eşti Tu, dar nu cred că realizez cu adevarat! 

- Vassula, într-o zi îţi vei da seama. 

- Dacă mi-aş da seama, cred că aş leşina!  

- Când Cuvântul Meu va fi rânduit, Vassula, vei înţelege. Pururi Mi-am ţinut Cuvântul, 

aceasta este cunoscut. Eu, Yahve, vin de Sus. Cerul este făurit prin Harul Meu. Eu Îmi 

voi îndeplini Cuvântul; ai încredere în Mine, Vassula; nu te îngrijora prea mult, 

preaiubită. Fii alături de Mine, simte-Mă, iubeşte-Mă şi slăveşte-Mă. Lasă restul în 

seama Mea; trăieşte în pace. Eu te formez cu Înţelepciune; primeşte harul Meu. Să nu 

te saturi de a vindeca suflete. Eşti fericită că eşti unită acum cu Mine ? 

- Da, Doamne, sunt foarte fericită să simt că sunt unită cu Tine, chiar dacă nu 

îndrăznesc să mă gândesc la aceasta.  

- De ce, Vassula ? 

- De ce? Pentru că nu sunt vrednică de Tine.  

- Vassula, dintotdeauna am tânjit să fiu unit cu tine şi să fiu intim cu tine. Cu toate 

acestea, nu uita niciodată că Eu sunt Dumnezeul tău şi sunt Sfânt. Vassula, mai vrei să 

lucrezi pentru Mine? 

- Mi-am dat deja consimţământul. Sunt dornică să continui să lucrez pentru Yahve.  

- Eu sunt Yahve. Fii binecuvântată.  

 

 

ISPĂŞEŞTE PENTRU CEI CARE ÎL ÎNTRISTEAZĂ 

20.02.1987 

Am citit rugăciunea Sf. Bernard către Sf. Fecioară Maria, De memorare (“Adu-Ţi 

aminte”). Ea mi-a răspuns :  

- Fiică, Iisus este Cel Care te îndrumă. Nu te teme, Vassula. Fiica Mea, ascultă-Mă pe 

Mine, Sfânta ta Maică. Eu sunt aici, prezentă, lângă tine; Eu te ajut; te iubesc. Te voi 

ajuta să înţelegi cum lucrează Iisus, nu te îngrijora. Iisus te-a unit acum cu El; bucură-

te, Vassula! Trebuie să Mă crezi când îţi spun că sufletul tău vindecă alte suflete din 

Hades. Vassula, fă precum îţi cere Iisus. El cunoaşte nevoile tale; tot ce doreşte de la 

tine este iubire. Iubeşte-L, iubeşte-L fără reţinere, slăveşte-L, ispăşeşte pentru cei care 

Îl întristează. Cheamă-L mereu pentru a-I spune că-L iubeşti; nu-L părăsi. 

Îndeplineşte-ţi toate celelalte îndatoriri de asemenea cu iubire, pentru iubire, căci 

faptele de iubire sunt ceea ce contează cel mai mult pentru El. Oricât de mici şi de 

neînsemnate îţi par, ele au mare preţ în ochii Lui şi astfel devin mari. Urmează-L şi 

repară pentru alţii, care Îl părăsesc. 

Fiică, fiind acum unită cu El, vei simţi Crucea Lui, vei simţi Inima Lui. El îţi va cere 

să împarţi cu El toate sentimentele Lui; îţi va cere să-L ajuţi, îţi va cere odihnă, îţi va 

cere să împarţi cu El Crucea Lui. Suferă când El suferă; bucură-te când El se bucură; 

suferinţele tale vor fi ale Lui; supune-te dorinţelor Lui, căci El este Dumnezeu. Învaţă 

să-L recunoşti. Aminteşte-ţi tot ce te-a învăţat El, căci El este un Dumnezeu Iubitor, 

Atoateiertător. El vă iubeşte pe toţi cu o nespusă tandreţe; El nu vă va cere niciodată 

ceva care v-ar putea face rău. El este blând şi bun; învaţă să-L recunoşti, Vassula. El 

este un Dumnezeu plin de iubire, niciodată aspru. El va veghea asupra ta, ocrotindu-te 

de orice rău. El nu te va părăsi niciodată, Vassula. Curaj, fiică; cheamă-Mă oricând 

doreşti. Te iubesc. 

- Şi eu Te iubesc, Mamă. Învaţă-mă să te iubesc mai mult! 
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-     Iisuse, Te iubesc. 

- Sunt aici, preaiubită. Sunt Eu, Iisus. 

M-am predat din nou Lui. 

- Te iubesc. Dă-mi micuţa ta inimă, în care voi semăna seminţele Păcii şi ale Iubirii. Te 

voi forma precum doresc Eu să fii. Nimic nu va fi în zadar; totul va fi pentru 

mântuirea copiilor Mei. Nu te teme; lasă-Mă pe Mine să te conduc, fiică. 

 

 

VA TREBUI SĂ MĂ DESCOPĂR VOUĂ CU MÂNIE ? 

21.02.1987 

Iubirea mea pentru Iisus a atins punctul culminant în această dimineaţă. Dar îmi era şi 

teamă că El m-ar putea părăsi, căci eu sunt un nimic, iar un nimic care-L iubeşte pe 

Dumnezeu probabil ofensează Sfântul Său Nume. 

- O, fiică, te iubesc! Fii cu Mine; Eu nu te voi părăsi niciodată. O, micuţa Mea, puţini 

sunt cei care Mă slăvesc ca tine! Vassula, Vassula Mea, Eu îţi port de grijă. Când voi 

termina de trasmis învăţătura Mea, nu voi mai aştepta. Inima Mea tânjeşte după micul 

tău suflet; o, cât de mult sufăr Eu Însumi să te am aici pe pământ. Te voi lua înapoi la 

Mine, ca să te eliberez şi să-Mi bucur Inima, căci ard de dorinţa de a te avea din nou 

cu Mine. Primeşte Pacea Mea; voi fi curând cu tine.  

Vassula, vrei să scrii următorul Meu mesaj? 

- Da, Doamne. 

- Eşti gata? 

(Timp de câteva zile, am amânat acest mesaj, dar acum mă simţeam pregătită. Iisus îmi 

vorbise deja de acest mesaj cu câtva timp în urmă.) 

- Da, Doamne. 

- Mă iubeşti ? 

- Da, foarte mult. Tu ştii că Te iubesc. 

- Doreşti ca şi alţii să Mă iubească? 

- Da, asta este dorinţa mea acum. 

- Atunci, lucrează cu Mine şi scrie tot ce îţi voi spune. Bine, Vassula? 

- Voiam doar să-Ţi spun că este ca un miracol să fiu îndrumată în acest fel, Doamne. 

- Eu am dorit aceasta, Vassula. Te-am ales pe tine pentru a arăta lumii că nu am nevoie 

nici de autoritate, nici de sfinţenie. Am ales un simplu copil, neajutorat şi păcătos, fără 

autoritate şi necunoscând pe nimeni important, ca să-Mi manifest, cu harul Meu, prin 

acest slab instrument, Pacea şi Iubirea pe care le am pentru voi toţi. Vreau să transmit 

Mesajul Meu acestei lumi întunecate, pentru a-Mi arăta astfel efuziunile Mele faţă de 

întreaga lume, căci Mila Mea este de nedescris, iar Afecţiunea Mea, dincolo de orice 

înţelegere omenească.  

Cerul din înaltul lui, cu toată slava sa domneşte veşnic în Pace şi Iubire, şi voi veghea 

ca şi pe pământ pacea şi iubirea deplină să învingă răul. Pacea Mea va acoperi 

pământul precum ceaţa, răspândindu-se din înălţimi până în adâncimile pământului, de 

la un capăt la celălalt al globului. Vin să-Mi proclam mesajul către voi toţi şi să vă 

întorc de la faptele voastre rele. Cuvântul Meu va fi asemenea unui cedru care-şi 

întinde ramurile ca nişte braţe, tămăduindu-vă răutatea, hrănindu-vă mizeria şi 

mântuindu-vă de rău. Eu vin încă o dată ca să luminez această lume întunecată, să 

întăresc  această flăcăruie pâlpâindă, gata să se stingă, şi să vă acopăr cu Pacea Mea.  

(M-am gândit : “Cu acest fel de oameni, nu merită osteneala; nimeni nu va fi dispus să 

asculte”. Iisus mi-a citit imediat gândul) 
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- Îi iubesc, Vassula! O, câtă iubire am pentru ei! Nu M-am jertfit Eu Însumi ca un miel 

pentru ei, ca să-i eliberez ? Am suferit pentru ei.  

Preaiubiţii Mei, oare Sângele Meu a fost vărsat în zadar? Mi-am vărsat Sângele pentru 

ca păcatele voastre să fie cufundate în Acesta şi ca să puteţi fi curăţaţi. V-am spălat în 

şuvoaiele Sângelui Meu ca să cuceresc răul şi să vă mântuiesc. Eu sunt în mijlocul 

vostru, al tuturor, dar, cu toate acestea, Satan vă urmăreşte, căci a găsit mijloacele de a 

vă seduce şi de a vă face să cădeţi în mrejele sale nelegiuite. Eu, Dumnezeu, nu pot să 

vă văd mergând la pierzanie; sunt aici ca să vă eliberez de viciile lui. Astfel stau Eu 

înaintea voastră, ca să puteţi cunoaşte cine este Mântuitorul vostru. Vin încă o dată, cu 

Inima Mea în mână, oferind-o vouă. Oare O veţi refuza? Veţi refuza Pacea Mea?  

Vin să-i chem pe aceia care-i duc pe copiii Mei la vărsări de sânge. Vreau ca ei să 

audă chemarea Mea, căci Cuvântul Meu va veni ca un baros care sfărâmă stânca, 

pătrunzând în fiecare inimă
37

. Vă întreb pe voi : oare L-aţi uitat pe Dumnezeul vostru, 

sau El are atât de puţină însemnătate în ochii voştri? Nu aveţi nici o teamă de Mine? 

Sunt sătul de dorinţele voastre semeţe! V-am învăţat să Mă iubiţi, dar şi să vă temeţi 

de Mine, căci Eu sunt Cel Atotputernic. Şi voi ce aţi făcut? Vă săpaţi propriile voastre 

morminte, pentru că aţi semănat seminţele ticăloşiei, răspândindu-le în întreaga lume 

şi acum le culegeţi şi vă hrăniţi cu roadele lor cele rele. Învăţaţi că toată Împărăţia Mea 

domneşte în Pace; întreaga Mea creaţie a fost creată în Pace şi Iubire.  

Ochii Mei au obosit privindu-vă cum vă măcelăriţi între voi. Eu vă port de grijă, căci 

Eu sunt Tatăl vostru Care vă iubeşte. Iată, vin cu toată Suveranitatea Mea, Eu, Care 

sunt Dumnezeul vostru, Eu vin la voi, oferindu-vă Inima Mea. Iată, luaţi-O, este cu 

totul a voastră. Inima Mea se rupe şi se sfâşie, simţiţi-O; toată nu este decât o 

rană…Aţi sfâşiat Inima Dumnezeului vostru, aţi străpuns-o cu totul, necontenit.  

Conducători de războaie, va trebui să vin şi să vă calc în picioare pentru a vă arăta 

puterea Mea? Va trebui să Mă descopăr vouă cu mânie? Potirul Meu de Milostivire s-a 

revărsat şi potirul Meu de Dreptate este plin! Eu, Care am suflat în voi Viaţă şi v-am 

consacrat, Eu, Dumnezeul a toată făptura, Care v-am scăldat în Sfinţenia Mea, vin la 

voi cu Pacea Mea, îndemnându-vă să vă convertiţi şi să trăiţi în Pacea Mea. Întregul 

univers îl voi acoperi cu Pacea Mea, făcând-o să domnească peste voi, căci Eu sunt 

Pace şi Iubire şi Înţelepciune Deplină. Chemarea Mea se adresează tuturor naţiunilor. 

Ele trebuie să afle că Pacea domneşte în Împărăţia Mea. Vin în ciuda răutăţii lor să-i 

binecuvântez şi să strălucesc asupra lor, căci ei sunt fiii şi fiicele Mele preaiubite.  

Ascultaţi această Inimă pe care v-O oferă Dumnezeul vostru, o Inimă pe care aţi uitat-

O şi pe care nu O mai cunoaşteţi, o Inimă care vă iubeşte şi vă caută ca să vă dea viaţă. 

Încetaţi să faceţi rău! Încetaţi să vă răzvrătiţi împotriva Mea! Vă temeţi de Legea 

Mea? Legea Mea nu este o Lege a răzvrătirii, Legea Mea este o Lege a Păcii şi a 

Iubirii. Urmaţi Legea Mea, respectaţi-O, şi mântuirea va fi a voastră. Slăbiciunea 

voastră este că ignoraţi Legile Mele; voi deveniţi intoleranţi datorită propriilor voastre 

legi, care conduc omenirea spre distrugere, transformându-l pe aproapele vostru în 

duşman; legile voastre sunt bazate pe violenţă.  

O, copii! Oare Eu am sădit în sufletele voastre ura? Sufletul Meu este Izvorul Iubirii şi 

este Viaţă prin El însuşi, căci toate câte sunt prin El s-au făcut. 

Vassula, nu mai scrie. Te iubesc; încrede-te în Mine; lasă iubirea ta să-Mi acopere 

Inima. Uneşte-te cu Mine, iubeşte şi lucrează cu Mine.  

- Aşa voi face, Tată; ajută-mă să mă învrednicesc să Te pot slăvi. 

 

ÎN SATUL DIANG 

                                                
37 Intr-o zi, Dumnezeu m-a făcut să înţeleg că stânca reprezintă inimile noastre împietrite  - cf. Ieremia, 23:29 
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28.02.1987 

Beatrice şi cu mine am mers cu avionul până la Chittagong. De acolo, am traversat un 

fluviu pentru a ajunge la Diang, un sătuc aflat în plină junglă a Bangladeshului, unde l-

am întâlnit pe R. D. , preot catolic francez, pustnic mistic. Am schimbat câteva cuvinte cu 

el şi i-am arătat scrierile. Le-a numit “Revelaţii ale Inimii Dumnezeieşti”. Ceea ce a spus 

se lega de sensul şi scopul acestor mesaje: nu sunt numai pentru mine, ci şi pentru binele 

celorlalţi.  

Călătoria noastră s-a desfăşurat fără incidente, ca şi cum ar fi fost dirijată de cineva. În 

ajunul plecării la Diang, mă simţeam foarte neliniştită şi mă întrebam de ce merg la 

Diang. Ce să arăt acolo, mâzgăleli? Toată ziua am petrecut-o ca într-o agonie. Pe urmă, 

în dimineaţa plecării, priemle cuvinte pe care le-am primit spuneau :”Un mincinos te-a 

călăuzit; adună toate acestea şi arde-le”. Am înţeles atunci că încă din ziua precedentă 

cel rău încerca să mă împiedice să fac această călătorie. La câteva secunde dupa acest 

mesaj, am simţit prezenţa lui Dumnezeu. El a scris : “Voi fi cu tine până la sfârşit; noi 

suntem uniţi pentru totdeauna. Lasă Lumina Mea să strălucească peste tine, copilă. Eu 

sunt Yahve şi te călăuzesc. Slăveşte-Mă, iubindu-Mă.” Am înţeles atunci că Dumnezeu a 

fost călăuza acelei grele călătorii. 

 

ISPĂŞEŞTE 

 

1.03.1987 

Azi, Iisus mi-a spus de mai multe ori, atunci când L-am discernut în preajma mea: “Să nu 

te saturi niciodată de scris” 

- Vassula, doresc ca ale Mele cuvinte să fie cunoscute de mulţi - cuvintele care vin 

direct de pe buzele Mele, căci toate revelaţiile pe care le-am insuflat în tine sunt de la 

Mine. Eu lucrez şi în acest fel. Din când în când, vin să reîmprospătez tot ce a fost deja 

învăţat de Mine. Eu sunt Mântuitorul vostru, întotdeauna alături de voi, întotdeauna 

gata să vă scot din rău. Vin, nădăjduind că al Meu Cuvânt va pătrunde inimile şi se va 

odihni în ele. Vassula, vrei să aduci ispăşiri pentru ceilalţi ? 

- Ce înseamnă exact “a aduce ispăşiri”, Doamne ? 

- A aduce ispăşiri înseamnă a compensa pentru alţii, care nu dau nici un răspuns Iubirii 

Mele. Repară pentru alţii. Tot ce ai de făcut este să Mă iubeşti cu toată inima ta şi cu 

tot cugetul tău. 

- Te iubesc! Dar vreau să învăţ să Te iubesc fără măsură, ca să pot compensa mai mult. 

- Vino, Eu te voi învăţa. S-a auzit vreodată să nu-Mi fi ţinut Cuvântul? Fiică, Eu sunt 

Învăţătorul tău şi de la Mine vei învăţa totul. Eu te voi face să progresezi.  

- Sunt nevrednică de tot ce îmi dai; e fapt sigur, când mă compar cu aceia atât de 

smeriţi şi devotaţi. Eu nu sunt mândră de mine că am fost aleasă ca să primesc 

această revelaţie, eu, care sunt de departe cea mai mizerabilă. Ştiu că nu am fost 

aleasă pentru calităţile mele; din contra, am fost aleasă din cauza mizeriei mele. Tu 

Însuţi, Doamne, ai confirmat aceasta! 

- Primeşte pacea Mea, Vassula; tu eşti mizerabilă, dar Eu te iubesc oricum. Dă-Mi toată 

mizeria ta şi Milostivirea mea o va mistui. Simte-te iubită de Mine; vino, sprijină-te pe 

Mine, ascultă-Mă, însoţeşte-Mă; nu uita că Eu sunt Sfântul tău Însoţitor. 

 

EU SUNT TOTUL ÎNTR-UNUL 

  

2.03.1987 

- Slavă lui Dumnezeu Tatăl pentru că te-a izbăvit de rău.  
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- Cine este? 

- Sunt Eu, Iisus. De ce ? 

(Aici m-am simţit încurcată pentru că tot nu înţelegeam Cine este Tatăl şi care este 

diferenţa între Tatăl şi Iisus. Dacă Iisus se referă la Dumnezeu Tatăl, atunci cum poate să 

spună că şi El este Tată?) 

- Acsultă, Vassula; fii atentă la Mine. Află că Dumnezeu şi cu Mine suntem Una; Eu 

sunt Tatăl şi Fiul. Acum înţelegi? Eu sunt Unul, Eu sunt Totul într-unul, Eu sunt Totul 

într-Unul. 
38

 

- Tu eşti Totul într-Unul ? 

- Da. 

- Şi Lumina ? 

- Eu sunt şi Lumina. Ascultă-Mă.
39

 

(Mă gândeam că îmi va fi greu să înţeleg şi să scriu, căci aveam în minte şi problema 

Duhului Sfânt) 

- Să încercăm. Duhul Sfânt vine de la Mine. Înţelegi acum? Totul într-Unul. Sfânta 

Treime este Una. Tu poţi să Mă numeşti şi “Tată”. Înţelepciunea vine de la Mine; Eu 

sunt şi Înţelepciunea. 

(Mai târziu) 

- Sunt Eu, Iisus. De fiecare dată când ai îndoieli, vino la Mine. 

- Dar mă simt încurcată că încă mai am din când în când îndoieli. După ce ar fi  

umplut 11 caiete cu revelaţii, nimeni n-ar fi ca mine. Oricine s-ar fi transformat până 

acum într-un sfânt! 

- De fiecare dată când te simţi încurcată, Eu te iubesc şi mai mult. Vassula, vino; tu eşti 

preaiubita Mea şi Îmi place să Mă odihnesc în tine. Mă iubeşti ? 

- Doamne, ştii că Te iubesc, dar uneori mă simt rece ca piatra! Cât de 

nerecunoscătoare pot să fiu ! 

- De fiecare dată când ai acest sentiment, Eu folosesc iubirea ta pentru a încălzi alte 

suflete care au nevoie de căldură, suflete care sunt reci faţă de Mine. Acum înţelegi? 

Fiică, scrie acum aceste cuvinte.  

(Am înţeles că aceasta este continuarea mesajului de pace din 21 februarie) 

- Eu, Yahve, vă voi acoperi cu iubirea Mea, dăruindu-vă vouă tuturor Pacea Mea. Îmi 

voi proclama Cuvântul către toate naţiunile, căci, iată, în Mine sălăşluiesc Iubirea, 

Pacea, Mila şi Înţelepciunea. Îmi voi întemeia Împărăţia pe pământ precum este în 

Cer.  

Vassula, aceasta este numai o parte din mesajul Meu. Vei scrie restul mai târziu. Vino, 

rămâi alături de Mine. 

 

POŢI SĂ LUCREZI CU IUBIRE, PENTRU IUBIRE ? 

 

3.03.1987 

- Sunt Eu, Iisus. 

- Iartă-mă pentru toate păcatele mele. 

- Te iert. Vino, Mă bucur întru tine. Îţi aminteşti ziua în care ţi-am arătat Slava Mea? 

- Da. 

- Doreşti să continui? Da? 

(Mă simţeam nesigură) 

- Tată, pot să mai aştept puţin? 

                                                
38 Cf. In 10,30 – „Eu şi Tatăl Meu una suntem”. 
39 In 1, 9 – „Lumina era cea adevărată, care, venind în lume, luminează pe tot omul” 
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- Fie. Te voi întreba din nou mai târziu. Doresc să-ţi arăt mai mult din Slava Mea, 

pentru ca tu să le poţi descrie celorlalţi copii ai Mei cum este Împărăţia Mea. Cât 

despre mesajul precedent, când voi simţi că eşti pregătită să-l scrii, te voi înştiinţa. 

Vassula, vrei să Mă laşi să te folosesc astăzi? 

- În ce fel, Doamne? 

- Folosind esenţa iubirii pe care tu o ai pentru Mine. Iubeşte-Mă dar cu ardoare, 

Vassula. Doresc să salvez de la prăbuşire un suflet foarte special; este unul din 

sufletele Mele alese. Încă o mai putem salva, Vassula. Voi lăsa două picături curate 

din Sângele Meu pe inima ta. Aceste picături vor fi de ajuns ca să-ţi acopere în 

întregime inima şi să te facă să simţi durerea Mea.  

- Ce trebuie să fac? 

- Poţi să lucrezi cu iubire, pentru iubire? 

- Voi încerca, Doamne. 

- Uneşte-te cu Mine. Astăzi îi vom vindeca sufletul, o vom întări. Te voi învăţa cum 

lucrez Eu, căci acestea sunt lucrări Cereşti. Toate lucrările Sfinte sunt de la Mine. 

Întelepciunea te învaţă. Să nu uiţi niciodată aceasta; tu eşti floarea Mea pe care o las să 

crească în lumina Mea. Eu voi curăţa pământul tău şi îţi voi da ce îţi lipseşte. Mă voi 

întoarce să îţi spun despre inima acelui suflet special al Meu. Te iubesc; iubeşte-Mă, 

Vassula, căci atât de multe atârnă de această iubire.  

(Mai târziu, după-amiaza, am fost atacată de demoni, care mă învinuiau. Am ştiut că nu e 

Dumnezeu, căci înţelesesem că El nu mă va învinui niciodată.) 

- Te binecuvântez, fiică. Eu nu te voi învinui niciodată pentru ce ţi-am dat Eu, Yahve. 

Mă bucur întru tine. Eu te-am ales ca să-Mi revelez Chipul. Meditează, Vassula Mea, 

simte, simte această iubire pe care o am pentru tine. Curând, Mă vei vedea; da, voi 

veni. 

- Doamne, când vei veni să mă iei, nu voi aştepta nici o răsplată, pentru că n-am    

făcut nimic şi sunt incapabilă să fac ceva. Închei din nou cu cuvântul “nevrednică”. Şi 

totuşi, cât îmi doresc să fiu alături de Tine! 

- Vassula, simte Mâna Mea. Mâna Mea încearcă mai tare ca niciodată să te cuprindă şi 

să te ţină aproape de Mine. Mi-e dor să te adăpostesc. Îmi place să te iau şi să te arunc 

în adâncimile Inimii Mele şi să te ţin acolo, toată numai pentru Mine. Tu pari a uita 

cuvintele Mele; oare nu te-am legat de Mine pentru veşnicie? Oare nu am fost uniţi de 

Mine, care am aşezat o cunună de iubire asupra unirii noastre? Preaiubita Mea, noi 

lucrăm împreună; Eu sunt Dumnezeul şi Îndrumătorul tău. 

- Domnul meu, eu sunt slabă şi am nevoie de Tine. Am nevoie să mă întăreşti în toate, 

ca să Te pot slăvi. 

- Vassula, priveşte mâinile Mele. Aşază-ţi mâinile astfel încât vârfurile degetelor tale să 

le atingă pe ale Mele.  

Am văzut cum scânteiau vârfurile degetelor Lui, ca electrizate. Mi-am aşezat mâinile şi I-

am atins vârfurile degetelor. Toate acestea s-au petrecut în discernământ şi meditaţie.) 

- Simte Sfinţenia Mea; Puterea Mea pătrunde prin vârfurile degetelor tale. Astfel de 

lucrări sunt lucrări Cereşti. Te binecuvântez. Sprijină-te pe Mine. Acum, M-ai 

absorbit. Ţine-ţi mâinile într-ale Mele şi simte-Mi căldura. 

(Mai târziu) 

- Vassula, ascultă-Mă, acum noi am salvat acel suflet de la cădere. Bucură-te! Am 

folosit esenţa iubirii tale. Noi lucrăm împreună, ajutând şi vindecând suflete. Fiică, să 

nu te saturi niciodată să le vindeci.  

(Am fost din nou atacată de demoni. Ei mi-au spus “N-o să dispari odată de-aici?”) 

- Vassula, vino, apropie-te de Mine; primeşte iubirea Mea. Înţelegi pentru ce te urăsc 

ei? Tu smulgi din ghearele răului sufletele Mele preaiubite şi le aduci înapoi la Mine. 
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- Doamne, dar toată iubirea pe care ţi-o dau alţi oameni? Nu ajută şi ea? 

- Ba da! Toată iubirea este folosită pentru a recupera şi vindeca suflete. Împărăţia Mea 

se întinde şi va creşte în continuare prin iubirea dăruită.  

Adevărat grăiesc vouă: toate suferinţele Mele nu vor fi în zadar. Cu o Slavă de negrăit 

voi birui asupra a tot răul. Voi înflăcăra fiecare inimă, răspândind astfel seminţele 

Mele de Iubire şi Pace, unindu-Mi copiii; peste întregul univers se va răspândi Lumina 

Mea, căci astfel este Voia Mea. 

Cinsteşte-Mă, Vassula, iubindu-Mă. Sărută-Mi mâinile.  

(Am făcut aceasta, în chip mistic, dar şi pe o pictură. Am simţit atâta fericire din 

partea lui Dumnezeu… Dumnezeu era atât de fericit!) 

- Preamăriţi-Mă întotdeauna. Eu vă iubesc pe toţi. Veniţi mai aproape de Mine, 

preaiubiţii Mei, căci Iubirea Mea pentru voi este mai mare decât vă puteţi închipui 

vreodată.  

 

AVEM LEGĂTURI ÎMPREUNĂ 

 

4.03.1987 

- Cum mă ştiu atât de infidelă, mă tem că într-o zi, din slăbiciune, Te-aş putea părăsi. 

Gândul acesta e înspăimântător! Nu ştiu cum s-ar putea întâmpla, dar nu vreau să se 

întâmple, sau să mă părăseşti Tu! 

- Vassula, Eu, Yahve, te iubesc. Te-am părăsit Eu vreodată? Avem legături împreună şi 

fiind legaţi unul de celălalt, tu nu vei putea să Mă părăseşti. Vezi? Am avut grijă de 

unirea noastră; vom rămâne uniţi până la sfârşit; tu, având  nevoie de Mine şi iubindu-

Mă fierbinte, iar Eu, liber să stăpânesc asupra ta şi să te iubesc, având pururi dorinţa 

de a te aduce la Mine.  

- Tu ai spus aceasta, Dumnezeul meu? 

- Da, Eu am spus. Vrei să-Mi pui întrebarea ta? 

- Nu îndrăznesc! 

- De ce? Nu te teme de Mine. 

(Îmi dădeam seama că Dumnezeu cunoştea întrebarea mea, dar nu doream s-o aştern pe 

hârtie.) 

- Te rog, Doamne! 

- Vino; să învăţăm. Eu sunt Cel Atotputernic şi ştiu ce este cel mai bine pentru sufletul 

tău. Dacă unul dintre voi Îmi pune o întrebare sau Îmi cere o favoare, Eu îi voi 

răspunde. Răspunsul Meu va fi cel mai bun pentru ca acel suflet să fie hrănit. Este ca 

şi cum aş alege din toate roadele rodul ideal, care ar da cele mai bune rezultate pentru 

acel suflet. Ai auzit vreodată de câte ori pot Eu ierta? 

- Da, Doamne, dar unele cărţi afirmă că dacă Tu nu vrei să răspunzi în acest fel, adică 

în mod supranatural, Tu totuşi răspunzi, dar cum aceasta nu Îţi place, eşti mânios.  

- Eu, Yahve, vă spun aceasta
40

 : felul Meu de a gândi nu este felul vostru de a gândi şi 

căile Mele nu sunt căile voastre
41

. Vassula, Eu sunt un Dumnezeu Preamilostiv, sunt 

pentru voi un Tată Sfânt Iubitor. Eu vă cunosc nevoile şi slăbiciunile. Iubirea Mea 

pentru voi toţi este o iubire geloasă. Veniţi, veniţi mai aproape de Mine. Eu, Yahve, 

Mă folosesc de toate ocaziile pentru a vă atinge. 

- Tată al meu, când sunt cu Tine, mă simt atât de iubită de Tine şi iubirea mea pentru 

Tine nu face decât să crească, dar totuşi îmi este frică să nu Te dezamăgesc, căci sunt 

plină de păcate.  

                                                
40 Cf. Isaia, 9:5 
41 Deci această teorie este greşită. 
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- Vassula, oare Eu nu ştiu toate acestea? Tu eşti un fir de praf şi dacă aş sufla peste el, ar 

dispărea. Ştiu cât eşti de slabă, căci, la urma urmei, nu eşti decât o umbră trecătoare pe 

pământ, dar în nimicnicia şi mizeria ta, ochii Mei nu te părăsesc nicicând. Privesc 

slăbiciunile tale cu Compasiune şi Iubire. Nu te teme, căci Eu te voi întări; îţi iau 

păcatele şi îţi dau iertarea Mea. Vassula, nu mai scrie astăzi. Te voi chema din nou 

mâine. Primeşte Pacea Mea.  

 

 

FIIND SOŢUL TĂU, ÎŢI VOI DA DIN BELŞUG TOT CE ÎŢI LIPSEŞTE 

5.03.1987 

- Pacea fie cu tine, Vassula. Mă iubeşti? 

- Te iubesc, Yahve, Dumnezeul meu, cu toată inima mea, şi doresc să rămân alături de 

Tine. 

- Şi Eu te iubesc. Nu te voi părăsi în veac. Eu sunt Regele şi Suveranul Păcii şi al 

Iubirii. În faţa ta Eu sunt pentru a vă dezvălui tuturor Sfântul Meu Chip. Acesta este 

începutul chemării Mele de Pace şi Iubire. Fiică, te voi instrui mai mult, cu 

Înţelepciune. Sunt mulţumit de tine. Bucură-Mă, ascultându-Mi chemările şi 

aşternându-le pe hârtie. Nu obosi niciodată să scrii. Vino! Nimic nu va fi în zadar. Îţi 

dau binecuvântările Mele. Vino, sprijină-te pe Mine; slăveşte-Mă, iubindu-Mă, fiică. 

Întotdeauna caută-Mă; nu Mă respinge niciodată; compensează pentru ceilalţi, 

împlineşte cuvântul Meu; primeşte Pacea Mea veşnică. 

(Mai târziu) 

- Vassula, rămâi lângă Mine. Îţi voi aminti că, fiind Soţul tău, îţi voi da din belşug tot ce 

îţi lipseşte. Te iubesc. Fiecare cuvânt pe care îl rostesc va fi scris; vom lucra împreună. 

Nu te lăsa de scris. 

I-am citit Sfântului Arhanghel Mihail rugăciunea compusă de Papa Leon al XIII-lea. 

Sfântul Mihail mi-a răspuns: 

- Prin puterea lui Dumnezeu, Eu, Sfântul Mihail, îl voi arunca în iad pe Satana împreună 

cu toate celelalte duhuri rele care pierd sufletele oamenilor. 

Am spus apoi rugăciunea “De Memorare” (Adu-Ţi aminte) a Sfântului Bernard către 

Sfânta Fecioară Maria. Sfânta Fecioară mi-a răspuns:  

- Preaiubită fiică, Eu te voi ajuta. Primeşte Pacea Mea veşnică. Sunt alături de tine până 

la sfârşit. Împlineşte Mesajul, Vassula, împlineşte Cuvântul lui Dumnezeu. Sprijină-te 

pe Tatăl tău cel Sfânt, căci El este Atotputernic. Iubeşte-L şi slăveşte-L. Vei face toate 

acestea? Rămâi alături de Noi. Te iubesc. 

 

PÂINEA MEA TE VA ÎNDESTULA 

 

6.03.1987 

- Vassula, sunt Eu, Iisus, Mântuitorul tău. Ţi-e foame? 

- De fapt, Iisuse, chiar mi-e foame acum. 

- Să-ţi fie mereu foame, foame de Pâinea Mea. Vino! Pâinea Mea e fără plată şi când 

vei mânca de la Mine, vei fi îndestulată. 

- Iisuse, eu vorbeam despre pâinea pământească. 

- Ştiu, Vassula, dar tu pe care ai prefera să o ai? 

- Pe amândouă, Iisuse. 



 39 

- Pâinea ta nu te satură decât pentru puţin timp, dar mâncând din Pâinea Mea, vei fi 

îndestulată. Oricine mănâncă din Pâinea Mea va trăi în veci
42

. Eu te voi hrăni, 

Vassula. 

- Iisuse, Te iubesc. 

- O, fiică, cât de mult tânjesc să aud aceste cuvinte de pe toate buzele: “Iisuse, Te 

iubesc!” Vrei să simţi Inima Mea? Priveşte-Mă! Stau în faţa ta. 

Am privit Inima Lui. Întreg pieptul Lui strălucea. 

- Inima Mea este aprinsă de o iubire fierbinte; Inima Mea doreşte să te mistuie în 

Iubirea Ei; Inima Mea vrea să te cucerească şi să fii pentru totdeauna a Mea! Vino, 

fiică, strigă după Iubire, strigă după Pace; fii unită cu Mine până la sfârşit. Vino, să 

mergem să-i reînviem pe ceilalţi; iubeşte-Mă cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău ca 

să Mă poţi slăvi, preaiubită.  

- Iisuse, a Te iubi pe Tine este dureros, pentru că omul doreşte să fie cu Tine, adică 

eliberat de trupul său şi alături de Tine. De aceea este dureroasă această iubire.  

- Şi Eu sufăr din cauza Imensei Mele Iubiri pe care o am pentru voi toţi. Am suferit 

cumplit din cauza iubirii; încă mai sufăr, când nu primesc nici un răspuns la Iubirea pe 

care o am pentru voi. Poţi să îţi închipui cum Mă simt? Preaiubită, am nevoie de 

suflete care să Mă iubească cu adevărat, suflete care să compenseze pentru cei care Mă 

ignoră. Spune-le, fă-i să afle ce simt atunci când iubesc pe cineva pentru care Mi-am 

dat viaţa din iubire şi de la care nu primesc totuşi nici un răspuns, nici un pic de iubire! 

Nu obosi să porţi Crucea Mea de Pace şi Iubire. Purtând-o pentru Mine, Îmi odihneşti 

Sufletul obosit. Am nevoie să Mă odihnesc, preaiubită. 

- Iisuse, voi face tot ce doreşti şi voi încerca să înţeleg ceea ce îmi spui.  

Seara, sufletul îmi era trist şi apăsat. 

 

FOLOSEŞTE CUVÂNTUL « NOI » 

O VIZIUNE A INFERNULUI 

 

7.03.1987 

- Vassula, Eu, Iisus, te iubesc, preaiubită; M-am odihnit, vino, sunt mulţumit. Crede-

Mă, Mă simt odihnit. Să lucrăm cu iubire şi să reparăm. Vino, Eu te voi învăţa să 

compensezi. Eu sunt Elixirul Vieţii, Eu sunt Învierea. 

- Iisuse, cât de mult aş vrea ca fiecare suflet să Te iubească! Trebuie să fie cumplit să 

nu primeşti răspuns la o iubire atât de mare ca a Ta! 

- Vassula, dorinţa Mea este deja înrădăcinată în sufletul tău. Fiică, umple-Mă de bucurie 

şi învaţă să spui: “Să mergem să muncim; să facem una sau alta”. Foloseşte cuvântul 

“NOI” - noi suntem uniţi pe vecie! Fă-Mi bucuria şi spune: “Tată, facă-se voia Ta”; 

nu-Mi refuza nimic. Fiică, astăzi Mă vei însoţi în tărâmul întunecat al duşmanului 

Meu, pentru a vedea cum suferă acele suflete care M-au refuzat.
43

 

- Iisuse, acele suflete sunt pierdute pentru totdeauna? 

- Cele din infern, da, însă cele din Purgatoriu sunt salvate prin iubire de Mine împreună 

cu preaiubiţii Mei care fac rugăciuni şi ispăşesc. Nu te teme, căci Lumina Mea te apără 

şi Eu sunt cu tine. 

M-am văzut sub pământ. Era un loc care semăna cu o peşteră subterană întunecată, 

luminată numai de foc. Areul era jilav, iar solul era cleios. Am văzut câteva suflete într-un 

şir. Erau legate şi nu li se vedeau decât capetele, cu chipuri în agonie. Era foarte mult 

zgomot, ca şi cum s-ar fi auzit nişte utilaje de fier: multe strigăte, lovituri de ciocan, 

zbierete, o forfotă foarte mare. În faţa acelor capete era cineva care stătea cu mâna 

                                                
42 Cf. Ioan, 6:51 
43 Sufletele care se află în Infern şi în Purgatoriul apropiat de Infern 
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întinsă şi avea în palmă lavă. Braţul lui a făcut o mişcare de la dreapta la stânga, 

împroşcând cu lava aprinsă feţele acelea umflate de arsuri. Deodată, acela - care am 

înţeles că era Satana - a observat prezenţa noastră, s-a întors şi a spus : “Priviţi-o!” şi a 

scuipat pe jos cu silă şi furie la vedera lui Iisus şi a mea. “Vierme mizerabil! Priviţi-o! 

Avem şi viermi în zilele noastre, care vin să ne sugă sângele, du-te-n…” Mi-a spus 

“Uite!” şi a aruncat din nou cu lavă aprinsă pe acele chipuri. Le-am auzit strigând “O, 

lasă-ne să murim…” Atunci Satana, care arăta exact ca un nebun, a răcnit turbând  de 

furie: “Creaturi ale pământului, ascultaţi-mă pe mine, la mine veţi veni!” Eu doar m-am 

gândit  că, deşi ameninţa, era nebun să creadă că în cele din urmă va triumfa. Trebuie că 

mi-a citit gândul, căci a spus ameninţător : “Nu sunt nebun!” Apoi, cu un râs răutăcios şi 

sarcastic, a spus către acele sărmane suflete : “Aţi auzit? M-a făcut nebun. Dragile, 

preaiubitele mele suflete, vă voi face să plătiţi pentru spusele ei” Era gata să ia din nou 

lavă ca să arunce. M-am întors disperată către Iisus, rugându-L să facă ceva să-l 

oprească. Iisus a răspuns “Îl voi opri”. În clipa când Satana a ridicat braţul ca să arunce 

lava, l-a cuprins o durere puternică şi a urlat de durere, blestemându-L pe Iisus, apoi mi-

a spus “ Vrăjitoareo, du-te, da, du-te, lasă-ne!”. Aproape de porţile iadului, vocile 

sufletelor strigau “Salvaţi-ne, salvaţi-ne!” 
44

. Apoi cineva s-a apropiat de Satana, unul 

dintre demonii săi, şi Satana l-a întrebat : “Îţi faci datoria? Faci ce ţi-am cerut? Răneşte-

o, distruge-o, descurajeaz-o!” Am înţeles că Satana vorbea despre mine; voia ca acest 

demon să mă descurajeze să mă întâlnesc cu Iisus, dându-mi cuvinte greşite sau 

distrugând mesajul pe care îl primesc. L-am întrebat pe Iisus dacă putem să plecăm. El a 

spus :  

- Vino, să mergem; vreau ca tu să scrii toate acestea; Eu voi scrie pentru tine. Stai  

aproape de Mine, preaiubită. Vreau ca ai Mei copii să înţeleagă că sufletele lor trăiesc 

şi că răul există. Tot ce e scris în Sfintele Mele Scripturi nu este un mit. Satana există 

şi caută să vă piardă sufletele. Eu sufăr să vă văd dormitând, inconştienţi de existenţa 

lui. Vin să vă dau avertismente, să vă dau semne, dar câţi dintre voi nu vor citi 

avertismentele Mele ca pe nişte basme? Preaiubiţilor, Eu sunt Mântuitorul vostru; nu-

Mi tăgăduiţi Cuvântul; întoarceţi-vă la Mine şi simţiţi suferinţele de iubire pe care le 

am pentru voi. De ce, de ce sunteţi atât de dornici să vă aruncaţi la picioarele Satanei? 

O, veniţi, toţi care nu mai credeţi în Mine, veniţi la Mine, toţi care M-aţi părăsit! 

Veniţi şi luaţi aminte, căci acesta este timpul pentru a asculta. Voi toţi care Îmi răniţi 

Sufletul, ridicaţi-vă, înviaţi şi vedeţi Lumina Mea. Nu vă fie frică de Mine; Eu v-am 

iertat. Voi lua păcatele voastre şi Sângele Meu le va spăla. Voi trece cu vederea 

slăbiciunile voastre şi vă voi ierta. Veniţi şi sorbiţi roua dreptăţii, care vă va vindeca 

sufletele voastre ce se îndreaptă spre pierzanie. Eu vin să vă caut, vin în căutarea oilor 

Mele rătăcite. Oare Eu, Bunul Păstor, aş putea să vă văd pierduţi şi să rămân 

nepăsător? Vassula, vrei să te rogi pentru toţi aceia care sunt în pierzanie? 

- Acum, Iisuse? 

- Da, acum. 

- Nu ştiu ce să spun, Doamne. 

- Te voi învăţa. Ascultă-Mă şi repetă după Mine : 

“O, Tată Sfânt, prin Puterea Ta şi cu Milostivirea Ta 

Te rog fierbinte, adună toate oile Tale. 

Iartă-le şi fă-le să se întoarcă în Preaiubita Ta Casă, 

Cercetează-le ca pe copiii Tăi 

Şi cu Mâna Ta, binecuvântează-le. 

Amin.” 

                                                
44 Sufletele de la porţile iadului, în purgatoriul cel mai jos, pot fi “ridicate” prin rugăciune, ajungând să sufere 

mai puţin. 
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Vassula, vino în Inima Mea, căci acolo este o Pace adâncă.  

 

CAIETUL 9 

DE CE SĂ-MI REFUZAŢI UN LOC ÎN INIMA VOASTRĂ ? 

8.03.1987 

- Vassula, preaiubită, vreau să îţi amintesc din nou că Eu nu te favorizez pe tine faţă de 

ceilalţi copii ai Mei, căci meritele tale nu sunt nimic, iar vrednicia ta preţuieşte încă şi 

mai puţin în Ochii Mei, dar Eu te iubesc chiar şi aşa. Ţi-am dat acest Har pentru că 

aceasta este voia Mea. Fii mesagera Mea şi Eu Mă voi manifesta prin tine. Să nu crezi 

că Mă contrazic. Iubirea Mea pentru tine este fără margini, iar tu eşti preaiubita Mea, 

de vreme ce te-am ales. Să nu crezi nici o clipă că te iubesc mai puţin pentru că îţi arăt 

slăbiciunile. Eu sunt Sfântul tău Tată, care te cunoaşte, şi dacă Eu nu îţi arăt greşelile, 

atunci cine o va face? Tu eşti floarea Mea plăpândă pe care o formez, făcându-te să 

sorbi din Tăria Mea pentru ca să creşti, Vassula.  

Vreau să îţi amintesc că Revelaţiile pe care le insuflu în tine nu sunt numai pentru 

folosul tău, ci şi pentru alţii care au o nevoie disperată de Pâinea Mea. Eu vin să vă 

hrănesc pe toţi cei cărora vă este foame. Mesajul Meu este un mesaj de Pace şi Iubire,  

pentru a vă aminti de temeliile voastre şi de Cel care v-a creat. Vin să vă spun că 

Trupul Meu este Biserica Mea, DA! Biserica Mea care umple întreaga creaţie. Vin să 

arăt acestei lumi Milostivirea Mea. Tu, Vassula, erai printre acele mulţimi care Mă 

rănesc, care nu răspund niciodată la Iubirea Mea, îndurerându-Mă. Ce este mai dureros 

decât să nu primeşti nici un răspuns la o Iubire atât de însetată şi de mare ca a Mea? În 

schimb, în deşertul tău, tu căutai plăcerile materiale zilnice, socotindu-le ca pe nişte 

dumnezei, idolatrizându-le, îndepărtându-te şi mai mult de Mine, mâhnindu-Mă şi 

rănindu-Mi Inima, Inima unui Dumnezeu viu, atât de puţin căutat şi iubit de tine, un 

Dumnezeu uitat cu desăvârşire. Fiică, atât de departe eram Eu de tine?  

Vino, vino să-Mi simţi Inima. Inima Mea strigă după voi toţi.  

Fiii Mei, fiicele Mele, veniţi…veniţi mai aproape de Mine, întoarceţi-vă la Mine, 

îngăduiţi-Mi să vă îmbrăţişez; lăsaţi-Mă să vă arunc în adâncul Inimii Mele, lăsaţi ca 

Inima Mea să vă absoarbă şi să vă dea o Pace adâncă.  

Veniţi şi intraţi în Lumea Mea Duhovnicească de Pace şi Iubire. Veniţi la Mine şi 

mâncaţi Trupul Meu, căci Pâinea Mea este curată şi vă va curăţi. Trupul Meu
45

 strigă 

după voi! Veniţi să Mă vedeţi, pe Mine, care petrec zi şi noapte în Altar, aşteptându-vă 

ca să vă hrănesc. Nu vă temeţi şi nu vă înfricoşaţi de Mine. Nu Mă renegaţi. De ce să-

Mi refuzaţi un loc în inima voastră? Veniţi să Mă cunoaşteţi şi Mă veţi iubi, căci cum 

aţi putea iubi pe cineva pe care nu-l cunoaşteţi, sau pe care nu-l cunoaşteţi decât 

nedesăvârşit? Străduiţi-vă să Mă cunoaşteţi bine şi Mă veţi iubi cu ardoare.  

Vassula, tu te rătăciseşti şi, dezlipindu-te astfel de Mine, te-ai îndepărtat de adevăr, 

schimbând binele în rău şi lipindu-te mai mult de rău decât de bine.  

Veniţi, aşadar, voi toţi care încă Mă ocoliţi şi aduceţi-vă păcatele înaintea Mea, ca să 

le pot ierta. Veniţi şi mâncaţi de la Mine, veniţi şi deşertaţi-vă inimile înaintea Mea şi 

lăsaţi-Mă să vi le umplu cu Iubire. Eu ştiu că sunteţi slabi, dar îngăduiţi-Mi să lucrez 

în voi toţi. Daţi-Mi consimţământul vostru, preaiubiţilor. Lăsaţi-Mă să vă smulg din 

rădăcină toate nelegiuirile voastre, să le arunc departe şi să sădesc în voi sămânţa Mea 

de Pace şi Iubire. Lăsaţi-Mă să vă curăţesc. 

Vassula, nu mai scrie, voi continua mai târziu. Nu uita de Prezenţa Mea; aminteşte-ţi 

întotdeauna: “noi”.  

- Îmi voi aminti; voi încerca, Doamne. 

                                                
45 Sf. Împărtăşanie 
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- Să mergem. 

- Să mergem. 

 

(Mai târziu) 

 

- Veniţi să Mă cunoaşteţi. Eu nu sunt de neatins; noi mergem unul lângă altul. Voi trăiţi 

în Mine şi Eu în voi; nu suntem niciodată despărţiţi, niciodată. Veniţi şi scoateţi din 

Bunătatea Mea Nesfârşită şi lăsaţi ca asprimea voastră să se topească în Puritatea Mea.  

O, fiică, deşi mulţi dintre copiii Mei preaiubiţi au fost sfinţiţi prin Botez, numai foarte 

puţini sunt cei care Mă cunosc aşa cum sunt Eu. Ei uită să vadă în Mine un Tată 

iubitor. Mulţi dintre ei Mă părăsesc, gândindu-se că sunt de neatins. Mulţi dintre ei Mă 

închipuie în propriul lor fel, punând pe seama Mea necontenite sentimente vrednice de 

dispreţ. Unii se gândesc la Mine numai cu teamă; alţii se îndoiesc de Nemărginita Mea 

Iubire. 

(Aici am fost întreruptă. Imaginea cu Sfântul Giulgiu  pe care o comandasem a sosit. Am 

contemplat-o şi apoi m-am întors la scris, uitându-mă încă la ea.) 

- Aminteste-ţi, Eu încă mai sufăr. Vassula, cât de îndurerat sunt! De ce, de ce atâtea din 

oile Mele sunt împrăştiate? Priveşte-le, oare jertfa Mea a fost în zadar? Fiică, sunt atât 

de întristat! Cât de zdrobit este sufletul Meu! Sufăr. Hrăneşte-Mi oile, nu înceta să 

scrii.  

- Nu, Doamne, nu voi înceta. 

- Îţi voi da Tăria de care ai nevoie. Vino, să lucrăm, să continuăm. Eu sunt Învăţătorul 

tău. Umple-Mă de bucurie şi nu uita de Prezenţa Mea.  

Vassula, ai simţit într-adevăr Prezenţa Mea. Şedeam pe colţul patului tău. Lasă-Mă să 

fac public ceea ce am scris. Sunt Eu, Iisus; acum stau jos, dar chiar în această clipă Mă 

voi ridica, deoarece şi tu te vei ridica. 

Iisus abia a terminat de scris aceste cuvinte, când cineva a bătut cu putere la uşă. Am 

sărit în sus şi am rămas acolo, perplexă. Era angajatul meu care venise să-mi spună ceva. 

În seara aceea, Iisus şi-a întărit foarte mult Prezenţa, atât de mult încât am luat o bucată 

de hârtie să verific şi El a scris fraza de mai sus.  

- Te iubesc. Nu înceta să scrii. A-Mi da această libertate de a te folosi este ceea ce Îmi 

doresc.  

- Iisuse, Tu eşti minunat! 

- Fii întotdeauna bucuroasă când Eu sunt bucuros. Urmează-Mă. Mă vei întrista dacă 

vei uita de Prezenţa Mea. Niciodată să nu uiţi de Prezenţa Mea, niciodată! 

- Dar, Doamne, este greu! Câteodată trebuie să conduc maşina şi trebuie să fiu atentă 

la drum. Sau vorbesc cu prietenii mei despre diferite lucruri, sau îl ajut pe fiul meu la 

lecţii. Deci cum aş putea să am mereu în gând Prezenţa Ta? E aproape imposibil! 

- Vassula, floarea Mea, când eşti într-o asemenea situaţie, trebuie doar să-ţi aminteşti de 

virtuţi şi să fii smerită, devotată, blândă, amabilă, onestă, iubitoare. Da, a fi virtuoasă 

înseamnă a-ţi aminti de Mine. Vino, să mergem.  

Vreau să îţi fac cunoscut că într-adevăr Mă apropii de voi într-un mod supranatural 

pentru a vă transmite mesajele Mele. Nu uita că Eu sunt un Dumnezeu al Milostivirii 

şi, în ciuda mizeriei tale şi a nepăsării pe care ai avut-o faţă de Mine, te iubesc. Ţi-am 

dat această carismă pentru ca să poţi învăţa direct de pe buzele Mele. Vassula, Mi-e 

bine când Mă odihnesc în inima ta.  

 

(Mai târziu) 

 

Din nou m-a cuprins un val de îndoieli. 
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- Vino, suferinţa te curăţeşte; sprijină-te pe Mine; primeşte să suferi. Ispăşeşte, 

ispăşeşte, ispăşeşte pentru alţii. Vino să-i reînviem pe toţi copiii Mei.  

(Aici m-am simţit chiar disperată.) 

- Dar, Dumnezeul meu, eu sunt neajutorată, cum aş putea să fac ceva? 

El a spus foarte blând: 

- Te voi părăsi Eu vreodată? Foloseşte seminţele Mele şi seamănă-le pe câmpuri, ca să 

rodească fructele Păcii şi ale Iubirii. Fie ca al Meu cuvânt să fie cunoscut de toţi. Eu 

voi fi tot timpul cu tine.  

- Şi dacă ei îl refuză şi îl lasă la o parte, îndoindu-se de el? Dacă ei vor crede că nu e 

ceva bun, dacă ei vor crede că nu e de la Tine? 

- Ascultă-Mă, Vassula Mea, de ce te temi? Toată creaţia Mea a fost făcută de Mâna 

Mea. Ai uitat că Eu sunt Atotputernic? Toată creaţia Mea ascultă de Voinţa Mea. 

Micuţă, Eu sunt Cel Preaînalt; slăveşte-Mă, fii ca o floare care are nevoie de Lumina 

Mea pentru a trăi.  

 

SUFERINŢA ÎŢI CURĂŢEŞTE SUFLETUL 

 

17.03.1987 

Iisus a apărut cu Crucea Sa. 

- Vassula, vrei să-Mi porţi Crucea acum? 

- Fac după cum vrei Tu, Iisuse. 

- Simte, simte cât este de grea. Am nevoie să Mă odihnesc. Urmează-Mă, vino mai 

aproape de Mine. Mă voi despovăra pe tine de Preţioasa Mea Cruce. 

(Mai târziu, în acea zi, m-am simţit nespus de tristă, melancolică, având mare nevoie de 

consolare, dar negăsind-o.) 

- Ai simţit imensa Mea povară apăsând asupra ta. Să nu-Mi refuzi niciodată Crucea. 

Povara Mea este grea. Vassula, să nu cauţi să afli de ce te înalţ la Mine
46

. Lasă-Mă 

liber să fac ce doresc cu tine, până voi veni să te eliberez. Preaiubită, formarea ta îşi 

are martiriul ei. A căuta să afli adevărul şi a nu-l găsi este un martiriu pentru tine. 

Suferă pentru Mine. Suferinţa îţi curăţeşte sufletul. Jertfeşte-te Mie şi nu căuta să afli; 

crede numai.
47

 Lasă-Mă liber să acţionez în tine şi să-Mi manifest Cuvântul prin tine, 

vindecându-i astfel pe copiii Mei. 

Crede în Iubirea Mea Răscumpărătoare. Crucea Mea este grea, da; voi mai veni de 

multe ori ca să ţi-O încredinţez. Tu eşti mireasa Mea, preaiubita Mea şi floarea Mea. 

Purtând-O pentru Mine, Mă vei uşura. 

În revelaţiile pe care le insuflu în tine, sunt patimi amare de tristeţe, dureri şi suferinţe 

care se revarsă din adâncurile Sufletului Meu. Vino şi ascultă încă o dată Inima Mea şi 

simte cum se sfâşie. Simte cum vă caută pe voi toţi! 

Apoi, ca şi cum Iisus n-ar mai fi putut să-l ţină în El, un strigăt a ţâşnit din adâncul 

Sufletului Său îndurerat, ca şi cum ar fi fost aproape să moară de durere. 

Creaţie! Pe care Tatăl Meu a făurit-o cu Propria Sa Mână! De ce, de ce Îmi provoci 

atâta durere? 

Apoi, Iisus s-a întors spre mine. Faţa lui, dar şi tonul vocii Lui erau grave. El mi-a spus : 

- Te-ai gândit tu vreodată la Mine înainte ca Eu să vin la tine? 

(M-am simţit vinovată.) 

- Nu. 

Iisus a continuat cu un ton grav: 

- Ai fi venit tu la Mine dacă Eu nu te-aş fi căutat şi găsit? 

                                                
46 Iisus îmi cere să accept lucrurile aşa cum sunt 
47 Încercam să descopăr dacă aceasta este o revelaţie adevărată. 
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(Mă simţeam şi mai vinovată) 

- Nu, nu cred.  

- Acum Mă iubeşti.  

- Da, Doamne, Te iubesc. 

- Formarea Mea te-a schimbat, nu-i aşa? 

- Da.  

(Aici am simţit într-adevăr că sunt un nimic şi că nu pentru meritele mele S-a apropiat 

Iisus de mine, căci la început aproape L-am respins.) 

- Vrei să-i aduni pe copiii Mei şi să-i hrăneşti? 

(Mă simţeam neajutorată) 

- Dumnezeul meu, cum aş putea, cu ce mijloace? 

(Voiam să-I fac pe plac, să-I arăt recunoştinţa mea lui Iisus, dar nu reuşeam) 

- Ai încredere în Mine. Lasă-Mă să te îndrum, Vassula. Lasă-Mă să-Mi adun copiii. Ştiu 

că eşti neajutorată; ştiu că eşti slabă. Vezi, nu poţi face nimic fără Mine. Acum, Mă 

vei lăsa să te folosesc ca pe un instrument, până Îmi voi încheia Mesajul? 

- Da, atâta timp cât Mesajul va fi de la Tine, Iisuse. 

- Eu sunt Iisus, niciodată să nu te îndoieşti. Nu te sătura de scris. Fiecare cuvânt pe care 

îl vor rosti buzele Mele te va face să simţi rănile Mele. Te duc cu Mine pe tărâmul 

întunecat al vrăjmaşului Meu, ca să-ţi arăt cum suferă sufletele.
48

 Revărs asupra ta 

toate suferinţele Mele care Mă rănesc adânc. Preotul Meu, căci tu eşti preotul Meu, vei 

merge cu Mine; Eu nu te voi părăsi niciodată. Împreună vom împărţi Crucea Mea, 

împreună vom suferi, împreună ne vom strădui. Tu îţi vei afla odihna în Mine, iar Eu, 

în tine.  

TU EŞTI SĂMÂNŢA MEA, TU EŞTI A MEA 

AM VENIT SĂ ÎMI CONSOLIDEZ BISERICA 

18.03.1987 

- Te-am învăţat să Mă iubeşti şi să Mă recunoşti. Ţi-am arătat Lucrările Mele Cereşti, 

revărsând toate tainele Inimii Mele şi arătându-ţi Mila Mea nespusă, curăţindu-te, 

pentru ca să fii sursa revelaţiilor Mele şi să arăţi lumii Harul Meu. Cu adevărat ţi-am 

oferit ţie toată iubirea Mea nesăţioasă, ca să le arăt copiilor Mei cât de mult îi pot 

iubi.
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 Totuşi, îţi amintesc că nu eşti cu nimic diferită faţă de ceilalţi copii ai Mei şi că 

nu trebuie să ţii această revelaţie ascunsă. Eu vreau ca efuziunile Mele să acopere 

această lume, căci aceasta este Voia Mea. 

Vassula, îngăduie-Mi să acţionez în tine aşa cum doresc. Vino acum şi consolează-Mă,  

da, iubindu-Mă. Eu sunt Yahve, iar tu pe Mine te sprijini şi la Mine vii să meditezi. Eu 

sunt Cel pe care îl invoci în rugăciunile tale, aşa că nu te nelinişti, căci Mie Mi te 

închini şi nimănui altcuiva
50

. Dorinţa Mea este ca toţi copiii Mei să se întoarcă la 

Mine. Fiică, Eu te-am crescut pentru acest Mesaj. Vrei să împlineşti Cuvântul Meu, 

Vassula? Vrei să continui să lucrezi pentru Mine? 

- Da, Doamne al meu, atâta timp cât recunosc că este de la Yahve. 

- Micuţă, Eu sunt Yahve! Primeşte Pacea Mea, micuţă, şi creşti. Nu te sătura niciodată 

de scris; îngăduie-Mi să te folosesc până la sfârşitul Mesajului Meu. Micuţă, cine este 

tatăl tău? 

(Întrebarea m-a surprins) 

- Tu eşti. 

- Eu sunt. Tu eşti sămânţa Mea; tu eşti a Mea. 

                                                
48 Atunci când mi-a arătat iadul 
49 Iisus mă face să înţeleg că nu sunt decât un exemplu al iubirii pe care o poartă tuturor copiilor Săi în mod egal. 
50 Se referă la momentele când mă îngrijorez că aceste mesaje nu sunt de la Dumnezeu 
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Copiii Mei s-au întors de la Mine, iar inimile lor sunt îngheţate de egoism. Ei M-au 

uitat. Vreau să-i întreb: “De ce Mă respingeţi? Ce am făcut şi nu v-a fost pe plac? V-

am dat vreodată de înţeles că sunt mânios pe voi? De ce vă este teamă să apăreţi în 

faţa Mea? Preaiubiţilor, Eu nu vă voi învinui pentru păcatele voastre; vă iert acum. Eu 

nu vă voi închide uşa în faţă. Adevărat grăiesc vouă că Eu pot ierta de un milion de 

ori, şi cu Braţele deschise stau înaintea voastră, cerându-vă să veniţi la Mine şi să 

simţiţi această iubire pe care vreau să v-o dau. Lăsaţi-Mă să vă aprind inima. Veniţi şi 

cunoaşteţi-Mă! Veniţi, toţi care Mă ocoliţi şi vă temeţi de Mine, toţi care nu Mă 

cunoaşteţi. Apropiaţi-vă de Mine şi veţi înţelege că Eu sunt un Dumnezeu plin de 

Iubire, plin de Milă şi plin de Îndurare. Nu Mă respingeţi înainte chiar de a Mă 

cunoaşte. 

Iubirea Mea preaîmbelşugată vă oferă un har eficace pentru a cunoaşte şi a alege între 

bine şi rău. V-am dat libertatea de a alege, dar v-am dat şi calităţi pentru a face din voi 

fiinţe superioare. Daruri dăruit-am vouă; folosiţi-vă darurile pe care vi le-am acordat, 

şi cu inteligenţa şi cu inima pe care vi le-am dat, înţelegeţi şi apropiaţi-vă, acceptaţi-

Mă şi cunoaşteţi-Mă mai bine. V-am luminat inimile pentru ca să puteţi iubi. Eu sunt 

Cel care v-a dăruit acest Har. Veţi accepta acest Har? 

     (Mi-am amintit cum eram eu înainte de a primi această revelaţie) 

- Dar, Doamne, unii n-au avut şansa de a Te cunoaşte; nimeni nu i-a învăţat. Nu e de 

fapt vina lor, nu-i aşa? Atunci, cum ar putea ei măcar să se gândească la Tine? 

- Vassula, cât este de adevărat! Fiică, Biserica Mea are nevoie să fie reînsufleţită… Am 

venit să Îmi consolidez Biserica, căci altfel mulţimi de oameni se vor pierde cu 

siguranţă. Vassula, voi reveni ca să le dau un mesaj celor care Îmi sunt devotaţi. Lasă-

Mă să-Mi împlinesc dorinţele în legătură cu copiii Mei care s-au îndepărtat de Mine. 

Eu sunt Izvorul Iubirii şi din acest Izvor curge această Iubire Nesfârşită care acoperă 

întreaga creaţie. Tot ce vă cer este o întoarcere a iubirii. Mulţi dintre voi cred că Eu 

sunt un Dumnezeu iute la mânie şi astfel se tem de Mine; vă este teamă să vă apropiaţi 

de Mine. Alţii cred că sunt de neatins şi doar Mă bucur de Slava Mea, fără să Îmi pese 

vreodată de voi şi că ochii Mei sunt îndreptaţi numai spre cei care Îmi sunt devotaţi, 

făcându-şi astfel o imagine despre Mine ca fiind un Dumnezeu părtinitor. Nu ştiaţi că 

Eu cu atât mai mult vă caut şi vă iubesc, cu cât voi sunteţi mai slabi şi mai mizerabili? 

Eu sunt Sfânt, dar doresc de asemenea să înţelegeţi că năzuiesc să devin intim cu voi şi 

să Mă aveţi drept Sfântul vostru Însoţitor.  

Cunoşti parabola fiului risipitor, Vassula? 

- Da, oarecum.  

- El a păcătuit, dar cum l-a primit tatăl lui? 

- Cu multă bucurie? 

- Mai mult decât atât, l-a primit cu multă iubire şi a sărbătorit acest eveniment. 

Nu Mă îndureraţi, preaiubiţii Mei, şi întoarceţi-vă la Mine. Nu vă voi refuza, vă voi 

primi în Braţele Mele. Întoarceţi-vă la Mine fără teamă. 

 

VREAU SĂ FII DESĂVÂRŞITĂ 

 

19.03.1987 

- Sunt aici. Sunt Eu, Iisus. Vassula, înalţă-te spre Mine. Vreau să fii desăvârşită. 

Bucură-Mă, devenind desăvârşită. Vrei să devii desăvârşită? 

Am rămas fără glas. 

- Vreau să fii desăvârşită. Ţi-o cer, Vassula.  

- Dar Doamne, să fiu desăvârşită e aproape imposibil. În starea mea, ar însemna ceva  

măcar să fiu aproape de a fi bună. 
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- Eu te voi învăţa să fii desăvârşită. Cu adevărat îţi spun că nu este cu neputinţă, dar 

trebuie să Mă laşi să te modelez; abandonează-te în întregime Mie, şi Eu te voi forma 

ca să fii ceea ce doresc Eu să fii.  

- Iisuse, nu cred că voi putea vreodată să fiu! Sunt greu de modelat; va fi ca şi cum ai 

încerca să modelezi o stâncă! 

- Vassula, ah, Vassula, nu ai încredere în Mine? Eu sunt Dumnezeu şi pot să modelez 

chiar şi stâncile, dându-le orice formă aş vrea. Ştii de ce te-am ales? 

- Da, Doamne. 

- Totuşi, iată încă un motiv: te-am ales pentru că eşti slabă, iar slăbiciunea ta Mă 

încântă. Copilă, vino şi simte Inima Mea; Inima Mea doreşte să fie iubită. Vino şi 

simte cu spiritul tău Inima Mea. Vassula, eşti gata? Simte-Mă.  

(Eram împietrită.) 

- Nu Mă îndurera, vino şi simte-Mă…Tu nu Mă simţi. 

- Nu, nu Te-am simţit. N-am avut curajul de a face asta. 

- Vrei să Îmi spui problema ta? 

- E şi mai rău acum. 

- De ce? 

- Stânjeneala mea. Mă simt stânjenită. Mă simt umilită.  

- Vassula, de ce? Nu Mă îndurera şi spune-Mi problema ta. 

- M-am simţit stânjenită să ating Inima Ta. Mă simt ca o leproasă care vine să atingă 

pe cineva sănătos. Cine sunt eu, ca să mă apropii de Tine? 

- De fiecare dată când te simţi stânjenită, Eu te iubesc mai mult. Fiică, de vreme ce noi 

suntem uniţi pe veşnicie şi tu eşti a Mea, Îmi voi îngădui să pătrund adânc în inima ta. 

Cununându-te cu Mine, Eu sunt preamărit, iar tu eşti curăţită. Noi suntem uniţi. 

- Da, Doamne, dar priveşte cu ce eşti Tu unit! 

- Te iubesc. Vino şi sprijină-te pe Mine acum. 

 

(Mai târziu) 

- Vassula, simte-Mi Inima. 

(Am simţit Inima Lui, care era foarte caldă şi palpita de dorinţa de a fi iubită). 

- Nu trebuie să te simţi stânjenită simţind Inima Mea. Sunt Eu, Dumnezeul tău, Cel care 

îţi cer aceasta. Îngăduie-Mi să te folosesc după cum Îmi doresc. Îngăduie-Mi să te 

sărut. 

(Am devenit bănuitoare, gândindu-mă că cel rău încerca să mă facă să cad în păcat.) 

- Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Nu te teme. 

(Eram încă prudentă. Nu l-am simţit pe cel rău în preajmă; totuşi, eram bănuitoare.) 

- Nu te teme. 

(Nu puteam să mă eliberez; m-a cuprins iar acel sentiment că sunt o leproasă. Nu m-am 

mişcat.) 

- Ştii cât de mult te iubesc?  

- Da, Iisuse, ştiu. 

- Atunci de ce Îmi refuzi sărutarea? 

- Pentru că nu sunt vrednică de o sărutare din partea Ta. 

- Vassula, nu ţi-am spus mai înainte să nu Îmi refuzi nimic? Şi ce Mi-ai răspuns? 

- Că nu Îţi voi refuza niciodată nimic. 

- Da. Atunci de ce Îmi refuzi sărutarea? Vassula, niciodată să nu Mă refuzi. Dacă îţi cer 

ceva, este din Iubire. Îngăduie-Mi să te sărut, îngăduie-Mi să fac aceasta. Mă vei lăsa 

acum? Vino la Mine şi simte sărutarea Mea, o Sărutare Cerească pe fruntea ta. Eşti 

pregătită? 

(Iisus m-a sărutat pe frunte) 
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- Te iubesc. 

 Iisus m-a lăsat într-o stare sufletească de extaz. Cum aş putea să explic aceasta? În 

următoarele două zile m-am simţit uşoară, transparentă ca sticla. El mi-a lăsat în suflet 

un  sentiment extraordinar de pace. Respiraţia mea părea că trece din plămâni şi umple 

întregul corp, dându-mi astfel senzaţia că sunt făcută din aer.  

 

INTEGREAZĂ-ŢI ÎNTREAGA FIINŢĂ ÎN MINE 

 

20.03.1987 

- Vassula, lasă-Mă să-ţi spun un lucru: Iubeşte-Mă până la sfârşit, căci sfârşitul va fi 

blând, iar Eu voi fi cu tine. 

- Cât de mult trebuie să fi suferit Tu! 

- Suferinţele Mele nu au fost în zadar; v-am eliberat de rău. 

- Mi-aş dori ca Tu să fii fericit, măcar din când în când. 

- Sunt fericit când Mă aflu între preaiubiţii Mei. 

- Ei Te fac fericit? 

- Da, ei Îmi alină durerile. 

- Ce păcat că nu suntem acum două mii de ani, ca să fim cu Tine! 

- Eu sunt încă printre voi, fiică.  

- Iisuse, de când am primit sărutarea Ta (ieri seara), mă simt “topită” în Tine, mă simt 

trasparentă şi incredibil de senină! Uşurată… 

- Vassula, Eu sunt Pace. Îţi voi da întotdeauna Pacea Mea. Integrează-ţi întreaga fiinţă 

în Mine şi Eu te voi topi în Mine. Ah, Vassula, vino întotdeauna întru Mine şi simte-

Mi Pacea. Mai vrei să Îmi îngădui să te formez? 

- Da, Iisuse, pururea. 

- Da, lasă-Mă liber să fac tot ce vreau cu tine. Te voi modela într-o fiinţă pură şi 

devotată numai Intereselor Mele. Vei face faţă încercărilor cu Puterea Mea, numai 

pentru Interesele Mele. Cuvântul Meu va fi ca un pârâiaş care curge, apoi creşte şi se 

revarsă până se preface într-un ocean, un ocean de Pace şi Iubire. 

 

(Mai târziu) 

- Vassula, de ce nu Mă preamăreşti niciodată? Eu sunt Domnul, Care te-a salvat din 

întuneric. Dă-ţi seama cine eşti: printre cei mai mizerabili, tu eşti de departe cea mai 

mizerabilă.  

(Am suspinat.) 

- Eu te iubesc oricum. Preamăreşte-Mă, Vassula, pentru că te-am eliberat. 

(M-am gândit ce să spun; am ezitat.) 

- Spune:  

Dumnezeul meu, Te iubesc. 

Prin bogăţia Iubirii şi a Milostivirii Tale 

mi-ai arătat Lumina Ta. 

Fie Numele Tău binecuvântat. 

Amin. 

(Am repetat Cuvintele Lui.) 

 

LASĂ ÎNTREAGA TA FIINŢĂ SĂ PĂTRUNDĂ ÎN MINE 

 

21.03.1987 

- Sunt Eu, Iisus. Vassula, preaiubită, te vei exersa să Mă discerni cu spiritul tău? 

Vassula, priveşte-Mă. 
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(L-am privit). 

- Da, e bine. 

- Ţi-ai aşezat Mâinile pe birou? 

- Da. 

- Acum Ţi-ai încrucişat Braţele? 

- Da. 

- Acum Ţi-ai ridicat un Braţ şi Ţi-ai apropiat Mâna de Obraz şi Degetul Tău mare Îţi 

atinge obrazul; celălalt Braţ a rămas nemişcat, ca şi cum meditezi? 

- E bine! Îmi întăresc Prezenţa. Vassula, priveşte-Mă. 

- Ai o carte? Pe care ai scos-o din partea stângă a mantiei Tale cu Mâna Ta dreaptă? 

- Am o carte. 

- Nu este foarte mare. 

- Întocmai! Tu discerni bine, Vassula. Uită-te în ea şi citeşte ce scrie. 

- “Altarul Meu eşti tu…” Încerc, dar nu reuşesc…Nu pot, Iisuse, nu pot să descifrez 

restul! 

- Mai încearcă. 

- “Altarul pe care Eu…” – nu văd, cred că citesc greşit! 

- Micuţo, ce te-ai face fără Mine? Trebuie să-ţi înalţi mai mult sufletul spre Mine. 

Vassula, Eu te voi ajuta. Predă-te în întregime Mie, nu te descuraja niciodată. Mă voi 

întoarce mai târziu cu cartea Mea. 

(M-am simţit descurajată, crezând că L-am dezamăgit pentru că nu mi-am înălţat 

destul de mult sufletul. Am mers până acolo încât am crezut că răbdarea Lui are 

limite şi mă va înlocui cu un alt suflet!) 

- Vassula, nu trebuie să mai crezi niciodată că te voi înlocui! Mă poţi crede? Vino, vom 

încerca data viitoare. Încearcă să Mă discerni mai mult cu spiritul tău, aşa cum ai făcut 

acum. Vassula, lasă întreaga ta fiinţă să pătrundă în Mine şi topeşte-te cu totul în 

Mine. Iubeşte-Mă şi repară pentru ceilalţi. Înalţă-te. Te voi învăţa să-ţi înalţi sufletul. 

Să mergem. 

 

 

 

VOI FACE DIN TINE ALTARUL MEU 

22.03.1987 

- Ceea ce iubesc este seninătatea. Vei lucra cu seninătate şi nu cu grabă. M-am întors cu 

cartea Mea. 

- Ce este în cartea aceasta? 

- Am scris în ea numele unor suflete, suflete care trebuie să reînvie Flacăra Mea, 

Flacăra Iubirii. Vrei să citeşti de unde îţi arăt Eu? 

- Da, Doamne. Am fost îngrijorată din pricina acestei mici cărţi pe care nu reuşeam s-o 

citesc. 

- Ştiu.  

- Pot să văd coperta; este moale şi aurită, nu-i aşa? 

- Da, coperta este aurită. Priveşte în carte şi citeşte: “Voi face din tine altarul Meu pe 

care voi aşeza dorinţele arzătoare ale Inimii Mele. Flacăra Mea va trăi în tine. Scoate 

din Inima Mea şi umple-ţi inima. Eu, Domnul, voi ţine Flacăra Mea aprinsă în vecii 

vecilor”. Acum, vrei să săruţi cartea Mea, fiică? 

(Am sărutat cartea.) 

- Îţi voi spune. (Aveam o întrebare în minte.) Este o îndrumare spirituală pentru 

sufletele Mele alese. Acum ştii.  

(Mai târziu, m-a cuprins iar valul de îndoială şi nesiguranţă). 
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- Vassula, nu te teme; sunt Eu, Iisus. Ascultă, preaiubită, orice formare îşi are şi 

suferinţele ei. Într-a ta, ceea ce te face să suferi este incertitudinea. Nu ţi-am spus că 

suferinţa îţi curăţă sufletul? Accept-o, şi lasă-Mă liber să fac ce e mai bine pentru tine. 

Lasă-Mă să acţionez în tine, vrei? 

- Primesc, dacă eşti Tu, Iisuse.  

- Eu sunt Iisus, Mântuitorul tău. Vom suferi împreună, ne vom strădui împreună. Uite, 

sprijină-te pe Mine; vino să citim împreună. 

 

(Mai târziu) 

- Sunt aici. Trăieşte pentru Mine; slăveşte-Mă, iubindu-Mă. Vino; totul este pentru 

interesele Mele de Pace şi Iubire. Nu Mă renega niciodată. Cel rău va încerca 

întotdeauna să se amestece ca să pună capăt planurilor Mele, dar Eu voi birui, aşa că 

bizuie-te pe Mine. 

- Doamne, pot să mă plâng de anumite lucruri? 

- Simte-te liberă cu Mine, Vassula. 

- Vreau să Îţi spun ce mă frământă. Poate că tot ce spun sau fac e greşit, aşa că orice 

aş face, e greşit. De fapt, nu am nici un sprijin real. Iată-mă scriind mesajele pe care 

le primesc de la Tine. Totuşi, au fost şi alte persoane care au primit revelaţii sau 

mesaje de la Tine, dar ele se aflau cel mai adesea în mânăstiri. Erau înconjurate de 

călugări, preoţi, episcopi. Când supranaturalul a intervenit în vieţile acestor 

persoane, ele au fost puse sub observaţie şi urmărite îndeaproape. Astfel, le-a fost 

uşor să trasmită scrierile lor superiorilor lor, şi de la ei, episcopului şi apoi, Papei. 

Toţi erau de acord că acestea veneau de la Tine. Poate mă înşel, dar cred că le era 

mai uşor să accepte scrierile din partea cuiva din cercul lor, cineva pe care îl 

cunoşteau bine. Astfel, scrierile au fost editate, măcar parţial. Acestor persoane li s-a 

dat aprobarea şi astfel au primit o uşurare (căci uneori Cuvântul e greu de dus).  

Eu, care prin botez sunt grec-ortodoxă, m-am apropiat de nişte preoţi care s-a 

întâmplat să fie catolici. Chiar dacă eu aş fi catolică şi preotul ar fi protestant, nu 

contează pentru mine ce sunt, căci toţi suntem creştini. Acum, mai mulţi preoţi ştiu 

despre această revelaţie şi părerile lor sunt toate foarte diferite. Unul dintre ei susţine 

până azi că sunt de la cel rău; cu alte cuvinte, că sunt posedată, că aceasta vine de la 

un duh. Dar eu ştiu că e de la Tine, Doamne Atotputernic. El a citit puţin, şi-a făcut o 

părere şi nu mai vrea să şi-o schimbe. Iar când va înţelege că nu sunt posedată, 

probabil că îmi va spune că e lucrarea subconştientului meu; va spune orice altceva, 

numai că e de la Tine, nu.  

Pe urmă, reacţia altui preot a fost : “Da, continuă să scrii, pentru că e de la 

Dumnezeu”; deci el crede că e de la Tine, dar e prea ocupat ca să se intereseze şi să 

urmărească Mesajul Tău. Asta mă uimeşte: dacă el crede că Dumnezeu încearcă să 

trasmită un mesaj, de ce nu-şi dă osteneala de a afla mai mult? 

Am informat un al treilea preot, care şi-a făcut datoria şi m-a ascultat, privindu-şi 

mereu ceasul, apoi a spus: “Foarte bine, continuă, e minunat, continuă să scrii”. L-

am rugat să revină oricând şi să discutăm; nu l-am mai văzut de atunci. 

 Apoi am informat un alt preot şi, după ce a citit o pagină sau două, a spus: “Nu 

vreau să mă pronunţ, dar noi, catolicii, trebuie să ne ferim de aceste lucruri, căci ar 

putea veni de la diavol; nu spun că e de la diavol, dar trebuie să fim prudenţi” 
51

. 

 De vreme ce toţi aceşti preoţi au fost de acord asupra unui singur lucru, că este  ceva 

supranatural, de ce nu iau acest lucru în serios, ca să încerce să înţeleagă şi să 

                                                
51 Poate, dar pentru cât timp? Până când masele se întorc la Dumnezeu? Pentru că au pornit deja să se întoarcă, şi 

acesta nu-i decât începutul 
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explice fenomenul? La urma urmei, mai ales ei sunt persoane care Îl caută pe 

Dumnezeu. 

 Primul preot, cel care a spus că e de la cel rău, a spus apoi că Dumnezeu trimite 

mesaje şi că sunt foarte multe cărţi cu mesaje în întreaga lume, că e ceva foarte 

obişnuit. Sunt atâtea îndrumări date în acest fel supranatural, deci e ceva obişnuit, 

dar mai ales în cercul lor. 

Alt preot a spus că aceste mesaje sunt “Revelaţii Divine ale Inimii” şi că sunt de la 

Dumnezeu. El m-a îndrumat spre un alt preot mistic cu care să discut. Cred că dacă 

eram de-a lor, ar fi fost mai uşor. Nefiind din cercul lor, e mult mai greu şi în plus, 

aspectul meu îi şochează. 

- Eu sunt Iisus. Vassula, sprijină-te pe Mine şi odihneşte-te. Eră, o, eră! Ţi-ai dat 

verdictul înainte chiar de a fi aruncat o privire asupra Cuvântului Meu? Slăvindu-Mă 

în aparenţă şi crezând că Mă aperi, nu Mă iei în râs fără să-ţi dai seama? Vassula, te 

iubesc; sprijină-te pe Mine, preaiubită. 

- Doamne, mai sunt şi alte lucruri. Când mă îndoiesc de toate acestea, sunt sigură că 

Te rănesc. Dacă aş accepta aceasta fără să mă îndoiesc şi aceasta n-ar veni de la 

Tine, iarăşi Te-aş răni. Orice aş face, fie că mă îndoiesc sau cred, tot te rănesc, şi asta 

mă întristează, căci aş fi ultima care să vrea să Te rănească! Sufăr şi din cauza 

aceasta. 

- O, fiică, nu te întrista. Să nu crezi vreodată că iubirea M-ar putea răni. Tot ce faci este 

să te hrăneşti de la Mine. Eu sunt Iisus, Iisus Hristos, şi tu mănânci Pâinea Mea, 

suflete. O, suflet preaiubit, nu te mai chinui; crede-Mă, preaiubită, şi simte-te iubită de 

Mine.  

- Iartă-mă pentru că sunt atât de slabă. 

- Te iert pe deplin. Simte cât de mult te iubesc. Slăbiciunea ta este ceea ce Mă atrage cel 

mai mult, uluitoarea ta slăbiciune! Slăbiciunea ta este mai presus de cuvinte. O, vino la 

Mine, aici, în Inima Mea; lasă-ţi sufletul să se piardă cu totul în Mine. Fii cerul Meu. 

Te iubesc. Primeşte acum Pacea Mea. 

 

 

 

 

AM LA MINE DOUĂ INELE 

23.03.1987 

- Aminteşte-ţi: Eu sunt Unul; Sfânta Treime este Una. Doresc ca unirea noastră să fie 

desăvârşită. Discerne-Mă cu atenţie. Da, ai văzut bine, am la Mine două inele. 

- Sunt argintate? Sunt foarte strălucitoare! 

- Sunt din aur alb curat. 

Aici am crezut că cel rău mă duce în eroare. Cum să fie cu putinţă? 

- Ascultă, Vassula, sunt Eu, Iisus; nu te teme. Preaiubită, vino, ţi-am adus acest inel; 

vreau să-l porţi acum. Discerne-Mă. 

- Dar e cu putinţă? 

- Da, Eu binecuvântez unirea noastră! Preaiubită, acest act este un act spiritual ceresc; 

sufletul tău este unit cu Mine. Cu adevărat îţi spun, crede-Mă: Eu voi sfinţi cununia 

noastră. Îngăduie-Mi să pun acest inel pe degetul tău. Te iubesc; simte-Mă. Te iubesc 

şi te binecuvântez. 

Iisus Şi-a pus celălalt inel pe Degetul Lui. 

- Vezi? Ce mai poţi să discerni? 

- Văd două “cercuri” legate cu o panglică. 

- Le voi aşeza pe capetele noastre. Acum suntem uniţi. Eu încununez unirea noastră.  
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- Iisuse, mulţi vor condamna aceasta, spunând că este o fantezie! 

- De ce? Mulţi vin la Mine şi se cunună cu Mine, slăvindu-Mă, şi Eu Mă bucur atât de 

mult să fiu unit cu ei! Vassula, Eu te-am înviat din morţi, Mi-am răspândit Lumina 

asupra ta, ţi-am purtat de grijă şi te-am alinat. Lasă-Mă liber să-Mi continui lucrările 

cu tine, fiică; fii precum lutul moale, dornică de a fi modelată după cum doresc Eu. 

Lasă-te fără grijă în Mâinile Mele şi nu-Mi opune rezistenţă. 

- Doamne, sunt atât de fericită, atât de mult, încât mi-e teamă că mă înşel! 

- Nu, ai discernut bine. Te iubesc până-ntr-acolo încât sunt gata să vin să te iau chiar 

acum. Tânjesc să te eliberez şi să te am lângă Mine, dar te-am creat pentru acest 

Mesaj.  

- Doamne, mă tem că poate am discernut greşit şi că am jignit Numele Tău, crezând că 

mi-ai dat un inel şi că ne-am unit, deşi sunt sigură de asta… 

- Mireasa Mea, sărmana Mea mireasă, de ce te temi de Mine? Nu Mă întrista şi apropie-

te de Mine. Te iubesc. Sprijină-te pe Mine şi aminteşte-ţi, Eu sunt Cel care a sfinţit 

cununia noastră. Nu te nelinişti, sunt Eu, Iisus. Lasă-ţi temerile şi apropie-te de Mine. 

Ţi-am simţit mâna… 

- (Iisus a spus aceasta foarte repede. Mă uitam la portretul Lui de pe Sf. Giulgiu 

atingându-l uşor, şi în viziunea spiritului meu I-am tras părul de pe partea stângă 

uşor în spate. M-a surprins reacţia Lui imediată.) 

- Chiar ai simţit mâna mea? 

- Da. Vassula, îţi dai seama că Eu sunt Dumnezeu? 

- Îmi pare rău că am făcut asta. 

- Să nu-ţi pară. Rămâi apropiată cu Mine, aşa cum eşti. Vino, dă-Mi mâna ta; o voi ţine 

într-a Mea. 

 

VIZIUNE A CERULUI ŞI BĂTĂLIA SFÂNTĂ 

 

26.03.1987 

Aici, Dumnezeu mi-a dat o viziune. 

- Bucură-Mă, Vassula, şi înţelege că Eu, Dumnezeu, sunt Unul. Doresc mult să îţi arăt 

mai mult din Slava Mea. Copilă, ştii cum a fost creat Cerul?  

- De Tine, prin Tine. 

- Da. Am măsurat fiecare lăţime, înălţime şi adâncime şi toate măsurile sale sunt 

desăvârşite. Fiecare mică fiinţă vie vine de la Mine şi este cu adevărat a Mea. Toată 

Viaţa vine de la Mine; Suflarea Mea este Viaţă. Doreşti să afli mai multe despre 

Lucrările Mele Cereşti? 

- Da, Doamne. 

- Atunci să facem o plimbare în Slava Mea. 

M-am pomenit mergând în Prezenţa lui Dumnezeu într-o grădină superbă, plină de 

culoare, scăldată într-o lumină puternică, dar nu de la un soare obişnuit. Mergând, am 

observat un bulgăre imens de lumină, abia atingând orizontul. Era ca un soare enorm, 

dar puteam privi la el fără să-mi ard ochii. 

- Cum te simţi, fiică? 

- E frumos şi atât de neobişnuit! 

- Ce vezi? 

- Un fel de soare. 

- Da, este Lăcaşul Meu cel Sfânt. Şi ce vezi în jurul acestei Lumini? 

Mai întâi mi s-a părut că sunt pete care se mişcă în jurul acestei Lumini, dar apoi s-au 

dovedit a fi mici îngeri care o înconjurau. Erau milioane. 

- Sunt heruvimi care înconjoară Slava Mea. Ce mai poţi vedea? 
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- Nişte trepte care duc înăuntrul “Soarelui”. 

- Să intrăm în această Lumină. Eşti pregătită? Scoate-ţi încălţările, căci intrăm pe 

pământ sfânt. Acum suntem înăuntrul Luminii. 

Am crezut că, intrând, mă voi găsi într-o lumină foarte strălucitoare, dar nu, totul era de 

culoare albastră. Ce m-a impresionat cel mai mult a fost liniştea şi sentimentul de Pace şi 

Sfinţenie. Era uimitor! Ne găseam în interiorul unei sfere. 

- Da, este o sferă. 

“Peretele” din jur nu era un “perete” adevărat; era alcătuit din fiinţe vii; erau îngeri, 

era un perete din îngeri. “Tavanul” era ca o boltă formată din îngeri…toţi îngerii erau 

albaştri; erau milioane, bilioane, lipiţi unii de alţii, erau îngeri mari, unii deasupra 

altora, lipiţi laolaltă, formând un perete compact. 

- Serafimii Mei păzesc acest Loc Sfânt şi Mă preamăresc neîncetat. Poţi să-i auzi? 

- “Sfântul Sfinţilor, Sfânt este Dumnezeul nostru Preaînalt” 

- Doamne, câţi sunt? 

- Sunt mii, copila Mea. Ştii cine este acesta atât de frumos, cu sabia de aur? 

- Nu ştiu. 

Am văzut un înger care se deosebea de ceilalţi, căci avea o culoare “obişnuită”, era 

îmbrăcat într-o haină albă,  avea părul auriu până la umeri şi ţinea în mână o minunată 

sabie de aur. Haina lui era strălucitoare, era de cel mai curat alb. 

- Vassula, Sabia este Cuvântul Meu. Cuvântul Meu este pur, străpunge şi luminează.  

Deodată “domul” s-a deschis ca o floare.  

 
 

- Priveşte, micuţă, şi încearcă să discerni. Eu sunt lângă tine şi te ajut. Vei vedea acum 

deasupra ta Bătălia Sfântă care va veni. O, fiică, priveşte cu atenţie în jurul tău şi fii 

conştientă că răul există. Poţi vedea ceva? 

Când “peretele” s-a deschis ca o floare, am văzut nişte cai cu ochi catifelaţi şi negri, 

feroce. Imaginea s-a îndepărtat şi am văzut apoi desfăşurarea unei bătălii. 

- Oştirea Mea îl va combate pe Satana şi pe cei care-l urmează, inclusiv pe toţi care au 

încercat să nimicească Legea Mea. Aminteşte-ţi că Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi 

şi Cel de pe urmă. Cuvântul Meu rămâne în veci. Acum ce vezi? 

- O reptilă, un şarpe uriaş care a fost azvârlit de pe un cal? 

- Acest balaur va fi învins sub lancea Sfântului Meu. Când aceasta se va împlini, toţi 

adepţii lui vor cădea şi ei. Vassula, vii să îţi arăt acum Sala Mea de Judecată? 

Am văzut o sală mare, goală. Deodată, într-un colţ, am văzut un grup de suflete. 

Zăngănitul lanţurilor lor m-a făcut să mă întorc spre ele. Păreau slăbite mai presus de 

cuvinte şi erau pătate cu negru ca de cărbune. Păreau înspăimântate, nu ştiau unde se 

află. Nu ne-au văzut. Păreau uimite de locul în care se găseau.  

- Ascultă trâmbiţele; sunt îngerii Mei care Mă vestesc. Dă-Mi mâna, căci tu eşti micuţa 

Mea vizitatoare. Da, fiecare înger cade la pământ în faţa Mea. Ai văzut această 

mulţime de suflete? Tocmai au sosit din cele de dedesubt
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. Sunt suflete chinuite care 

au fost eliberate; se aflau la porţile Satanei. 

- Cine le-a eliberat? 

- Eu, prin Lucrările Mele Cereşti, şi toţi aceia care repară şi Mă iubesc. Vezi de ce 

doresc să Mă iubeşti? Cu cât Mă iubeşti mai fierbinte, cu atât ele vor avea mai multe 

şanse să se înalţe şi să vină la Mine, scăpând din ghearele vrăjmaşului Meu. Vrei să 

ştii ce se va întâmpla cu aceste suflete? 

- Da, Doamne, ce se va întâmpla? 
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- Lasă-Mă să îţi spun. Le voi boteza cu Sfântul Meu Duh şi le voi elibera deplin, căci 

până ce nu vor fi botezate de Duhul Sfânt, nu vor putea avea parte de Împărăţia Mea.  

- Vrei să spui că aceste suflete nu au fost botezate? 

- Nu, nu au fost. 

- Acum ar vrea să fie botezate? 

- Da, vor. Vino, îţi voi explica. Să ne aşezăm. Ceea ce ai văzut era numai o imagine a 

lor; ele nu erau în realitate în Sala Mea; sufletele nu sunt judecate decât la Sfârşit.  

- Atunci unde erau aceste suflete dacă nu erau în Sala Ta? 

- Aceste suflete erau în Hades (Purgatoriu). Aflându-se acolo, sunt neputincioase.  

Atunci când Mă alegeţi şi doriţi să Mă urmaţi, sunteţi salvaţi, dar dacă refuzaţi să Mă 

recunoaşteţi din pricina împietririi voastre, veţi cădea. Acolo unde veţi merge va fi un 

martiriu fără sfârşit. Trebuie să vă previn pe toţi, nu că nu s-ar mai fi spus aceasta, dar 

dacă cineva huleşte împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta niciodată, căci aceasta 

este Legea Mea.  

Pleacă-ţi ochii înaintea Mea, copilă. 

Mi-am coborât ochii. 

- Lasă-Mă să te binecuvântez; îţi iert păcatele. Spune aceste cuvinte: 

Binecuvântat fie Domnul şi Dumnezeul cel Atotputernic, 

Împărăţia Lui să domnească în Slavă veşnică, 

Slăvit fie Numele Lui cel Sfânt, 

Cuvântul Lui să pătrundă şi să rămână în fiecare inimă. 

Amin. 

Vassula, nu mai face azi nimic, odihneşte-te. Îţi voi dicta mâine Mesajul Meu
53

 despre 

cei care Mă reprezintă, dar nu Îmi oferă destulă iubire şi nici nu scot din Iubirea Mea 

Nesfârşită. Fiică, vino, ţine-Mi tovărăşie. Am nevoie să Mă odihnesc; vino aproape de 

Mine, împărtăşeşte-Mi durerea. 

- Dumnezeul meu, voi face precum vrei, dar nu uita că sunt mulţi care Te iubesc 

fierbinte, şi nu uita de jertfele lor, care dovedesc iubirea ce o au pentru Tine. 

- Da, ei Îmi uşurează durerile şi Îmi alină Rănile, dar am nevoie de un număr mai mare 

de suflete ca acestea, gata să repare şi să răspândească Iubirea Mea Nesfârşită, s-o 

întindă precum se întinde ceaţa. Doresc să-şi deschidă inimile şi să Mă primească; Eu 

le voi umple inimile cu Iubirea Mea şi când inimile lor vor da pe dinafară de iubire, 

vor putea să o răspândească şi să-Mi hrănească mieii. Preaiubită, vrei să Mă laşi să Mă 

odihnesc în tine? 

- Da, Doamne, odihneşte-te. 

- Vrei să te odihneşti în Mine? 

- Da, Doamne, mă voi odihni. 

- Atunci vino; te iubesc. 

- Şi eu Te iubesc, Dumnezeul meu.  

 

 

CAIETUL 10 

DORESC CA PREOŢII MEI SĂ FIE SFINŢI 

27.03.1987 

- Vassula, te iubesc. 

- Şi eu te iubesc, Iisuse. 

- Cât Îmi doresc ca toţi preoţii Mei să fie sfinţi, căci ei Mă reprezintă. Vreau să devină 

curaţi, sfinţi, umili şi milostivi. Vreau să Îmi îngăduie să revărs în inima lor această 
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Iubire preaîmbelşugată a Mea. Vreau ca ei să scoată mai mult din Bogăţiile Inimii 

Mele şi să-şi umple inima, îmbibând-o astfel încât să dea pe dinafară, şi astfel să 

răspândească Inima Mea în întreaga lume. Ei au trebuinţă să caute să-i înţeleagă pe 

mieii Mei şi să-i iubească, pentru a-i tămădui. Dar ca să poată face toate acestea, ei 

trebuie să înveţe să Mă iubească tot atât de mult precum i-am iubit Eu pe ei. Trebuie 

să înveţe să-i iubească pe copiii Mei aşa cum îi iubesc Eu pe ei; trebuie să cinstească 

Biserica Mea. Eu doresc iubire, Vassula; spune-le, fă-i să ştie că Buzele Mele sunt 

uscate şi însetează după iubire. 

La ce-Mi folosesc Mie sacrificiile şi ritualurile, dacă inimile lor sunt împietrite şi 

aride? Doresc să fertilizez acest pustiu cu Integritate. Am nevoie de căldură, am 

nevoie de o flacără vie, de curăţie, zel şi de o iubire arzătoare. Îndrăzniţi să scoateţi din 

această Iubire Nemărginită şi să vă umpleţi inimile. Tot ce vă cer este credincioşie, 

curăţie şi iubire. Veniţi, veniţi şi pocăiţi-vă înaintea Mea, veniţi şi schimbaţi-vă vieţile. 

Eu vă voi înălţa şi voi Mă veţi primi; vreau să vă amintesc de căile Mele. 

V-am dat atâtea mesaje si semne, semne pe care voi le ignoraţi. Aţi  uitat Cuvintele 

Mele? Nu vă miraţi de instrumentele slabe pe care le folosesc ca să-Mi manifest 

cuvintele. Aş putea lua oricare dintre aceste pietre şi să le preschimb în discipoli 

devotaţi ai Mei! Unii dintre voi vor căuta dovezi cum că Eu, Iisus, sunt Cel care vă dă 

acest Mesaj. Nu am grăit că voi revărsa Duhul Meu peste întrega omenire, că fiii şi 

fiicele Mele vor proroci cu toţii, că voi arăta semne în cer şi pe pământ? Căile Mele nu 

sunt căile voastre şi semnele Mele nu sunt semnele voastre. 

Îmi dezvălui din nou Chipul Meu, dar câţi dintre voi vor crede? Gem de durere, Mă 

înăbuş, Mă sufoc văzând că sămânţa Mea este plină de cuvinte moarte. 

Credincioşie…voi vă numiţi fideli, când inimile voastre sunt moarte? Veniţi, veniţi şi 

sorbiţi din Inima Mea. Vă cer în chip solemn să vă pocăiţi şi să reparaţi. Iubiţi-Mă cu o 

iubire curată şi cinstiţi Sfânta Mea Euharistie. Da, voi toţi care vă socotiţi drepţi şi 

cuvioşi, veniţi şi schimbaţi-vă inimile, deschideţi-vă inimile şi primiţi-Mă, şi când veţi 

face aceasta, vă voi dezveli ochii şi vă voi deschide auzul.  

Vassula, îţi voi dicta mâine; poţi să te odihneşti, preaiubită. M-ai putut discerne în 

timp ce scriam? 

- Da, Doamne, erai în spatele umărului meu drept, nu-i aşa? 

- Da, acolo eram. Da, acum sunt în faţa ta, Vassula. Da, simte-Mi prezenţa aşa cum faci 

acum. Nu te teme, Eu voi fi alături de tine. Vino, să ne odihnim unul în celălalt.  

MIZERIA MĂ ATRAGE 

30.03.1987 

- Sunt Eu, Iisus Hristos. Toate revelaţiile sunt de la Mine. Soarbe de la Mine. O floare 

creşte lângă Mine, sorbind de la Mine. Floarea Mea, soarbe în timp ce creşti; absoarbe 

de la Mine; vino, te iubesc. 

- Iisuse, fără să vreau, când vorbesc cu Tine folosesc un limbaj nu prea respectuos. E 

limbajul meu de zi cu zi, dar nu cunosc altul. Citind scrierile unor călugăriţe, văd că 

felul lor de a-Ţi vorbi este foarte diferit de al meu. Poate ele au fost învăţate? Nu 

vreau să fiu grosolană, dar cred că inima mea vorbeşte. 

- Vassula, îţi iert ignoranţa. Te voi învăţa; eşti pe cale de a învăţa. Îţi dai seama cât de 

mizerabilă eşti; totuşi, Eu te iubesc. Mizeria Mă atrage, căci pot să-ţi ofer Mila Mea. 

Te-am ales ca să arăt lumii Îndurarea Mea. 

- Nu sunt mândră că am fost aleasă din pricina defectelor mele şi nu datorită meritelor 

mele. Mă simt ca Iuda…Cred că reprezint cu siguranţă societatea noastră modernă. 
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, Vassula, nu eşti ca Iuda. Eşti neajutorată, neştiutoare şi sărmană mai presus de 

cuvinte. Tu eşti preaiubita Mea, pe care am sfinţit-o. M-am îngrijit de unirea noastră, 

de vreme ce tu nu o puteai face. Dorinţa Mea este să te formez; te-am unit cu Mine, 

cerându-ţi să fii mireasa Mea.  

- Iisuse, am aflat că într-adevăr călugăriţele se “cunună” cu Tine.  

- Da, ele vin la Mine şi devin miresele Mele, Mă bucur întru ele! Tu nu ştiai că poţi fi 

mireasa Mea şi atunci M-am îngrijit Eu de unirea noastră, vezi? Am sfinţit cununia 

noastră, punându-ţi un inel pe degetul tău. Lucrează cu Mine şi aminteşte-ţi că sunt 

Sfânt; nu uita niciodată aceasta.  

(Iisus a aranjat totul pentru ca eu să fiu a Lui.) 

 

ÎNSETEZ DUPĂ IUBIRE 

 

3.04.1987 

- Te veghez; aminteşte-ţi, suntem uniţi. Eu sunt Yahve şi te iubesc. 

- Şi eu Te iubesc, Doamne! 

- Mănâncă de la Mine; Eu vă iubesc pe toţi. Grăit-am că Împărăţia Mea de pe pământ va 

fi precum este în Cer. Voi smulge tot răul din rădăcină şi îi voi întări pe discipolii Mei 

devotaţi. Eu sunt Yahve şi cuvântul Meu este de nădejde; nu te teme, micuţă, căci Eu 

sunt Cel care călăuzeşte. Eu sunt Cel Preaînalt! Voi oferi Pâinea Mea întregii omeniri, 

potolindu-le astfel foamea, dar vreau o întoarcere a iubirii din partea lor. Însetez după 

iubire; spune-le, fă-i să afle cât de uscate de sete sunt Buzele Mele. 

L-am discernut pe Iisus. Prezenţa Lui era clară. Buzele Lui erau uscate, crăpate şi 

umflate. Îi era greu să vorbească, deoarece Gura Lui era uscată şi Limba Lui abia mai 

putea articula cuvintele. Părea venit dintr-un deşert unde stătuse câteva zile fără apă. Era 

o imagine care-ţi stârnea mila.  

 

OILE MELE SUNT ÎMPRĂŞTIATE 

 

4.04.1987 

În timpul călătoriei mele în Elveţia, i-am urmărit pe oameni şi felul în care trăiesc. Ca 

peste tot, mulţi au probleme cotidiene, unii oameni mai mult decât alţii. Mulţi par atât de 

nemulţumiţi şi într-o luptă permanentă. N-am observat niciodată aceasta înainte ca 

Dumnezeu să se apropie de mine.  

- Da, Vassula, vreau să vezi totul. Vreau să priveşti şi să asculţi tot ce spun ei. Sunt 

îndurerat ascultându-Mi şi privindu-Mi mieii. De ce M-au uitat, când Eu sunt 

Mângâietorul lor? Eu pot să-i mângâi; ei se pot întoarce la Mine.  

(Aici mă întrebam dacă era Yahve sau Iisus.) 

- Vassula, Eu sunt Unul, Eu sunt Unul
55

! Vassula, Eu sunt Dumnezeu, care v-a dat 

viaţă. Mi-am întemeiat Cuvântul. Am venit pe pământ în trup. Eu sunt Unul. Sfânta 

Treime este Una, Eu sunt Unul.  

Tocmai mă gândeam să-i întreb pe preoţi despre aceasta. 

- Cu Mine vei învăţa. 

 

(Mai târziu) 

- Fiică, atunci când vei înţelege cât de indiferentă faţă de Mine a devenit lumea, vei 

înţelege amărăciunea Mea. Cupa Milostivirii Mele este plină, iar Cupa Dreptăţii Mele 
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de asemenea. Ei mă întristează, Mă umplu de amărăciune făcând revoluţii
56

, 

răzvrătindu-se împotriva Mea şi a Legii Mele. Eu sunt Acelaşi Dumnezeu Viu, dar 

poporul Meu nu mai cunoaşte teama; ei Mă sfidează, Mă provoacă! A fost o bucurie 

pentru Mine să-i creez; pentru ce se răzvrătesc împotriva Mea? La cine pot ei să se 

întoarcă? Eu sufăr. Unde îşi închipuie că se îndreaptă? Trupul Meu este ostenit şi rănit, 

Trupul Meu are nevoie de odihnă şi alinare.    

- Te referi la Biserică, Doamne?  

- Da, Trupul Meu este Biserica. Vassula, doresc să-Mi întăresc Biserica; doresc să-i 

unesc pe toţi preoţii Mei asemenea unei oştiri, o oştire a mântuirii. Oile Mele sunt 

împrăştiate; toţi preoţii trebuie să se unească. 

- Doamne, eu personal sunt botezată în Biserica Ortodoxă Greacă. Doamne al meu, 

despre cine vorbeşti, despre catolici, despre protestanţi sau despre alte religii şi 

secte? Dacă îndrăznesc să Te întreb, este pentru că acestea există. 

- O, Vassula, Vassula, Eu sunt Unul! Eu, Dumnezeu, sunt Unul; copiii Mei au fost toţi 

creaţi de mâna Mea. Pentru ce sunt copiii Mei împrăştiaţi? Eu doresc Unitatea
57

. 

Vreau ca ai Mei copii să se unească. Eu sunt Un Singur Dumnezeu şi ei trebuie să 

înţeleagă că Sfânta Treime este toată într-Una! Duhul Sfânt, Tatăl Cel Sfânt şi Iisus 

Hristos, Fiul, toţi trei Una sunt
58

.  

Vassula, agaţă-te de Mine; învaţă de la Mine.  

- Dumnezeul meu, şi cum e cu Lumina? 

- Eu sunt Lumina. Eu sunt Unul.  

 

FĂPTURĂ, TRĂIEŞTE ÎN LUMINA MEA 

 

5.04.1987 

- Vassula, te iubesc nesfârşit de mult. Te voi face să-Mi simţi Iubirea îngăduindu-ţi să-

Mi simţi Inima. 

Mi-am aşezat mâna pe Pieptul lui Iisus şi I-am simţit Inima bătând. 

- Fiecare bătaie a Inimii Mele este o chemare pentru un suflet. Tânjesc ca preaiubiţii 

Mei să Mă audă şi să se apropie de Mine. Astăzi am luat esenţa iubirii tale pentru 

Mine ca s-o folosesc la vindecarea unui suflet, Vassula. 

- Am simţit… 

- Făptură, trăieşte în Lumina Mea. (Glasul Domnului era sever) 

- Te iubesc, Doamne. 

- Femeie, trăieşte în Mine. (Glasul Domnului a devenit mai blând). 

- Învaţă-mă să Te iubesc mai mult. 

- Preaiubită, vino, lasă-Mă să te ascund în Inima Mea. (Glasul Domnului a devenit 

foarte blând, plin de iubire.) Lucrează cu Mine. Nu te sătura niciodată de scris. Nu 

uita de Prezenţa Mea. 

 

 

6.04.1987 

(Două săptămâni înainte de Paştele ortodox) 

- Vassula, pregăteşte-te pentru chinurile Mele. Consacră-te Mie. Vei simţi durerile 

Mele; te pregătesc pentru Răstignirea Mea. Voi suferi, dar tu vei împărtăşi Suferinţele 

Mele, preaiubită; vei simţi agonia Mea şi Rănile Mele. Vrei să suferi împreună cu 

Mine? 
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- Voi face voia Ta. 

- Vino, să ne odihnim unul în celălalt.  

 

ÎMPĂRŢIND CRUCEA 

 

7.04.1987 

Simt că mesajul mă apasă şi că sunt singură cu Cuvântul lui Dumnezeu, care atârnă greu 

asupra mea şi nu am unde să mă eliberez. Nu ştiu ce să fac. Mă simt neajutorată mai 

presus de cuvinte şi singură, singură cu această greutate asupra mea. 

- Vassula, te-am părăsit Eu vreodată? Eu sunt Dumnezeu; sprijină-te pe Mine, ai 

încredere în Mine.  

- Da, ar trebui, dar sunt momente când lucrurile acestea mă depăşesc. N-am ce face. 

Mă simt responsabilă. 

- Copila Mea, ai răbdare, încrede-te în Mine. Vino la Mine, Eu te voi consola. 

- Te iubesc, Tată, mai presus de cuvinte. 

Am simţit cât de dornic era să mă consoleze. 

- Te iubesc, fiică. Te voi face să-Mi simţi suferinţele când se va apropia Răstignirea 

Mea. Voi veni la tine şi-ţi voi lăsa Cuiele Mele şi Cununa Mea de spini. Îţi voi da 

Crucea Mea. Preaiubită, împărtăşeşte cu Mine suferinţele Mele. Sufletul tău va simţi 

agonia pe care am avut-o; mâinile şi picioarele tale, durerile groaznice pe care le-am 

simţit. Vassula, te iubesc, şi, de vreme ce eşti mireasa Mea, doresc să împart tot ce am 

cu tine. Crede-Mă, vei fi cu Mine. Vassula, nu te teme, căci Eu, Iisus, sunt cu tine. 

Vino, vei înţelege pas cu pas cum lucrez Eu. Primeşte Pacea Mea, preaiubită; am 

pregătit un loc pentru tine.  

 

8.04.1987 

Astăzi am avut multe lucruri de făcut, dar n-am putut să nu scriu cu Dumnezeu. Aşa că I-

am cerut lui Iisus: 

- Doamne, un cuvânt, un singur cuvânt! 

- Un cuvânt, Vassula? “IUBIRE” 

- Te iubesc! 

Când am spus “un cuvânt” mă aşteptam de fapt la o propoziţie! 

 

 

 

 

DESENEAZĂ SEMNUL MEU 

9.04.1987 

În timpul călătoriei mele în Elveţia, mă întrebam unde va fi într-o zi casa mea. Căutam 

întruna, ezitând mereu. 

- Simte Prezenţa Mea. 

L-am văzut pe Iisus arătându-mi Inima Lui. 

- Casa ta e aici… chiar înăuntrul Inimii Mele! Fiică, slăveşte-Mă atrăgând suflete la 

Mine. 

Sora mea mai mare a citit mesajele pentru prima dată. Rezultatul a fost că a pus capăt 

unei discordii în familie care dura de 8 ani; acum s-a împăcat cu verişoara noastră. Când 

s-a întors în Rhodos, unde locuieşte, i-a arătat mesajele soţului ei. În noaptea aceea, ei au  

citit împreună Caietele 5 şi 6. Neputând dormi, el s-a rugat lui Dumnezeu să-i ierte 

păcatele.  
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Apoi s-a întâmplat un miracol: Dumnezeu i-a dat aceeaşi viziune pe care am avut-o eu pe 

26 martie 1987 – cea cu o grădină frumoasă şi acel “soare” înconjurat de milioane de 

îngeri. Dumnezeu l-a făcut să intre în acel “soare” aşa cum am intrat şi eu. Când a simţit 

prezenţa lui Dumnezeu atât de aproape, a început să tremure şi să plângă. Apoi lumina l-

a învăluit şi el a întrebat “Iisuse, Tu eşti?” A trezit-o apoi pe sora mea şi i-a povestit ce i 

s-a întâmplat. A fost uluită. Abia aşteptau să vină dimineaţa ca să-mi poată povesti 

acestea. 

Mai apoi, în Elveţia am găsit o carte intitulată “Cartea lui Enoh”. Înainte de a o oferi 

surorii mele, am deschis-o la întâmplare şi la pagina 102 am citit că Enoh a avut aceeaşi 

viziune cu o Lumină rotundă înconjurată de milioane de îngeri. Dumnezeu a vrut astfel 

să-mi confirme adevărul viziunii mele.  

Apoi, pe 11 aprilie 1987, când eram la Paris şi căutam cărţi într-o librărie, am dat peste 

o carte numită “Metanoia”. Poza de pe copertă înfăţişa  exact viziunea mea şi a fratelui 

meu – lumina rotundă cu milioane de îngeri în jur.  

După ce sora mea a plecat, am scris din nou, lăsându-L pe Dumnezeu să se folosească de 

mâna mea. Atunci Dumnezeu i-a dat lui Strato (cumnatul meu) un mesaj. 

- Îmi iubesc mieii; uneşte-i pe mieii Mei. Cel care va citi Mesajul Meu va mânca din 

Pâinea Mea. Cei care vor avea un semn de la Mine vor fi cei pe care doresc să-i 

luminez cu Harul Meu.
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 Desenează Semnul Meu.  

            ichthis
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. 

Vassula, începe să rezumi învăţătura şi să rescrii mesajul Meu. Eu te voi călăuzi, 

luminându-te. Tot ceea ce se repetă a fost dat pentru formarea ta – aveai nevoie de 

aceasta. Mesajul Meu va fi numit Pace şi Iubire. 

E teribil, sunt prea realistă, prea sceptică. Astăzi n-am putut să nu am din nou îndoieli. 

De ce sunt atât de nestatornică? Şi totuşi ştiu foarte bine că nu pot să-mi controlez mâna 

şi că devin lipsită de orice control atunci când Dumnezeu îmi “ia” mâna: poate să-mi 

arunce creionul din mână sau poate să-l facă să scrie chiar dacă eu abia îl ţin. Şi toate 

acestea mi se întâmplă mie! El mi-a dat atâtea dovezi şi iată că încă am îndoieli! Pe 

urmă, de multe ori mă tem că aş putea să-i induc în eroare pe toţi. Sunt deja atâţia 

implicaţi în această revelaţie, şi nici măcar nu este publicată încă! 

- Preaiubită, Eu sunt Yahve; dă-Mi Mie slăbiciunile tale şi lasă Tăria Mea să le 

nimicească. 

Câtă răbdare trebuie să aibă Dumnezeu cu mine ca să mă îndure…Cred că motivul 

cel mai important pentru care am îndoieli este că mă cunosc pe mine însămi şi mă compar 

cu cei care s-au apropiat în mod supranatural de Dumnezeu şi au primit mesaje; cât de 

buni şi de credincioşi erau. Aceasta mă şochează; e ca şi cum aş compara noaptea cu 

ziua. Totuşi, recunosc ceva pozitiv: cel puţin Îl iubesc fierbinte pe Dumnezeu, şi nimeni nu 

poate să-mi spună că asta e închipuirea mea sau că, asa cum mi-a spus un preot, diavolul 

poate să ne vâre chiar şi asta în minte! Dacă aş fi avut slăbiciunea să iau în serios tot ce 

mi s-a spus până acum, aş fi fost terminată. 

 Astăzi, o doamnă care a început să-l studieze pe Freud mi-a spus că toate acestea vin 

din subconştientul meu: un complex de iubire pentru Dumnezeu! Deci a-L iubi pe 

Dumnezeu înseamnă a fi bolnav psihic! Dar teoria ei sau cea a lui Freud nu mă afectează 

câtuşi de puţin. Dumnezeu m-a prevenit împotriva acestor teorii şi că voi fi acuzată. De 

                                                
59 Dumnezeu m-a făcut să înţeleg că toţi cei care citesc Mesajele Lui şi sunt luminaţi, atraşi din nou la El, 

alcătuiesc deja un semn cum că El este Cel care-i hrăneşte, că Mesajul e de la El.  
60 „Ichthios” înseamnă „peşte” în greacă. Iniţialele acestui cuvânt înseamnă în greacă „Iisus Hristos, Fiul lui 

Dumnezeu, Mântuitorul” 
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altfel, nici nu-mi place în mod deosebit Freud, care a fost ateu şi pentru care noi nu 

suntem decât materie. Chiar şi Jung l-a abandonat! 

- Copila Mea, oamenii întotdeauna au judecat după căi omeneşti. Eu sunt un Dumnezeu 

plin de Milostivire şi Iubire, dar atât de puţin înţeles. 

- Dar, Doamne, Tu ai ales pe cineva care nu e bun de nimic; iată de ce mă îndoiesc 

uneori! 

- Şi tu eşti fiica Mea! Eu îi iubesc chiar şi pe cei mai mizerabili dintre voi. 

 

 

10.04.1987 

- Aminteşte-ţi, Răstignirea Mea a durat ceasuri întregi. Am suferit timp de multe 

ceasuri; tot Sângele Meu a fost vărsat. Te iubesc; vino şi mângâie-Mă, iubindu-Mă. 

Iisus era trist şi dorea mult să fie consolat. În acele zile, El mi-a amintit necontenit  

Răstignirea Sa, dându-mi viziuni ale acesteia. Câteodată Îi simt prezenţa atât de 

puternic încât am impresia că pot să Îl ating şi chiar să simt mişcarea aerului 

pricinuită  de fiecare din mişcările Sale. 

 

JOIA MARE 

 

16.04.1987 

(Joia Mare la ortodocşi) 

 

În Joia Mare am asistat la slujba de cinstire a Sfintei Cruci. După procesiune, Crucea 

este aşezată în mijlocul bisericii şi toţi credincioşii se perindă pentru a o cinsti printr-

o sărutare. Sunt 15 ani de când nu m-am mai dus la acea biserică; de la botezul fiului 

meu mai mare, cred! După slujbă, Iisus mi-a spus: 

- Vassula, eram prezent în Biserica Mea; mergeam înaintea Crucii Mele. M-am oprit 

câteva clipe în faţa ta
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. Fiica Mea, în toţi aceşti ani te-am aşteptat să vii în Biserica 

Mea atât de iubită de Mine.  

- Doamne şi Mântuitorule, Tu m-ai căutat cu adevărat, m-ai găsit şi m-ai adus la Tine 

şi la Biserica Ta…Ai aşteptat ani întregi! 

- Am rămas înaintea Crucii Mele şi pe toţi cei care veneau să se închine Mie, îi 

binecuvântam la rândul Meu.  

 

VINEREA MARE 

17.04.1987 

(Vinerea Mare la ortodocşi) 

 

La sfârşitul slujbei din Vinerea Mare, preotul împarte credincioşilor florile care au 

acoperit mormântul lui Iisus. Deşi le dădea oamenilor mănunchiuri, eu n-am primit decât 

trei flori; am înţeles aceasta ca pe un semn de la Dumnezeu ca să-mi aducă aminte de 

Taina Sfintei Treimi, care mă preocupase. 

 

Au trecut două zile şi n-am scris cu Dumnezeu. Mi-a lipsit teribil lucrul acesta, căci 

atunci când scriu, ca într-o meditaţie, sunt în contact cu Dumnezeu şi Îl simt foarte intens. 

 

                                                
61 În timpul procesiunii cu Sfânta Cruce, preotul trebuia să facă înconjurul bisericii ducând Crucea care avea 

aproape doi metri înălţime. Din cauza întunecimii din biserică, preotul nu vedea prea bine pe unde calcă. S-a 

oprit în faţa mea câteva clipe înainte să-şi continue drumul. Verişoara mea, care era cu mine, a observat şi ea 

îndată această întâmplare. 
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- Doamne, a trecut atât de mult timp! 

- Cât de mult? 

- Două zile! 

- Două zile, Vassula? Şi Eu, Care am aşteptat atâţia ani, ce să mai spun atunci? 

- N-am cuvinte, Iisuse. Îmi pare rău că Te-am rănit. Iartă-mă! 

- Vino, te iert. Tot ce doresc de la preaiubitele Mele suflete este să Mă lase să iau în 

stăpânire inima lor măcar câteva minute şi să-Mi îngăduie să torn în ea Iubirea Mea 

preaîmbelşugată. 

(Iisus a grăit acestea cu atâta tandreţe şi iubire!) 

 

Atunci când Dumnezeu Se apropie de mine ca să-mi dea un mesaj lung şi important, 

diavolul sau duhurile lui rele mă atacă. Nu îl simt fizic; tot ce îi este îngăduit să facă este 

să se manifeste în scris, insultându-mă şi blestemându-mă. De când Dumnezeu m-a 

învăţat  deosebirea şi-i recunosc cuvintele, de obicei îl împiedic pe demon chiar să-şi 

termine cuvintele, ceea ce îl înfurie. Dacă ceva îmi scapă, Dumnezeu îmi blochează mâna 

astfel încât nu mai poate să scrie. Aceste atacuri sunt cu cât mai puternice cu atât mesajul 

lui Dumnezeu care e pe cale de a fi scris e mai important. Acum am înţeles felul cum 

acţionează diavolul, aşa că nu renunţ, chiar dacă uneori mă simt deznădăjduită. 

 

EU TE-AM ELIBERAT 

 

23.04.1987 

Uneori mă întreb ce este libertatea. Înainte de chemarea lui Dumnezeu, mă credeam tot 

liberă. Aveam o viaţă de familie armonioasă şi nu aveam nici o responsabilitate serioasă, 

nici o grijă precum acest mesaj care mă apasă şi atârnă greu asupra mea. Dar atunci 

eram foarte departe de Dumnezeu. Deodată, am fost luată de Dumnezeu. La început, nu 

mi-a plăcut, căci nu simţeam nici un pic de iubire pentru El; dar în scurtă vreme (trei 

luni), propovăduindu-mi, El m-a învăţat să-L iubesc. Acum, după aproape opt luni, 

întregul mesaj este aproape terminat
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 şi atârnă greu asupra mea, şi caut să mă eliberez 

cumva; este atât de greu. Ce este libertatea? Povara era de nesuportat. 

 

- Eu, Domnul, te voi învăţa ce este libertatea. Scrie: Libertatea este atunci când sufletul 

tău se detaşează de grijile lumeşti şi zboară spre Mine, la Mine.  

Eu, Dumnezeu, am venit să te eliberez. Acum eşti liberă. Când erai legată de această 

lume, Vassula, erai o prizonieră a tuturor ispitelor acesteia. Dar acum sufletul tău, ca o 

porumbiţă, a fost eliberat. Erai prinsă într-o cuşcă, preaiubită, într-o cuşcă. Lasă-ţi 

sufletul să zboare liber, să simtă această libertate pe care am dăruit-o tuturor sufletelor 

Mele, dar câte dintre ele refuză acest Har pe care Eu l-am oferit! Nu te lăsa din nou 

prinsă, legată şi azvârlită în cuşcă; Eu te-am eliberat. Pe când treceam, te-am văzut în 

cuşca ta, ofilindu-te încetul cu încetul şi pierind. Vassula, cum putea Inima Mea să 

vadă aceasta şi să nu te răscumpere? Am venit şi ţi-am sfărâmat cuşca, dar tu nu puteai 

să-ţi foloseşti aripile, atât de mari erau rănile tale. Aşa că te-am purtat până la Sălaşul 

Meu, tămăduindu-te cu blândeţe, făcându-te să zbori din nou. Şi acum Inima Mea se 

bucură atât de mult să o vadă pe mica Mea porumbiţă cum zboară liber, cum este 

acolo unde ar fi trebui să fie dintru început! (Iisus a spus aceasta cu atâta bucurie, 

respirând profund).  

Eu, Domnul, te-am slobozit, te-am refăcut, te-am eliberat de mişelnicia ta. Ochii Mei 

nu te părăsesc nicicând. Îmi privesc porumbiţa zburând liber, ştiind mereu că te vei 

                                                
62 Aşa credeam atunci! 
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întoarce întotdeauna la Mine, căci Îl recunoşti pe Stăpânul şi Mântuitorul tău! Sufletul 

tău are nevoie de căldura Mea, şi ştii că acum sălaşul tău este înlăuntrul Inimii Mele, 

acolo unde Mi-am dorit dintotdeauna să fii. Tu îmi aparţii Mie acum şi Eu sunt 

Stăpânul tău, care te iubeşte.  

Gândul întoarcerii mele în Elveţia mă face să mă tem că aş putea cădea din nou. 

- Vassula, nu te voi lăsa să te mânjeşti din nou.  

- Dar Doamne, atmosfera este “poluată”. 

- Nu te teme, Eu voi fi mereu alături de tine ca să te curăţesc. Am motivele Mele ca să 

fii acolo. 

Încercam să-mi dau seama care ar fi motivele lui Dumnezeu. Apoi L-am întrebat. 

- Vreau ca seminţele Mele să fie semănate în Europa. Fii semănătoarea Mea, Vassula. 

Trăieşte printre oameni care Mă rănesc, Vassula. Ochii tăi să vadă totul şi să privească 

ce a ajuns creaţia Mea. Inima ta să simtă cât de puţin însemn Eu pentru ei. Urechile 

tale să audă cum Mă hulesc şi Mă rănesc. Oare sufletul tău nu se va revolta? Oare nu 

vei striga după Mine când vei vedea şi înţelege cum M-a uitat poporul Meu? 

Vassula, sufletul tău va fi expus în mijlocul răutăţii, al nepăsării, în adâncul nelegiuirii 

şi în adâncul josnic al păcatului lumii. Precum o porumbiţă ce zboară pe deasupra lor 

vei privi lumea şi vei vedea cu amărăciune fiecare faptă. Vei fi jertfa Mea; vei fi ţinta 

Mea. Precum vânătorii în căutarea vânatului te vor vâna şi îşi vor scoate armele, 

urmărindu-te. Vor pune mare preţ pe tine pentru oricine ar reuşi să te nimicească.  

- Doamne! Ce se va întâmpla cu mine? 

- Astfel grăiesc ţie, fiică: toate acestea nu vor fi în zadar. Umbrele de pe pământ se 

risipesc şi pier. Ţărâna pururi va fi luată de primele picături de ploaie, dar sufletul tău 

nu va pieri în veci.  

Eu, Domnul, îţi amintesc care a fost răspunsul tău la întrebarea Mea. Te-am întrebat 

odată: “Care casă e mai de preţ, Casa Mea ori casa ta?” . Tu ai răspuns bine că a Mea e 

mai de preţ.  

- Da. 

- Te voi păstra de-a pururi în Inima Mea. Te iubesc. 

- Şi eu Te iubesc. 

- Să mergem; nu uita de Prezenţa Mea! 

 

FII UN NIMIC ŞI LASĂ-MĂ PE MINE SĂ FIU TOTUL 

 

26.04.1987 

- Lasă-Mă să-ţi spun, preaiubită, că Mi-am făcut planurile înainte ca tu să te naşti. Vom 

lucra întotdeauna împreună. Doreşti aceasta? 

- Doresc, dacă mă primeşti în neputinţa mea, Dumnezeul meu. 

- Te iubesc, Vassula; te voi ajuta. Săptămâna trecută ai fost atacată şi chinuită de cel 

rău. Cu toate acestea, Eu am scris cu tine fiecare cuvânt pe care l-am dorit. Eu te-am 

ocrotit. 

- Atunci când diavolul mă blestema? 

- Da; pe când el te blestema cu neruşinare, Eu te binecuvântam; te-am ocrotit.  

 

(Mai târziu) 

- Lasă-Mă să-ţi spun, Vassula: cu cât mai puţin eşti tu, cu atât mai mult voi fi Eu. 

Îngăduie-Mi să lucrez în tine şi să fac voia Mea în tine; fii un nimic. Simte-te că eşti 

un nimic şi lasă-Mă pe Mine să fiu Totul, astfel încât Cuvântul Meu să atingă 

marginile pământului, şi Lucrările Mele de Pace şi Iubire să cucerească fiecare inimă. 

Îngăduie-Mi să-ţi amintesc de mişelnicia ta, astfel încât, amintindu-ţi, să te împiedic să 
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devii plină de tine din pricina tuturor Harurilor pe care pe care ţi le-am dăruit. Fii 

altarul Meu curat…Pescar de oameni, întinde Năvodul Meu de Pace şi Iubire peste 

întreg pământul, apoi trage-L şi lasă-Mă să Mă bucur de ceea ce am prins! Când eram 

în lume în trup, am învăţat un mic grup de oameni să se facă pescari de oameni. I-am 

lăsat în lume ca să împrăştie Cuvântul Meu la toată omenirea. Eu, Domnul Iisus, te voi 

instrui şi-ţi voi arăta cum s-a făcut această lucrare. 

- Ce pot eu să spun? Cum aş putea eu să fac ceva, d-apoi o asemenea misiune! Simt că 

mesajul atârnă tot mai greu de la o zi la alta. Vreau să-L mulţumesc pe Dumnezeu, 

dar cu ce mijloace? Nu văd decât un munte uriaş în faţa mea şi toată greutatea 

revelaţiei e asupra mea.  

- Eu Îmi port Crucea împreună cu tine. Da, este într-adevăr grea, dar nu te lăsa; Eu, 

Domnul,  te ajut. Rămâi aproape de Mine, Eu nu te voi părăsi. 

- Totuşi, e atât de mult! 

Iisus mă încurajează să continui. 

- Vassula, nu te-am ajutat Eu până acum? Atunci, pentru ce te-aş părăsi? Sprijină-te cu 

totul pe Mine; încrede-te în Mine. Ceea ce am început şi binecuvântat, împlini-voi. 

 

DAR ÎNTOARCE-TE MEREU LA MINE 

 

27.04.1987 

- Vassula, sunt Eu, Domnul, stau în faţa ta. 

Iisus era acolo, zâmbind, făcându-mă să-I simt Prezenţa. Cu amândouă mâinile, Îşi ţinea 

deschisă mantia, ca să-mi arate Inima Lui. Pieptul Lui era luminos. 

- Intră în Inima Mea, pătrunde acolo şi las-O să te soarbă. Lasă Inima Mea să răpească 

inima ta, aprinzănd-o şi lasând-o în flăcări, radiind Pacea şi Iubirea Mea. Vino, să fim 

împreună. Îngăduie-Mi să fiu Sfântul tău Însoţitor. Doreşti aceasta, fiică? 

Mă simt neputincioasă să mă apropii de El. Cine sunt eu, să mă apropii de El? 

Mi-am dat seama cât de nevrednică sunt. Cum ar putea cineva chiar să-şi îngăduie să 

vorbească cu Dumnezeu! Noi, care suntem o adunătură de păcătoşi nerecunoscători! D-

apoi să-i cerem şi favoruri, cu atât mai mult să avem “conversaţii” cu El! Suntem atât de 

netrebnici şi mişei! Mă simt groaznic, aş vrea să-mi astup gura cu ceva! Acolo, în 

Prezenţa Lui, am pus cu mintea mea un văl între mine şi El, din respect pentru El. 

- Fiică, ce ai făcut? De ce, copilă, de ce? 

- Ca să Te respect pe Tine, Doamne. 

- Vreau ca tu să mănânci. (Am văzut Pâine în Mâna Lui.) Ia Pâinea Mea, micuţă. Va 

trebui să dai la o parte acest văl ca să iei Pâinea Mea
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. Iată, ia Pâinea Mea, apropie-te. 

M-am apropiat şi am luat Pâinea din Mâna Lui. 

- Îţi dai seama cât de fericit sunt să te hrănesc? 

Iisus era fericit şi plin de Iubire. 

- Poţi simţi fericirea Mea, Vassula? Dă-Mi Mie slăbiciunile şi mişelnicia ta, ca să le 

nimicesc în Puterea şi în Milostivirea Mea. Micuţă porumbiţă, zboară liberă, dar 

întoarce-te mereu la Mine ca să primeşti Pâinea Mea. Te iubesc. 

- Şi eu Te iubesc, Doamne. 

După aceasta, întreaga zi am simţit Iubirea Lui peste mine. Cum aş putea să-i spun? O 

stare de extaz? În această stare am simţit Prezenţa Lui mai mult decât de obicei.  

 

(Mai târziu) 

                                                
63 Pâinea este Cuvântul Său Sfânt. Totul este simbolic. 
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- Tu ai văzut Sfântul Meu Sanctuar unde am pătruns şi am îngăduit ochilor tăi să vadă 

Sfântul Meu Sanctuar păzit de Serafimii Mei. Astăzi îţi voi arăta ceea ce am înăuntrul 

Sfântului Meu Sanctuar. Vezi această Rază puternică ce cade asupra Sfintelor Mele 

Scripturi? 

- Da, Doamne! 

- Acestea sunt Cele mai Sfinte Scripturi ale Mele, scrise mai înainte de a te fi creat. În 

Sfânta Mea Carte sunt păstrate tainele şi cheile Cerurilor Mele şi ale întregii Mele 

Creaţii. Lângă Sfânta Mea Carte am aşezat doi arhangheli ce păzesc cu străşnicie 

Sfintele Mele Scripturi. Vino, îţi voi arăta mai mult din Slava Mea, micuţă. 

Dumnezeu m-a purtat într-un loc în care nu mă simţeam în largul meu. 

- Vezi acest munte de foc? 

Arăta frumos, dar înspăimântător. 

- De pe coasta lui curg două râuri; ele sunt cu totul de foc.  

Păreau că sunt râuri de lavă, dar erau de un roşu mai aprins. 

- Eu, Domnul, voi despărţi în ziua Judecăţii Mele sufletele rele de cele bune. Apoi toţi 

cei ce-l urmează pe Satana vor fi aruncaţi în aceste două râuri de foc şi vor pieri chiar 

sub ochii celor drepţi.  

Vassula, voi îngădui ochilor tăi să vadă mai mult din Cerurile Mele, căci sunt mai 

multe în spatele Sfântului Meu Sanctuar. Făptură, voia Mea se va face, căci Eu sunt 

Dumnezeu, Yahve Savaot. Lasă-Mă liber să lucrez în tine; vom lucra împreună cu 

iubire până când Îmi voi întemeia Lucrările şi când voi fi făcut aceasta, voi veni iarăşi 

cu Sfânta Mea Carte şi-ţi voi da să citeşti din ea un pasaj pe care îl vei scrie, 

pecetluind astfel Mesajul Meu de Pace şi Iubire.  

 

La miezul nopţii am fost trezită de un strigăt puternic ce venea de la Iisus Răstignit pe 

Cruce. Era un strigăt dureros şi amar, plin de agonie, de suferinţă şi chin. Era ca un 

geamăt prelung şi foarte puternic.   

 

ULTIMUL MEU STRIGĂT DE PE CRUCEA MEA 

 

29.04.1987 

(A doua zi, dimineaţa) 

- Eu sunt Domnul Iisus; ai auzit strigătul Meu, Eu eram. Acest strigăt te-a trezit
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strigat de pe Crucea Mea. A fost ultimul strigăt puternic pe care l-am scos pe când 

eram în trup, un strigăt plin de suferinţă, chin şi amărăciune, răsunând din adâncurile 

Sufletului Meu şi străpungând înălţimile Cerului. A zguduit temeliile pământului şi a 

rupt în două inimile celor care Mă iubeau, precum a sfâşiat catapeteasma Templului. A 

ridicat urmaşi credincioşi Mie, precum a ridicat pe morţi din mormintele lor, 

răsturnând pământul ce-i acoperea, precum a răsturnat Răul. Un tunet mare a zguduit 

înseşi Cerurile şi fiecare înger, tremurând, s-a prosternat şi M-a adorat într-o tăcere 

desăvârşită. Maica Mea, ce stătea alături de Mine, auzind strigătul Meu, a căzut în 

genunchi şi Şi-a acoperit Faţa, plângând. A purtat în Ea acest strigăt până în ziua 

adormirii Ei…a suferit… Sunt plin de amărăciune, suferind încă din pricina 

nelegiuirilor multe ale lumii, din pricina răutăţii, fărădelegii şi egoismului. Strigătul 

Meu se face tot mai puternic zi de zi. Am fost lăsat singur pe Crucea Mea, singur să 

port păcatele lumii pe Umerii Mei, singur să sufăr, singur să mor, vărsându-Mi 

sângele, care a acoperit lumea întreagă, răscumpărându-vă pe voi, preaiubiţii Mei. 

Acelaşi Strigăt este acum pe pământ ca un ecou din trecut. Oare trăiesc în umbrele 
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trecutului? Oare Jertfa Mea a fost în zadar? Cum se face atunci că nu auziţi Strigătul 

Meu de pe Cruce? De ce vă închideţi urechile şi-L înăbuşiţi? 

- Doamne, pentru cine este acest mesaj? 

- Pentru toţi aceia care au urechi ca să audă Strigătul Meu. 

M-a impresionat mult să aflu cât de mult a suferit El singur, şi cum mai suferă încă. 

- Doamne, accept să fiu aşa cum mi-ai spus în mesajul Tău din 23 aprilie: jertfa Ta, 

ţinta Ta. Îngăduie-mi să-Ţi port crucea în locul Tău şi să-Ţi dau odihnă. Îngăduie-mi 

să Te mângâi. Nu sunt singură, aşa cum am spus atunci. Sunt cu Tine! 

- Te iubesc, micuţă porumbiţă; te-am umplut cu toate Harurile Mele; îngăduie-Mi să te 

folosesc pentru propriile Mele interese şi pentru propria Mea Slavă. Nu ţine nimic 

pentru tine, nu lua în seamă decât interesele Mele. Slăveşte-Mă, lucrează pentru Mine, 

adaugă la suferinţele tale Suferinţele Mele. 

- Aş vrea ca lumea întreagă să Te slăvească şi glasul ei să ajungă la Tine. 

- Unitatea va întări Biserica Mea. Unitatea Mă va slăvi. Vassula, iubeşte-Mă. 

- Învaţă-mă să Te iubesc precum vrei Tu, Doamne. 

- Aşa voi face. Nu te voi părăsi. Nu obosi purtându-Mi Crucea; Eu sunt alături de tine, 

împărţind-o cu tine, preaiubită. 

 

În timpul Paştelui, la Paris, când arhimandritul mi-a spus, privind Mesajele: “Este un 

miracol” m-am gândit şi eu cât de minunat, cât de extraordinar e că Dumnezeu ne dă un 

Mesaj. Dar pe de altă parte, cât e de teribil; teribil, căci acest Mesaj ne arată un 

Dumnezeu trist, un Dumnezeu în suferinţă. Dumnezeu ne dă un mesaj în care apare ca 

fiind în agonie, nefericit şi părăsit de mulţi. Este un mesaj trist.  

 

- Oare învăţ ceva, Iisuse? Te întreb ca să ştiu unde mă aflu, dacă fac vreun progres cât 

de mic. 

- Vassula, Eu, Iisus, sunt în faţa ta şi într-adevăr tu creşti. Te-am înviat din morţi şi te-

am hrănit. Tu mănânci Pâinea Mea. Lumina Mea străluceşte asupra ta. Eu sunt 

Învăţătorul tău, iar tu de la Înţelepciune înveţi.  

- Iisuse, Tu mi-ai amintit de multe ori să rămân mică, un nimic; acum îmi spui că aş 

creşte? 

- Da, trebuie să creşti în duh, în iubire, în modestie, în smerenie, în credincioşie; fie ca 

toate virtuţile să crească în tine, dar goleşte-te de trufie, de vicleşug şi de toate 

obiceiurile care sunt urâciune şi scârbă în faţa ochilor Mei. Vreau ca tu să fii 

desăvârşită. 

 

 

 

 

EU SUNT ELIXIRUL VIEŢII – EU SUNT ÎNVIEREA 

 

30.04.1987 

- Iisuse, astăzi vreau să Te întreb dacă vrei să-mi dai un mesaj special pentru cineva 

care e pe moarte. 

- Pe moarte? (Iisus părea uşor uimit de cuvintele mele). Ea nu moare. Sufletul ei va fi 

slobozit, ea va fi eliberată şi va trăi! Va veni la Mine. Sufletul ei va fi liber. Scrie şi 

spune-i cum caut Eu fiecare suflet, cum hrănesc Eu sufletele înfometate, cum Pâinea 

Mea dă viaţă veşnică; spune-i cum îi fac bine pe cei bolnavi. Fă-o să afle că Eu sunt 

Elixirul Vieţii şi Învierea.  

(Iisus mi-a dat pe o hârtie separată un mesaj pentru acea persoană.) 
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IUBIREA VA ÎNVINGE RĂUL 

 

1.05.1987 

- Eu, Dumnezeu, îţi voi da destulă tărie ca să te învrednicesc să-Mi împlineşti Lucrările. 

Nu Mă renega niciodată; nu te îngriji de interesele tale personale, ci de ale Mele. Lasă-

Mă liber să te folosesc şi să Mă pogor pe pământ prin tine, ca să-Mi fac cunoscut 

Cuvântul până ce voi veni să te eliberez. Vassula, îţi voi spune dinainte sfârşitul tău. 

Nici unul din sufletele Mele alese nu s-a temut vreodată de moarte. Îţi voi dezvălui 

încă cinci dintre misterele Mele. Vino acum şi sărută cele cinci Răni ale Mele.  

 

I-am sărutat Mâinile, apoi Picioarele, apoi Coasta Lui. Totuşi, n-am înţeles ce voia Iisus 

să spună cu cele cinci mistere în legătură cu cele cinci Răni ale Sale. Dar ştiu că atunci 

când va veni vremea potrivită, El îmi va arăta. Am învăţat să nu mai pun întrebări. 

- Vassula, îţi voi spune tainele Mele când vei mai creşte puţin. Imploră darurile Mele şi 

Eu ţi le voi da. 

- Dumnezeul meu şi Tatăl meu, Te voi ruga ceva, dar numai pentru interesele Tale şi 

pentru Slava Ta: fie ca Mesajul Tău să atingă marginile pământului şi să atragă la 

Tine mulţime de inimi; voia Ta să se facă şi Sfântul Tău Nume fie slăvit! Fie ca răul 

să-şi slăbească strânsoarea şi să fie zdrobit pe vecie. Aceasta îmi doresc acum şi de 

fiecare dată când îmi vei auzi glasul pentru o cerere, va fi numai pentru Slava Ta. Tot 

ce-Ţi voi cere va fi pentru Slava Ta, pentru interesele Tale; nimic pentru mine. Toată 

tăria pe care o voi cere va fi pentru interesele tale, Dumnezeule Atotputernic.  

- Micuţă, calcă pe Urmele Paşilor Mei şi urmează-Mă. 

 

(Mai târziu) 

-     Sunt Eu, Iisus. 

- Iisuse? 

- Eu sunt. Preaiubită, numeşte-Mă şi “Soţ” şi “Tată”. Te iubesc. Vino, să lucrăm
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Iubeşte-Mă fierbinte şi repară pentru alţii care Mă rănesc. 

- Dumnezeul meu, ma gândeam cum aş putea eu să fiu ca o porumbiţă care zboară pe 

deasupra lumii pline de răutate când eu însămi sunt plină de răutate şi păcate? Fiind 

în aceeaşi stare ca toţi ceilalţi, voi fi neputincioasă să văd totul şi să aud totul, aşa 

cum mi-ai grăit Tu, căci nu sunt cu nimic mai bună decât cei care Te rănesc. 

- Vassula, fii întru Mine. Străduieşte-te să câştigi curăţia. Scoate de la Mine, din Curăţia 

Mea, pe care Eu o ofer; scoate, soarbe de la Mine, absoarbe-Mă. Eu sunt Bogăţia 

Nesfârşită, şi orice suflet poate să ia de la Mine.  

- Primind atâtea haruri, aş putea deveni trufaşă şi cel rău m-ar putea ispiti cu uşurinţă! 

- Îţi voi aminti întotdeauna de mişelnicia ta şi de umbrele trecutului tău. Îţi voi aminti 

cum M-ai renegat şi ai respins marea Mea Iubire atunci când M-am apropiat de tine, şi 

cum te-am aflat moartă, zăcând printre cei morţi în întuneric, şi cum te-am înviat din 

Milă şi Iubire, ridicându-te la Pieptul Meu. Vino, să ne rugăm. Spune: 

Tatăl meu, 

Du-mă acolo unde doreşte Voia Ta să merg, 

Îngăduie-mi să trăiesc în Lumina Ta 

şi să-mi încălzesc inima ca să se aprindă 

şi să le dea căldură 

celor care se apropie de mine. 
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Binecuvântat fie Numele Tău 

pentru că mi-ai dăruit toate aceste haruri, 

în ciuda nimicniciei mele. 

Binecuvântat fie Numele Tău 

pentru Binele pe care mi l-ai făcut 

şi pentru Milostivirea pe care mi-ai arătat-o 

ridicându-mă lângă Inima Ta. 

Amin. 

- Să repetăm. Aminteşte-ţi că toate Harurile pe care ţi le dau sunt pentru propriile Mele 

interese; nu ţine nimic pentru tine. Slăveşte-Mă, împărtăşind bucuria Mea.  

- Aş vrea să Te pot slăvi; aş vrea ca lumea să preamărească Numele Tău, şi rugile sale 

să ajungă la Tine, înălţându-se precum tămâia, şi laudele sale să răsune în Cer ca o 

bătaie la uşa Ta.  

- Iubirea va învinge răul. Iubeşte-Mă cu tot sufletul şi cu tot cugetul tău. Lasă-Mă pe 

Mine să fiu totul. Eu, Domnul, Mă voi îngriji de tine până la sfârşit.  

- Atunci ia-mă, deşi nu sunt nimic, şi fă cu mine precum doreşti. Sunt a Ta. 

- Vino, fă-Mă să Mă bucur pururea auzind aceste cuvinte de abandonare totală. Te 

iubesc, fiică.  

- Te iubesc, Tată.  

 

MESAJ PENTRU CEI CARE MĂ IUBESC 

2.05.1987 

- Eu sunt Iisus. 

- Iisuse, simt că ai să-mi dai un mesaj important, căci am fost din nou atacată de cel 

rău, care vrea să mă descurajeze să scriu. 

- Am un mesaj pentru aceia care Mă iubesc şi-şi jertfesc sufletele pentru Mine
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. Doresc 

să-i încurajez, dându-le Tărie. 

Eu, Cuvântul, Îmi voi face cunoscute cuvintele prin această slabă unealtă. Mă voi 

pogorî pe pământ prin acest Mesaj, făcându-Mi Lumina să strălucească peste voi toţi. 

Vă binecuvântez, preaiubiţii sufletului Meu. Vă iubesc!  

Înlăuntrul Meu, în adâncimile cele mai intime ale Sufletului Meu, port o Flacără Vie şi 

Nestinsă. Eu sunt Curăţie şi Credincioşie şi un abis de Comori. Preaiubiţii Mei, veniţi 

şi luaţi de la Mine şi umpleţi-vă inimile pe deplin; veniţi şi sorbiţi de la Mine. Veniţi şi 

pătrundeţi în Rănile Mele deschise. Veniţi şi cufundaţi-vă sufletele în Sângele Meu! 

Beţi din Izvorul Meu Viu ca să vă puteţi cufunda în el şi să udaţi acest pustiu 

neroditor, tămăduindu-Mi mieii. Scoateţi din această Flacără Vie şi lăsaţi-o să vă 

mistuie inimile! 

Vă iubesc cu o măsură pe care cugetele voastre nu vor putea nicicând s-o înţeleagă. 

Veniţi, nu obosiţi purtând Crucea Mea Sfântă, căci Eu sunt cu voi, purtând-O 

împreună cu voi. Urmaţi-Mă şi rămâneţi aproape de Mine. Aşezaţi-vă paşii pe Urmele 

Paşilor Mei. Nu obosiţi în strădaniile şi suferinţa voastră. Slăviţi-Mă, şi fie ca glasurile 

voastre să se ridice la Cer precum mireasma dulce de tămâie.  

Preamăriţi-Mă, lăsaţi-Mă să Mă bucur, lăsaţi-Mă să-Mi găsesc plăcerea în voi. Lăsaţi-

Mă să Mă desfăt în iubirea voastră pentru Mine. Umpleţi-vă inimile din această Iubire 

Nesfârşită şi lăsaţi-o să se reverse asupra mieilor Mei pentru a-i tămădui.  

Fie ca fiecare făptură vie de pe acest pământ să simtă căldura Mea. Fie ca fiecare 

inimă împietrită şi rece să se înmoaie şi să se topească în Curăţia Mea, integrându-se 

în Trupul Meu şi devenind una cu Mine! Fie ca fiecare umbră a trecutului să renască, 
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devenind un suflet viu, plin de Integritate, Pace şi Iubire. Faceţi un Eden din Creaţia 

Mea! 

Uniţi-vă! Uniţi-vă şi fiţi una, căci Eu, Dumnezeu, sunt Unul; unitatea aduce putere. 

Uniţi-vă, fiţi semănătorii Mei credincioşi, semănând seminţele Mele de Pace şi Iubire. 

Creat-am seminţe care vor rodi un cer pe pământ, căci Împărăţia Mea de pe pământ va 

fi precum în Cer. Luaţi aceste seminţe ale Mele care se găsesc în Inima Mea, curăţite 

de Sângele Meu, şi împrăştiaţi-le pretutindeni. Eu port cu Mine aceste seminţe, 

preaiubiţilor, şi doresc ca să intraţi în Inima Mea şi să le luaţi. Căutaţi Unitatea. 

Eu Îmi voi vindeca florile, le voi înmiresma, le voi face să înflorească, Îmi voi 

înfrumuseţa Grădina, voi adăpa inimile voastre, vă voi reînvia. Creaţie! Te iubesc! Voi 

străluci peste voi şi voi lăsa ca Razele Mele calde să topească acei nori negri şi grei, 

plini de trăsnete, să-i împrăştie, să-i risipească. Lumina Mea îi va străpunge şi tot 

întunericul şi răul care apăsau greu asupra voastră vor dispărea – acest întuneric care 

nu v-a adus decât slăbiciune, mişelnicie şi răutate. Razele Mele calde vor reînvia toate 

florile Mele şi voi revărsa din Cer roua Mea de Dreptate, de Sfinţenie, Curăţie, 

Integritate, Pace şi Iubire. Eu sunt Păzitorul vostru Credincios, cu o privire trează 

asupra voastră. Amintiţi-vă, Eu sunt Lumina acestei lumi, Eu sunt Cuvântul. Pacea fie 

cu voi toţi! Slăviţi-Mă, sprijiniţi-vă pe Mine, luptaţi şi nu obosiţi purtându-Mi Crucea, 

tămăduindu-Mi copiii. Vassula Mea, nu te lăsa niciodată de scris. Te iubesc. 

Înţelepciunea te va instrui.  

-Te iubesc, Doamne, facă-se Voia Ta.  

 

CAIETUL 11 

ÎMPRĂŞTIE SEMINŢELE MELE 

5.05.1987 

Când simt iubirea lui Dumnezeu asupra mea
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 mintea mea se cutremură! Când El mă face 

să mă topesc în Trupul Lui şi Trupul Lui îl nimiceşte pe al meu, atunci mă simt ca din aer, 

ca şi cum aş fi cu adevărat duh fără de trup. Stare de extaz? Nici chiar aceste cuvinte nu 

pot descrie pe deplin starea în care mă aduce Iubirea Lui. Harul şi bunătatea Lui sunt cu 

neputinţă de descris; nu există cuvinte ca să descriu o asemenea măreţie şi splendoarea 

Sfinţeniei Lui. Şi când ştiu că, înainte ca El să se apropie de mine, eu Îl respingeam!  

- Vassula, vino la Mine; cele cinci Răni ale Mele sunt deschise. Vassula, pătrunde în 

Rănile Mele şi simte durerea Mea. Vino, lasă Sângele Meu să te sfinţească în Rănile 

Mele; slăveşte-Mă. Te voi îndruma, fiică. Fără plată dau Eu, aşa că dă şi tu fără plată. 

Eu, Domnul, Mă voi întoarce cu Sfânta Mea Carte. 

Iisus avea cu El o carte mică.  

- Discerne şi citeşte acolo unde arăt Eu: “Logodnică, binecuvântata Sufletului Meu, 

fiică a Mea, hrăneşte mieii Mei. Împrăştie seminţele Mele ca ele să dea o recoltă 

bogată, seceră-o şi dăruieşte Pâinea Mea fără plată.  Eu sunt Pâinea Vieţii, hrăneşte 

oile Mele. Eu sunt pururea cu tine până la sfârşitul veacurilor”
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- Dumnezeul meu, Îţi mulţumesc pentru îndrumarea ta. Mă simt atât de stearpă cu 

aceste cuvinte atât de sărace, dar trebuie să le pun pe hârtie. Fie Numele Tău 

binecuvântat în vecii vecilor.  

- Te iubesc; nu te voi părăsi; vom lucra împreună. Nu te sătura de scris. Acum am 

pecetluit Mesajul Meu de Pace şi Iubire; Eu te voi îndruma, Vassula; vino la Mine.  

                                                
67 A noastră 
68 În acel moment, în timp ce eram pe cale să traduc în franceză acest caiet pe care îl primesc în engleză, Iisus 

mi-a “luat”mâna pentru a scrie: “Preaiubită, te iubesc până la nebunie. De fiecare dată când te trudeşti în 

mizeria ta, Eu te privesc, plin de Iubire”. (Această paranteză a Vassulei şi fraza lui Iisus nu apar în textul 

original în limba engleză – n.trad.)  



 68 

- Te voi urma, Doamne. Te iubesc.  

- Lasă-Mă liber să lucrez în tine.  

- Doamne, facă-se voia Ta.  

- Te voi instrui cu Înţelepciune. 

 

 

LASĂ-MĂ SĂ FIU EU CEL CARE TE IA ÎN STĂPÂNIRE 

(Mai târziu) 

După acest mesaj, L-am simţit atât de mult pe Dumnezeu în mine şi eu în El; am simţit că 

nu m-aş putea vreodată despărţi de El.  

- Însoţitoarea Mea, te iubesc. Vassula, dă-Mi totul, dă-Mi tot ce ai. 

- Ţi-am dat iubirea mea, m-am dat pe mine însămi Ţie, mi-am detaşat sentimentele de 

cele pământeşti, m-am predat. Pot să-ţi mai dau încă ceva? 

- Fiică, Îmi place să te aud cum te predai. Lasă-Mă să fiu Eu Cel care te ia în stăpânire.  

În această seară, L-am simţit atât de puternic pe Iisus, încât puteam să-I văd clar Faţa; 

aceasta nu-mi era uşor altădată. În această seară, era foarte intens. El părea plin de 

ardoare, înflăcărat, aidoma cuiva care e însufleţit de hotărârea fierbinte de a convinge pe 

cineva care şovăie.  

- Vrei să-Mi săruţi Rănile? 

Le-am sărutat în chip mistic. Apoi L-am rugat pe Iisus să stea pe scaunul de lângă mine. 

L-am simţit de îndată, tot în chip mistic, că a luat loc. Era în faţa mea şi Şi-a întins braţul 

peste masă, atingându-mă pe mână, peste caiet
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.  

- Floare a Mea, consfinţeşte-te în întregime Mie. Eşti gata să Mă asculţi? 

- Da, Iisuse. 

- Logodnică, binecuvântata sufletului Meu, fără plată dau Eu, aşa că dă fără plată. 

Uneşte-te cu Mine, fii una cu Mine, priveşte-Mă în Ochi.  

L-am privit în Ochi. 

- Iisuse, ce pot să fac mai mult? 

- Iubeşte-Mă. 

- Dar Te iubesc. Am spus-o de multe ori, şi Tu ştii că sunt sinceră. Sufletul meu tânjeşte 

după Tine. Tu ai voit să fiu detaşată şi am devenit detaşată. 

- Dar Eu, Vassula, Eu nu tânjesc după tine?
70

 Dar Eu, Dumnezeul tău, nu sufăr şi Eu?
71

 

Preaiubită, trăieşte în Mine şi Eu în tine, tu în Mine şi Eu în tine, noi. Potriveşte-te 

Mie, uneşte-te. 

- Dar Tu ne-ai unit, Iisuse, ai spus-o! 

- Aşa este. 

M-am simţit dintr-o dată epuizată fizic, aşa că am cerut permisiunea să plec. 

- Mergem, Iisuse? 

- Fiică, de ce? 

- Sunt epuizată, Iisuse. 

- Preaiubită, vreau să rămâi; vrei să rămâi? 

Era prima oară când Iisus insista.  

- Atunci voi rămâne… 

- Inima Mea este sfâşiată când sunt lăsat singur. 

- Dar eşti cu mine, suntem împreună… 
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- Acum sunt cu tine, dar tu Mă uiţi de multe ori. Lasă-Mă liber şi lasă Mâinile Mele 

Dumnezeieşti să te modeleze precum doresc. Te voi forma după chipul Meu. Lasă-Mă 

liber să lucrez în tine. Eu sunt Iisus, şi Iisus înseamnă Mântuitor. Fiică, te iubesc până 

la gelozie, te vreau în întregime a Mea, vreau ca tot ce faci să fie pentru Mine. Nu 

tolerez rivali. Vreau să Mă adori şi să trăieşti pentru Mine. Respiră pentru Mine, 

iubeşte pentru Mine, mănâncă pentru Mine, zâmbeşte pentru Mine, jertfeşte-te pentru 

Mine; tot ce vei face, fă-o pentru Mine. Voiesc să te mistui, voiesc să te aprind ca să 

nu Mă doreşti decât pe Mine. Împodobeşte-Mă cu petalele tale, floarea Mea, 

încununează-Mă cu iubirea ta, scoate Cununa Mea de spini şi înlocuieşte-o cu petalele 

tale delicate, înmiresmează-Mă cu mireasma ta, iubeşte-Mă pe Mine şi numai pe 

Mine. Mi-am dat viaţa pentru tine, dintr-o Sublimă Iubire; nu vei face asemenea 

pentru Mine, Mirele tău? Logodnică, bucură-Ţi Mirele; fă-Mă fericit! Leagă-te de 

Mine cu legături veşnice. Trăieşte pentru Mine şi numai pentru Mine. Fii Jertfa Mea, 

fii Ţinta Mea, fii Năvodul Meu! Creatură, Mă iubeşti? 

- Cum aş putea să nu Te iubesc pe Tine, Dumnezeul meu? Te iubesc! 

- Spune-o, spune-o de multe ori. Lasă-Mă s-o aud; Îmi place s-o aud. Spune-o de o mie 

de ori pe zi, şi în fiecare dimineaţă, după ce te odihneşti în Mine, aşază-te în faţa Mea 

şi spune-Mi: “Doamne al meu, Te iubesc!” 

- Iisuse, te iubesc, dar de ce ai devenit atât de sever? Poate nu fac destul.  

- Vino, nu Mă înţelege greşit! Este Iubirea care glăsuieşte, sunt dorinţele Iubirii, este 

Flacăra Iubirii, este Iubirea Geloasă a Iubirii; nu pot suporta rivali. Sprijină-te pe 

Sfântul tău Tată, Soţ, Însoţitor şi Dumnezeu. Vino, să ne odihnim unul în celălalt. 

Fiică, iubeşte-Mă şi tu cu o iubire geloasă. 

 

IUBIREA SUFERĂ 

 

6.05.1987 

(Încă mă simt “dizolvată” în Dumnezeu.) 

 

Sunt pe cale de a învăţa ce înţelege Dumnezeu prin “abadonare desăvârşită”: a fi 

detaşată, a lăsa totul pentru a-L urma. Cuvintele Lui sunt simbolice, nu materiale.  

A mă abandona: am făcut-o, iubindu-L pe El mai întâi şi mai presus de orice, 

acceptând ca El să mă folosească.  

A fi detaşată: da, până la punctul de a fi detaşată de propriul trup, adică mi-am dat 

seama că am un suflet, care este dornic să se desprindă de trup ca să se unească cu El 

şi să-L urmeze numai pe El.  

A suferi: da, suferinţa de a nu fi cu El, de a fi încă trupeşte pe pământ, de a mă simţi 

aici ca o văduvă. A suferi, ştiind că trebuie să-mi urmez viaţa de toate zilele, o viaţă 

pământească. Sufăr trăind printre oameni necredincioşi, sceptici, oameni care-şi bat 

joc de mine din pricina credinţei mele. Sufăr pentru că trebuie să urmez programele 

lor. Sufăr pentru că trebuie să-mi ascund sentimentele, când tot ceea ce-mi doresc este 

să mă desprind de această lume pentru a fi singură cu Dumnezeu, doar eu şi El şi 

nimeni altcineva în jur care să mă distragă.  

Chiar şi pentru a scrie aceasta L-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să-mi exprim 

sentimentele, căci mi-e greu să mă exprim. Şi aşa a făcut, şoptindu-mi cuvintele 

potrivite la ureche. 

El mă vrea în lume pentru mesajul Său; încă o cruce de dus pe umerii mei. Trupul 

meu suferă… 

- Şi al Meu…Tot ceea ce simţi tu, simt şi Eu. Fiică, binecuvântează-Mă. 

- Te binecuvântez, Dumnezeul meu preaiubit. 
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- Te iubesc, vezi? Iubirea suferă, iubirea leagă
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, iubirea oferă fidelitate din belşug, 

iubirea se jerfeşte fără oprelişti. Vassula, orele zboară, timpul tău este aproape; oferă-

te pe tine însăţi. Creşte în umilinţă, mănâncă din Mâna Mea, preaiubita Mea; Eu voi 

desface lanţurile tale şi sufletul tău va zbura foarte curând la Mine.  

- Te iubesc, Dumnezeul meu… 

 

CUNUNA DE SPINI 

 

7.05.1987 

- Te iubesc. Sunt Eu, Soţul tău. Floarea Mea, Eu te voi curăţi; voi continua să te 

îndestulez, dându-ţi viaţă prin Lumina Mea şi hrănindu-te cu Tăria Mea. Vassula, te 

voi cinsti lăsându-te să porţi Cununa Mea de spini.  

- Iisuse, cum de poţi avea încredere în mine? 

- Te iubesc. Purtându-Mi Cununa, vei înţelege batjocura pe care am primit-o, căci în 

curând vei fi şi tu batjocorită. Nu uita, voi suferi tot atât de mult pe cât vei suferi tu, 

căci Eu sunt în tine şi tu, în Mine. M-am unit cu tine; suntem una. Vino acum, 

preaiubită, vom continua Lucrările Mele. Îţi voi da destulă Tărie până la sfârşit.  

Mai târziu am înţeles că Iisus mă pregătea în acest mesaj. Voi fi batjocorită şi luată în 

râs, dar cel puţin El e cu mine, vom suferi batjocurile împreună.  

 

FAPTE DE IUBIRE 

 

7.05.1987 

- Iisuse, ştii că nu am reuşit să-ţi spun nici măcar de o sută de ori “Te iubesc”, iar Tu 

mi-ai cerut să o spun de o mie de ori pe zi! 

- Vassula, ah, Vassula, nu ştii că fiecare faptă făcută cu iubire Îmi spune “Te iubesc”? 

Tu Îmi arăţi şi în acest fel iubirea ta. Orice faci în viaţa ta, faci pentru Mine. Vino, 

înfrumuseţează! Străluceşte! Înmiresmează! Împodobeşte-Mă cu cununi de iubire. 

Fiecare din petalele tale să înlocuiască un spin din Cununa Mea de spini. Cu cât mai 

multe petale, cu atât mai puţini spini care să Mă străpungă. Te iubesc. Iubeşte-Mă, 

învaţă-i pe ceilalţi să Mă iubească, arată-le chemarea Mea. 

- Cu ajutorul Tău, le arăt. Nu pot să fac prea mult. 

- Iubeşte-Mă şi vindecă Rănile Mele; lacrimile vărsate pentru Mine să fie un balsam 

care să aline Rănile Mele. Vassula, cununile nu sunt făcute numai pentru 

înmormântări, sunt făcute şi pentru mirese. Îngăduie-Mi să aşez asupra ta o cunună în 

august. 

 

8.05.1987 

- Iisuse, azi am multă treabă în casă, dar două cuvinte de la Tine mă vor face fericită! 

- Doar două? “Iubeşte-Mă”. 

 

EU SUNT CEL PREAÎNALT 

DETEST PĂGÂNISMUL 

 

9.05.1987 

Privind un film documentar despre Miracolul de la Fatima, m-am gândit că totuşi foarte 

mulţi oameni erau sceptici, dând tot felul de explicaţii precum hipnoza în masă etc. În 
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trecut, un asemenea miracol ar fi fost crezut şi ar fi fost scris în Sfânta Scriptură, dar în 

zilele noastre trebuie să treacă ani întregi până să fie recunoscut. 

 

- Mă tem că Mesajul Tău nu va fi recunoscut ca venind de la Tine, de vreme ce nu 

există nici dovezi materiale, nici profeţii în el. Înaltele autorităţi, dacă se va ajunge 

până acolo, nici măcar nu vor da atenţie chemării Tale, iar eu ştiu că acum Cupa 

Dreptăţii Tale este plină! Lumea Te insultă foarte mult. Nu vor asculta. 

- Există vreo autoritate mai înaltă decât Dumnezeul tău? 

- Nu, Dumnezeul meu, nici una, dar dacă ei nu vor asculta? Unii ar putea să creadă că 

este o propagandă pentru Biserică, vreau să spun cei care au autoritate şi sunt 

împotriva Bisericii. Ei ar putea să creadă că totul a fost născocit de Biserică! 

- Vassula, Eu sunt Cel Preaînalt şi orice autoritate vine de la Mine.  

- Şi dacă ei nu vor crede? 

- Nu voi scrie ce se va întâmpla dacă ei nu vor asculta din pricina învârtoşării lor. Ţi-e 

teamă de Mine, micuţo? 

Dumnezeu trebuie să fi simţit teama care m-a cuprins. În acelaşi timp, atunci când El a 

scris “se va întâmpla” am simţit un fior de durere în Inima lui Dumnezeu.  

- Da, mi-e teamă de mânia Ta! 

- Voi răbda şi voi ierta păcatele voastre, dar nu voi răbda ura voastră împortiva Mea. Eu 

sunt Făcătorul vostru şi suflarea voastră vine de la Mine. Eu ţin în Mâna Mea întreaga 

Mea Creaţie. Detest păgânismul. Vassula, lasă-Mă să te îndrum. Vino, copila Mea, 

odihneşte-te în Mine.  

 

(Mai târziu) 

- Suspinul tău, logodnică, este pentru Mine ca un milion de cuvinte de iubire. Da, 

vorbesc despre suspinul tău pe care Mi l-ai oferit în această dimineaţă. 

E adevărat, în această dimineaţă m-am gândit cu iubire la Iisus. Voiam să-I spun atât de 

multe lucruri, dar nu puteam nici măcar să găsesc cuvintele potrivite. Am suspinat numai, 

dar se pare că El a înţeles o mulţime de lucruri din suspinul meu. 

- Vassula, iubeşte-mă orbeşte şi lasă-Mă să te folosesc precum doresc. Fii cu totul 

nimic, pentru că dacă tu eşti nimic, Eu pot să fiu totul şi astfel să-Mi împlinesc 

Lucrările Mele. A te crea a fost o încântare pentru Mine.  

- Dumnezeul meu, mă tem să nu Te dezamăgesc fiindu-Ţi necredincioasă. Nici măcar 

nu ştiu dacă am început să fiu cât de cât credincioasă, ce să mai zic atunci despre 

faptul de a rămâne credincioasă? 

- Din veşnicie te-am cunoscut că eşti slabă şi mizerabilă, dar Eu te iubesc. Mi-am luat 

măsurile Mele ca să rămâi cu credincioşie a Mea. Îţi închipui că Eu nu am ştiut toate 

acestea? Am ştiut totul, şi tocmai de aceea te-am ales pe tine. Ţi-am spus că 

slăbiciunea şi mizeria ta de negrăit Mă atrag. Vino, această învăţătură va restabili 

onoarea Mea. Mă bucur de cum va îndrepta ea nedreptăţile voastre. Vassula, 

încununează-Mă cu cuvinte blânde! 

- Cuvintele mele, Dumnezeul meu, ce valoare pot avea pentru o Prezenţă atât de 

Măreaţă? 

- Fiecare cuvânt blând şi iubitor, venind chiar şi de la tine, devine divin în Prezenţa 

Mea. Devine măreţ în Urechile Mele. Nu te sătura niciodată de scris, micuţa Mea 

unealtă. Tot ceea ce faci vine de la Mine. Eu te ţin cu Tăria Mea şi te chem când 

doresc. Te iubesc; iubeşte-L şi tu pe Domnul tău! 

Am simţit din nou cum Măreţia Lui mă nimicea în întregime. Era ca şi cum m-aş fi 

cufundat în cel mai adânc ocean. Un sentiment minunat: dorinţa de a-I aparţine cu totul 

lui Dumnezeu şi fericirea de a-I aparţine cu adevărat.  
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CREZI ÎN MINUNI ? 

 

10.05.1987 

- Vassula, îţi aminteşti când am hrănit poporul Meu cu mană? Am aruncat-o din Cer, 

venea din proviziile Mele din Cer. Ştii tu că Eu sunt Cel care a despărţit apele, ca 

poporul Meu să poată să treacă spre Sinai? 

- Da, Doamne. 

- Eu sunt Atotputernic, micuţă. Eu sunt Cel care pune laolaltă această învăţătură, ca să-i 

hrănesc pe mulţi. Vassula, am comunicat cu tine în tot acest timp. Vezi?  

- Dumnezeul meu, şi mie încă mi-e teamă ca nu cumva aceasta să fie lucrarea 

subconştientului meu… 

- Lasă-Mă să-ţi spun numaidecât că tu n-ai fi făcut niciodată aceasta lucrare de una 

singură! Crezi în minuni? 

- Da, cred. 

- Atunci, ia-o ca pe o minune. Te iubesc. 

- Te iubesc, Tată. Cum aş putea să le explic oamenilor când mă întreabă în ce fel Te 

văd? Simt foarte puternic Prezenţa Ta şi aceasta nu este o închipuire! 

- Spune-le că Mă vezi cu ochii sufletului tău.  

- Uneori, Iisuse, cred că doar îmi închipui Prezenţa Ta şi vreau să-mi întorc ochii de la 

Tine
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 ca să mă conving că nu eşti Tu.  

- Făcând aceasta, Mă jigneşti, Vassula. Ţi-am dat acest Har; acceptă darul Meu, acceptă 

ceea ce îţi dau! 

- Doamne, uneori, din cauza căldurii din Bangladesh, mă simt epuizată. Aş vrea să 

lucrez mai mult. Uneori, aş vrea să fiu ca o amibă, împărţită în mai multe bucăţi! 

- Eu îţi dau destulă tărie ca să îndeplineşti Lucrările Mele. Luca
74

 a spus odată: “Nu voi 

osteni nicicând de vreme ce lucrez pentru Domnul, căci Domnul Însuşi este tăria 

mea”. Micuţă, te-am dus precum îşi duce un tată copilaşul de mână la şcoală. 

Evaluează – ce ai dobândit cu Mine?  

- Am dobândit foarte mult, într-adevăr, căci eu nu mi-am practicat niciodată religia, 

nici n-am avut în casă Biblia din timpul când eram la şcoală. Şi nemaimergând la 

biserică de la botezul fiului meu mai mare, de cincisprezece ani, Tu m-ai învăţat 

foarte multe lucruri. Nu că mă consider învăţată, dar Tu m-ai învăţat cel puţin Cine 

eşti şi cât de mult ne iubeşti, şi cum să Te iubesc.  

- Ţi-am dăruit roade din propria Mea grădină. Voiesc să-ţi umplu rezervele cu roada 

Mea.  

L-am întrebat ceva ce nu vreau să fie scris.  

- Ştiu, Vassula, lasă să fie precum doresc Eu.  

Nu m-am putut abţine să nu zâmbesc larg. Era atât de bine la acest “taifas” cu Iisus. L-

am simţit ca şi cum aş fi stat de vorbă cu un prieten bun. N-am putut să nu zâmbesc; 

aproape că râdeam pe înfundate. Eram fericită! 

- Şi Eu sunt fericit! 

Da, El era fericit şi era minunat! 

- Vassula, ştii cât Mă desfătez şi cât Mă bucur de aceste clipe, aceste clipe când Îmi 

vorbeşti ca unui tovarăş? Vassula, mai avem încă de lucru. Fii binecuvântată. Îţi voi da 

un semn al Prezenţei Mele, preaiubită. 

- Iisuse, ce semn? Adică unde? 

- În casa ta. Îţi voi dovedi că sunt prezent. 
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- Te iubesc, Iisuse, vreau să-Ţi fiu pe plac. 

- Altarule! Scoate în continuare de la Mine şi păstrează Flacăra Mea în tine viu aprinsă.  

 

PIERDE-TE ÎN TRUPUL MEU 

 

13.05.1987 

Ieri seara (12 mai) pe când urcam scările, m-a oprit o mireasmă puternică de tămâie. 

Mirosul ajungea până la etajul întâi. Am fost surprinsă şi l-am întrebat pe fiul meu dacă 

nu aprinsese el o lumânare anti-ţânţari, deşi nu mirosea deloc ca o lumânare, ci ca 

tămâia bisericească. El a răspuns că nu. Nu m-am mai preocupat de această întâmplare 

şi mi-am văzut de alte lucruri. O oră după aceea, m-am dus în biroul unde scriu de obicei 

ca să iau un creion şi când am intrat acolo am fost din nou învăluită în întregime de acea 

minunată mireasmă de tămâie. Nu o simţeam decât în acel loc; era exact locul în care Îl 

văzusem pe Iisus pe Cruce.  

- O, preaiubită, când te-am acoperit cu mireasma Mea, te-am şi binecuvântat.  

- O, Iisuse, Tu erai? 

- Da, ai simţit Prezenţa Mea; acesta a fost semnul Meu
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. Tămâia vine de la Mine.  

- De-aş fi fost sigură în acea seară că venea de la Tine! 

- Îţi voi mai da semne ale Prezenţei Mele, floarea Mea. Fii totuşi atentă.  

- Iisuse, Iubirea mea, Suflarea mea, Viaţa mea, Bucuria mea, Suspinul meu, Odihna 

mea, Sfântul meu Însoţitor, Mântuitorul meu, Vederea mea, Totul meu, Te iubesc! 

- Vassula, iubeşte-Mă fierbinte, pierde-te în Trupul Meu, împodobeşte-Mă cu cuvinte 

blânde, cuvinte iubitoare, fă ca durerile Mele să se micşoreze. Alină-Mi Rănile, 

îmbibându-le cu cuvinte iubitoare. 

Astăzi, citind din Sfânta Tereza de Avila, am descoperit confirmarea că parfumurile şi 

mirosurile supranaturale există. Ea spune că  dacă acestea vin de la diavol, sunt mirosuri 

puturoase. E uimitor că aceasta e o altă dovadă ce mi s-a dat astăzi cum că mirosul de 

tămâie venea într-adevăr de la Iisus. Am fost foarte fericită! 

 

 

14.05.1987 

Astăzi, ce bucurie, citind viaţa Sfintei Tereza de Avila, am citit o viziune de-a sa în care 

descria iadul. M-am bucurat să văd că descrierea ei corespundea cu viziunea pe care mi-

a dat-o Dumnezeu. Sfânta Tereza descrie astfel iadul: “întunecat şi strâmt; pământul 

părea plin de apă, ca un noroi murdar, urât mirositor”… “Da, totul semăna cu o grotă cu 

bolta joasă”. 

Am văzut acelaşi lucru pe 7 martie 1987 şi l-am descris în Caietul 8. 

ISPITĂ 

15.05.1987 

- Vino, predă-te. Îmi place să te aud predându-te, căci predându-te Mie, Inima Mea se 

bucură. Micuţă! Cere-Mi să te folosesc. 

- Tată, dacă Îţi sunt de vreun folos, foloseşte-mă! 

- Te iubesc. Vino, vrei să scrii? 

- Voi scrie, dacă asta este dorinţa Ta. 

- Atunci scrie. Să se ştie că Eu, Yahve, am voit ca să te luminez. Singurul tău adăpost 

sunt Eu. Inima Mea este un abis de Iertare şi Milostivire. Micuţă, cum te-am luminat 

pe tine, aşa îi voi lumina şi pe cei care se întorc la Mine. Vassula, vino, fii mai aproape 

de Mine. Vrei să Mă primeşti? 
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Tăcere din partea mea. 

- Nu Mă întrista… 

Tăcere. 

- Fii cu Mine, curăţeşte-te, iubeşte-Mă… 

Tăcere. 

- Nu Mă întrista, preaiubită… 

Tăcere. 

- Vrei să Mă primeşti? Umple-Mă de bucurie şi fii cu Mine; iubeşte-Mă, te iubesc. Vino 

la Mine mai des, primeşte-Mă mai des; te iubesc. Vrei să te rogi împreună cu Mine? 

Aici îmi venea să spun “Nu, nu iarăşi”. 

- Nu Mă răni. 

Am acceptat. 

Tată Preaiubit, 

curăţeşte-mă cu Sângele Fiului Tău. 

Tată, curăţeşte-mă cu Trupul Fiului Tău. 

Tată Preaiubit, îndepărtează duhul cel rău 

care acum mă ispiteşte. 

Amin. 

Iisus scria această rugăciune în timp ce eu o rosteam. Deodată, mi-am dat seama. A fost 

ca şi cum m-aş fi trezit din somn după rugăciunea lui Iisus. Mi-am dat seama ce se 

întâmplase de la începutul mesajului de azi. Iisus mă chema la Sfânta Împărtăşanie, dar 

eu mă făceam că nu înţeleg şi aş fi fost în stare chiar să spun nu. Îl răneam şi totuşi 

ezitam să-I răspund, ceea ce L-a făcut să-mi spună pe faţă aceasta. Aveam senzaţia că o 

să cad. Iisus a alergat în ajutorul meu. Chiar după rugăciunea Lui – El S-a rugat 

împreună cu mine – mi-am dat seama că un duh rău mă ispitea. Ce sentiment ciudat am 

încercat atunci când duhul rău m-a lăsat când am pronunţat cuvintele “Tată Preaiubit, 

îndepărtează duhul cel rău care acum mă ispiteşte”. Scriind aceasta, Iisus a apăsat cu 

putere mâna mea pe pagină. Mi-am simţit mâna grea şi în acelaşi timp am simţit Forţa 

Lui atotputernică şi imensă care mă susţinea precum un Uriaş atotputernic. După 

rugăciune, a fost ca şi cum m-aş fi trezit din somn.  

- Vino mai aproape de Mine, sfinţeşte-te. Te iubesc şi voi sprijini căderile tale, nu te voi 

lăsa să te pierzi. O floare are nevoie să fie udată şi hrănită ca să-şi păstreze frumuseţea. 

Eu sunt Păzitorul tău credincios. Te iubesc. 

- Şi eu te iubesc. 

 

Iisus văzuse duhul cel rău care mă ispitea.  Eu nu-mi dădusem seama. M-am simţit ca 

ameţită atunci când duhul rău mă ispitea. Iisus a fost foarte grabnic în a mă salva. Numai 

când strânsoarea duhului rău a slăbit şi m-a lăsat mi-am dat seama ca eram la un pas de 

cădere! Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat! 

GHETSIMANI 

16.05.1987 

Ieri seară, întorcându-mă de la un dineu, când am urcat pe scări mi-a pătruns în nări un 

miros puternic de tămâie. Am înţeles. 

- Vassula, când simţi miros de tămâie, sunt Eu, Iisus Hristos. Vreau să-Mi simţi 

Prezenţa. Vassula, te iubesc până la nebunie şi peste orice măsură. Vai, această Iubire 

care se revarsă din Inima Mea, această Flacără mistuitoare a Iubirii ce arde este atât de 

puţin înţeleasă; atât de puţini vin să scoată din Ea…atât de puţini… 

- Iisuse, mulţi oameni nu ştiu cum să se apropie de Tine, sunt sigură de asta.  

- Ei pot să vină la Mine şi să-Mi vorbească; Eu îi aud. Mă pot bucura ore în şir cu orice 

conversaţie; Îmi aduc atâta bucurie când ei Mă socotesc printre prietenii lor.  
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- Ieri seară, un om mi-a spus că toate femeile îşi doresc să fie Magdalene. 

- Lo
76

, nu toate. 

- Atunci poate cele care Te iubesc. 

- Eu le vreau aşa. 

- Iisuse, cred că trebuie să ne grăbim! 

- Unde? 

- Jos, ca să verific cuptorul. 

- Vino atunci, să mergem. 

- Iisuse, până să Te apropii Tu de mine, am auzit vorbindu-se despre Tine ca despre un 

mit; nu mi-am dat seama niciodată că Tu eşti REAL. Pentru mine, erai atât de 

departe: o poveste dintr-o carte! 

- Ştiu, Vassula, ştiu. Pentru mulţi, Eu încă mai sunt un mit.  

Află-Mă în Ghetsimani data viitoare când ne vom întâlni. Îţi voi dezvălui agoniile  

Mele, suferinţele şi spaimele Mele din acea noapte. Vino, îngăduie-Mi să Mă odihnesc 

în tine, fiică.  

 

17.05.1987 

- Vino, află-Mă acolo unde ţi-am spus. 

O, Ghetsimani! Ce ai de dezvăluit dacă nu spaime, agonii, trădări şi părăsiri! 

Ghetsimani, tu i-ai golit pe oameni de curaj, tu ai păstrat pe veşnicie agoniile Mele în 

aerul tău umplut de tăcere. Ghetsimani, ce mai ai de spus şi nu a fost spus? Ai fost 

martor, în tăcerea Sfinţeniei, la trădarea Dumnezeului tău. Ai mărturisit despre Mine. 

Ceasul sosise, Scripturile trebuiau să se împlinească. 

Fiică, ştiu că multe suflete cred în Mine ca şi cum Eu aş fi fost doar un mit. Ei cred că 

am existat numai în trecut. Pentru mulţi sunt doar o umbră trecătoare, eclipsată acum 

de timp şi evoluţie. Foarte puţini îşi dau seama că am existat în trup pe pământ şi că 

exist acum printre voi. Eu sunt Tot ce a fost şi va să fie. Cunosc spaimele lor, cunosc 

agoniile lor, cunosc slăbiciunile lor, oare n-am fost martorul tuturor acestor slăbiciuni 

în Ghetsimani?  

Fiică, atunci când Iubirea S-a rugat în Ghetsimani, mii de diavoli au fost cutremuraţi; 

diavolii înspăimântaţi au fugit. Sosise ceasul: Iubirea preamărea Iubirea. O, 

Ghetsimani, martor al Celui Vândut, martor al Celui Părăsit, ridică-te martor şi depune 

mărturie. Fiică, Iuda M-a trădat, dar câţi asemenea lui Iuda, mai mulţi, nu Mă trădează 

încă? Am ştiut de îndată că sărutul lui se va răspândi la mulţi, şi că, în generaţiile care 

vor veni, acelaşi sărut Îmi va fi dat iarăşi şi iarăşi, înnoindu-Mi durerea, sfâşiind Inima 

Mea. 

Vassula, vino, îngăduie-Mi să fiu mângâiat, îngăduie-Mi să Mă odihnesc în inima ta.  

 

(Mai târziu) 

- Vassula, vrei să scrii? 

- Da, Iisuse, dacă asta e ceea ce doreşti Tu.  

- Iubeşte-Mă, fiică, în chinurile Mele din Ghetsimani. Am fost trădat de unul dintre ai 

Mei, unul dintre preaiubiţii Mei, iar astăzi încă primesc ocări, amintindu-Mi de 

agoniile Mele din trecut. Inima Mea zvâcnea plină de amărăciune.  

Deodată, am avut greutăţi şi mi-am pierdut încrederea de a continua. 

- Iisuse? 

- Eu sunt. Micuţă, scrie. Sudoarea Mea de agonie picura din Mine ca stropi mari de 

sânge.  
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Deodată, mi-am amintit de momentul când am fost ispitită de duhul cel rău…şi m-am 

ruşinat. 

- Slăbiciunea Mă atrage, căci Eu pot să-ţi dau Tăria Mea. Vino, adu-Mi iubirea ta, 

sprijină-te pe Mine.  

M-am sprijinit. 

- Da! 

Iisus era fericit.  

- Iată, mănâncă de la Mine, umple-ţi inima din Inima Mea, iubeşte-Mă, gândeşte-te la 

Mine, fii a Mea, cu totul a Mea. Adoră-Mă pe Mine şi numai pe Mine. Te chem să Mă 

primeşti; da, în micuţa Ostie albă…vino şi bea-Mă, curăţeşte-te! Te iubesc şi voi avea 

grijă ca să Mă primeşti. Nu Mă tăgădui niciodată! Doreşte-Mă pe Mine şi numai pe 

Mine. Te voi aştepta la Tabernacol. Mă vei vedea precum te-am învăţat: cu ochii 

sufletului tău. 

- Iisuse, e vina mea că Te-am întrerupt. Doreşti să continui? 

- Da. Auzi-Mă: pământul a sorbit acei stropi, dar astăzi, mai uscat ca niciodată, are 

nevoie să fie udat; el doreşte pacea şi e însetat de iubire. 

Deodată Iisus s-a oprit. 

- Nu mă întrista, dar vrei să te rogi din nou cu Mine? Iubeşte-Mă, Vassula. Vino. 

O, Tată, împlineşte ce trebuie împlinit. 

Fie ca ale Tale Cuvinte să pătrundă, 

să binecuvânteze şi să curăţească 

inimile copiilor Tăi. 

Tată, fă precum doreşte Inima Ta, 

Şi facă-se voia Ta. 

Amin. 

Doreşti să continui să lucrezi pentru Mine? 

- Voi continua să lucrez pentru Dumnezeu dacă aceasta este Voia Lui. 

- Este Voia Mea. 

- Atunci, voi contiuna să lucrez. Totuşi, nu uita de neputinţa mea! 

- Sprijină-te cu totul pe Mine, Iisus al tău. Ştiu cât de neajutorată eşti. Am dorit să am 

doar un simplu copil, care va trebui să atârne în întregime de Mine.  

- Iisuse? 

- Eu sunt. 

- Mesajul Tău despre Ghetsimani s-a terminat? 

- Nu, voi continua. Copiii Mei trebuie să fie reînviaţi şi trebuie să li se arate că Eu sunt 

printre ei cu Mesajul Meu, pe care l-am binecuvântat. Ei Mă vor vedea şi Mă vor 

simţi; mulţi se vor întoarce la Mine, Eu, Care tânjesc după preaiubiţii Mei. 

- Iisuse, cum aş putea eu să fac orice? 

- Vassula, oare un tată nu-şi va ajuta copilul să treacă strada atunci când acesta are 

nevoie de ajutorul său? Aşa şi Eu te voi ajuta până la sfârşit. 

- Nu ştiu dacă fac bine răspândindu-Ţi mesajul; greşesc cumva? 

- Nu, tu dai Pâinea Mea precum ţi-am dat-o Eu ţie; Pâinea Mea trebuie să fie dată fără 

plată! 

 

(Mai târziu) 

Am citit rugăciunea către Sf Arhanghel Mihail. Sf Mihail mi-a spus: 

- Citeşte-o şi pe următoarea. 

Am citit rugăciunea “De Memorare”(“Adu-Ţi aminte”) a Sf. Bernard către Sf. Fecioară 

Maria şi I-am încredinţat grija mea: când prietenii mei au început să citească mesajul şi 

să se gândească din nou la Dumnezeu, unii din ei convertindu-se şi întorcându-se la 
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Dumnezeu, unii dintre ei au vrut să-şi împărtăşească bucuria cu un preot cunoscut. Dar 

preotul i-a prevenit, spunându-le că aceasta s-ar putea să nu fie de la Dumnezeu.  

Eu însămi mi-am dat seama că din cei patru preoţi de aici care ştiu despre scrieri, doi m-

au descurajat şi doi m-au încurajat. Mi-aş fi dorit totuşi ca aceia care m-au descurajat pe 

mine şi pe alţii să-şi fi spus părerea numai după ce au citit totul de la început la sfârşit. 

După aceea, dacă încă mai cred că mesajele nu înseamnă nimic, să-mi spună de ce şi să-

mi explice. Cum pot să-şi dea cu părerea despre un lucru fără să-l cerceteze şi după ce au 

vorbit doar o singură dată cu mine? 

Sfânta Noastră Maică a spus: 

- Umple-ţi inima cu Flacăra lui Dumnezeu. Te iubesc. 

- Preaiubită Maică, mă tem că mesajul lui Dumnezeu ar putea fi călcat în picioare de 

oameni care nici nu îl cercetează, nici nu îl citesc! 

- Nu te teme, copilă. 

- Sunt în suferinţă! 

- Ştiu. Vassula, recunoşti Lucrările lui Iisus? 

- Le recunosc.  

- Vassula, M-am rugat pentru tine. Agapi mou
77

, fii răbdătoare. Sprijină-te pe Iisus. 

M-am rugat lui Iisus. 

- Sprijină-te pe Mine. 

- Mă tem ca nu cumva Mesajul Tău să fie zdrobit de aceia care nici măcar nu l-au citit. 

- Nu te teme, iubeşte-Mă. Curăţirea sufletului tău Mă slăveşte
78

. Vino, să mergem. 

Aminteşte-ţi: noi. Nu te îndurera.  

Ieri, Iisus m-a adus la Liturghie. Nu pot să urmăresc Liturghia cum se cuvine fiindcă nu 

am învăţat niciodată nici cântările, nici slujba. Sunt mereu cu un pas în urma celorlalţi, 

dar ştiu că Iisus este acolo şi îmi vorbeşte. Sf. Împărtăşanie m-a consolat.  

 

DIAVOLUL VREA SA TE TRAGĂ DIN NOU LA EL 

18.05.1987 

La ora 6:30 am fost să primesc Sfânta Împărtăşanie, aşa cum mi-a cerut Iisus. În timpul 

Liturghiei, Iisus a început să-mi vorbească. Am primit Pâinea şi am simţit-o în gură ca pe 

o bucată de carne sfâşiată de biciuire. Ce ciudat, ieri am simţit-o într-un fel şi astăzi în alt 

fel. Se pare că Iisus îmi dă impresii diferite.  

- Iisuse? 

- Eu sunt. Iubeşte-Mă. Vino aproape de Mine. Eu îţi voi da felurite impresii de fiecare 

dată când Mă primeşti. Vassula, sunt îndurerat când eşti rece cu Mine.  

E adevărat; uneori, când valul de temeri mă acoperă, refuz să-I vorbesc sau să-L văd, 

spunându-mi că nu este El. Mă feresc de imaginea Lui, mă feresc să vorbesc cu El, mă 

feresc de tot ce m-a învăţat El. Încerc să mă conving că toate acestea sunt rodul 

închipuirii mele.  

- Mă îndurerezi, preaiubită. Mă jigneşti când Îmi pui piedici şi pari atât de departe. 

Înţelege că în spatele tuturor acestora este diavolul; el e disperat şi vrea să te facă să 

crezi că doar îţi închipui toate Harurile pe care ţi le-am dat. El vrea să uiţi toate 

învăţăturile Mele Cereşti; vrea să te tragă din nou la el. Când pari atât de îndepărtată 

de Mine, Mă tem, Mă tem pentru tine. Când un păstor vede o oaie din turma sa că se 

îndepărtează, oare va sta locului? Un bun păstor va alerga la ea, o va lua şi o va aduce  

înapoi. Când te văd rătăcind, nu aştept, alerg la tine şi te aduc înapoi. Te voi atrage 

mai aproape de Mine, micuţă; te voi acoperi cu mantia Mea când îţi va fi frig, te voi 
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 78 

hrăni, te voi ridica lângă Inima Mea când vei fi în suferinţă. Ce nu voi face Eu pentru 

tine!  

- Iisuse? 

- Eu Sunt.  

- De ce toate aceste Haruri pentru mine? De ce? 

- Lasă-Mă liber să dau cui Îmi place Mie. 

- Dar nu vreau să fiu diferită de ceilalţi! 

- Vassula, tu Mă vei primi pe Mine, îngăduie-Mi să te folosesc. Nu ţi-am spus că vă voi 

elibera? 

- Nu înţeleg. 

- Doresc să eliberez multe suflete din lanţurile lor, lanţuri ale răului. Te folosesc ca pe o 

unealtă. Nu înţelege greşit Lucrările Mele. Chemarea Mea nu este numai pentru tine; 

Chemarea Mea de Pace şi Iubire este pentru întrega omenire! 

- Da, Doamne, dar nu mă simt în largul meu când prietenii mei ştiu despre asta. Vreau 

să spun că nu mă simt bine când  unii îmi spun “Tu eşti privilegiată”. Mă simt 

groaznic! 

- Simte-te groaznic, fiică, pentru că ai fost aleasă din pricina mişelniciei tale. Nu te-am 

ales datorită meritelor tale. Ţi-am spus deja mai înainte că meritele tale sunt nimic, iar 

ceea ce iese din gura Domnului este numai Adevărul. Vino adesea şi te pocăieşte în 

faţa Mea. Aminteşte-ţi, nu te favorizez mai mult decât pe restul copiilor Mei.  

- Ştiu, Iisuse, ştiu. De aceea mă simt încurcată că mi-ai dat acest Har de a Te chema 

oricând doresc.  

- Vassula, Vassula, Eu dau până şi celor mai mizerabili. Fie ca prietenii tăi să vadă ce 

abis de Milostivire şi Iertare este Inima Mea. Fie ca ei să vadă că Eu îi înviez chiar şi 

pe cei morţi
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, fie ca ei să vadă cât îi iubesc chiar pe cei care M-au respins
80

.  

- Iisuse? 

- Eu sunt, preaiubită. 

- Nu ştiu ce să spun. 

- Spune-Mi că Mă iubeşti.  

- Te iubesc, şi Tu ştii asta. 

- Te iubesc, fiică. Da, în pofida mişelniciei tale. Nu uita, vorbeşte-Mi. Eu sunt Soţul tău, 

împarte cu Mine. Zâmbeşte-Mi când Mă vezi. 

- Da, Iisuse. Simt că prezenţa mea Te jigneşte şi ştiu că mă repet. Cum poţi să mă 

suporţi? 

- Te iubesc. 

- Şi eu Te iubesc. 

- Simte-Mă; priveşte-Mă în Ochi. 

L-am privit. Ochii Lui erau gravi, dar PLINI de iubire… 

- Da, aminteşte-ţi, fiică, Eu sunt Sfântul tău Tată. Să mergem acum.  

 

TRUPUL MEU MĂ DOARE DIN PRICINA LIPSEI DE IUBIRE 

 

19.05.1987 

- Iisuse? 

- Eu sunt; Vassula, aminteşte-ţi, această învăţătură este de la Mine.  

- Iisuse, ştii după ce tânjesc? 

- Ştiu, fiică. 
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- Uneori îmi doresc ca Harul pe care mi l-ai dat de a Te întâlni în acest fel şi Harul pe 

care mi l-ai dat de a Te vedea cu ochii sufletului meu să fi rămas numai pentru mine. 

Tu şi eu, eu şi Tu. Ar fi fost atât de minunat, n-aş fi avut nimic care să mă îngrijoreze, 

n-aş fi arătat nimănui secretul nostru. (Am suspinat). 

- Fiică, te-am întrebat dacă vrei să lucrezi penru Mine şi răspunsul tău M-a bucurat. 

Îngăduie-Mi să-ţi aduc aminte că tu eşti sufletul Meu preaiubit prin care Mă voi 

manifesta pe Mine şi dorinţele Mele, căci aceasta este Voia Mea.  

- Dar, Dumnezeul meu, fără a vrea să Te jignesc, Cuvântul Tău poate fi greu de dus 

dacă nu poate fi descărcat. Ce pot face eu? 

- Preaiubită, oare Eu nu te voi ajuta? Eu sunt Domnul. 

Fraţilor, citiţi Mesajele Mele, umpleţi-Mă de bucurie şi aduceţi-vă aminte de Lucrările 

Mele; credeţi în Bogăţia şi Milostivirea Mea Nesfârşită! 

Vassula, urmează-Mă; Eu te voi îndruma, micuţă. Îţi voi da Tăria Mea; nu părăsi 

niciodată Mâna Mea.  

- Dumnezeul meu…ce doreşti de la mine? 

- Vassula, Eu vreau iubire, iubire, iubire. Trupul Meu Mă doare din pricina lipsei de 

iubire; Buzele Mele sunt uscate de setea de iubire. Voiesc să te folosesc, micuţă, ca 

unealta Mea pentru învăţătura Mea.  

- Doamne al meu, facă-se voia Ta, fie ca Tu să-ţi împlineşti dorinţele. 

- Preaiubită, sprijină-te pe Mine. Ascultă-Mi Glasul, să nu te simţi niciodată singură, 

căci Eu, Dumnezeu, sunt cu tine.
81

 

M-am simţit întrucâtva mângâiată. 

- Doamne, ne începem ziua? 

- Da, vino. Sprijină-te cu totul pe Mine; Eu te călăuzesc. 

 

(Mai târziu) 

Babette, o prietenă de-a mea, a venit la mine. A vorbit cu Iisus, am fost împreună toţi trei. 

Babette nu avea nevoie să-şi spună întrebările cu voce tare; abia le spunea în gând, că 

Iisus îi dădea de îndată răspunsul prin mine în scris. Prin aceasta, Iisus ne dovedeşte 

Prezenţa Lui; El ne cheamă să devenim mai apropiate de El, să ne amintim mereu de 

Prezenţa Lui, iubindu-L.  

Trebuie să recunosc că am fost impresionată de întâlnirea lui Iisus cu Babette pe această 

cale… 

 

- Sprijină-te pe Mine.  

- Iisuse, prietena mea m-a rugat să Te întreb de ce nu te întorci din nou la noi ca 

altădată, în trup, pentru ca oamenii să se schimbe.  

- Ah, Vassula…Mă voi întoarce. Fiecare răsărit de soare vă apropie mai mult de venirea  

Mea la voi. Vassula, ştii ce înseamnă aceasta? 

- Spune-mi, Doamne. 

- Iubirea se va întoarce din nou. Iubirea va fi încă o dată printre voi. Iubirea vă va aduce 

iarăşi Pacea. Împăraţia Mea pe pământ va fi precum este în Cer. Iubirea va preamări 

Iubirea. Sunt curând cu voi, preaiubiţii Mei. Rugaţi-vă, căci vremea este aproape.  

Vrei tu, micuţă, să mai lucrezi pentru Mine? 

- Vreau să aud numele Tău. 

- Eu sunt Iubirea. 

- Da, voi lucra pentru Iubire, în neputinţa mea, atârnând cu totul de Tine. 
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- Ştiu că eşti pierdută fără Mine, preaiubită; tu eşti floarea Mea care are nevoie de 

Lumina Mea.  

- Sunt atât de fericită! 

- O, fiică, te iubesc până la nebunie! Sprijină-te cu totul pe Mine. Îţi voi mări puterea ta 

de discernământ. 

- Doamne al meu! Îmi vei mări puterea de a Te simţi, de a Te vedea şi auzi? 

- Da, Mă vei simţi şi vei fi în stare să Mă discerni mai mult.  

- Dumnezeul meu! Pentru ce toate aceste Haruri asupra mea? Nu am făcut nimic ca să 

merit ceva! 

- Ştiu, însă te iubesc. Nu uita cu toate acestea cine eşti. 

- Te rog ajută-mă să-mi aduc aminte, Doamne. 

- Te voi împiedica să devii exaltată din pricina tuturor Harurilor dăruite de Mine, 

amintindu-ţi de mişelnicia ta. Îţi voi aminti că toate Harurile pe care le primeşti de la 

Mine sunt pentru propria Mea Slavă. Fiecare Har pe care îl primeşti de la Mine va fi 

pentru propriile Mele interese şi nu pentru ale tale. Prin urmare, scoate din Inima Mea 

şi umple-ţi-o pe a ta. Vreau ca Altarul Meu să fie pururea aprins. Trăieşte pentru Mine, 

respiră pentru Mine, fii a Mea pentru întreaga veşnicie.  

- Voi face aceasta, pentru Dumnezeu. Dumnezeul meu? 

- Eu sunt; iubeşte-Mă şi îngrijeşte-te de propriile Mele interese.  

- Doamne! (Am suspinat.) Eu sunt un zero şi Tu ştii aceasta; Doamne, Te rog să nu ai 

încredere în mine! 

- Lasă-Mă să lucrez în tine în libertate. Vino, voi da răspuns la întrebarea ta; Iubirea se 

va întoarce printre voi ca Iubire. Să ne rugăm împreună: 

O, Tată Ceresc, Tată al Iubirii, 

Vino la noi, izbăvindu-ne de rău; 

Tată, iubeşte-ne şi îngăduie-ne să locuim în Lumina Ta, 

Fă precum doreşte Inima Ta, 

Fie Numele Tău slăvit. 

Amin. 

Îngăduie-Mi să te folosesc. 

- Îngăduie-mi să mai aud o dată Numele Tău. 

- Eu sunt Iisus Hristos, Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu. Tot ce îţi cer, Vassula, este 

iubire şi să împărtăşeşti împreună cu Mine Crucea Mea de Pace şi Iubire. 

- Da, Doamne. 

- Fiică, nu părăsi niciodată Mâna Mea. Iubeşte-Mă, fiică. 

- Învaţă-mă să Te iubesc aşa cum vrei Tu să fii iubit de noi. Dacă vrei, fă ca eu să fiu 

cea care Te iubeşte cel mai mult în lume…Zâmbeşti! 

- Sunt atât de fericit! Vrei să faci aceasta penru Mine? 

- Da! 

- Preaiubită, cu Mine vei învăţa. Primeşti de asemenea să suferi pentru Mine? 

- Pentru Domnul, da, dacă şi aceasta este voia Lui… 

- Atunci totul se va face după voia Mea.  

- Tu ştii ce e bine pentru suflet, aşa că mă voi bizui pe Dumnezeu. 

- Eu sunt Dumnezeu. Vino acum în acel loc special pe care îl am pentru tine în Inima 

Mea şi rămâi acolo.  

 

CAIETUL 12 

DORESC SĂ-I UNESC PE TOŢI PREOŢII MEI 

 

20.05.1987 
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Uneori sunt uimită eu însămi de ce am această dorinţă arzătoare de a mă întâlni cu Iisus 

în acest fel. De ce, cum şi pentru ce motive sunt atât de dornică să-I scriu şi să-I ascult 

mesajele? În aceste ultime luni nu mă mai pot lipsi de acestea. 

- Te iubesc. Sunt Eu, Iisus, Cel Care îţi dă această dorinţă arzătoare de a te întâlni cu 

Mine. Vassula, iubeşte-Mă pururea. Îţi voi spune, soră, dorinţele Mele. 

Iisus era atât de blând, dar Chipul Său era trist. 

- Doresc să-i unesc pe toţi preoţii Mei. Doresc din partea lor să Mă iubească mai mult; 

doresc din partea lor curăţie, râvnă, credincioşie. Preoţii trebuie să înţeleagă că 

unitatea întăreşte iubirea. Unirea întemeiază iubirea. Cât timp va mai domni discordia 

între ei? Iubirea este unitate. Iubirea Mea îi uneşte pe ei cu Mine. Biserica Mea este 

slabă din pricina discordiei lor. Dorinţa Mea este Unitatea. Doresc ca Biserica Mea să 

devină una.  

- Dar, Doamne, dacă spui că este discordie, atunci cineva va trebui să cedeze. Cum vor 

şti aceasta? 

- Ei trebuie să se roage să fie luminaţi. Trebuie să vină la Mine şi să scoată din Inima 

Mea.  

- Despre cine vorbeşti, Iisuse, când spui “ei” ? 

- Despre toată Biserica Mea. Doresc ca ei să se unească şi să devină una. Biserica Mea 

s-a slăbit din pricina acestei deosebiri. S-a slăbit nespus de mult.  

- Doamne, mie acesta mi se pare că este un mesaj nou. 

- Te voi lumina, Vassula, arătându-ţi în paşi mici felul cum lucrez Eu.  

- Mai întâi, învăţăturile pentru mine. 

- Da, Vassula, şi acum dorinţele Mele, dorinţele Mele de a uni Biserica Mea. Cum poate 

un trup să funcţioneze dacă unul sau două din membrele sale sunt schilodite, sau 

rănite, sau rupte? Va mai avea aceeaşi înzestrare şi forţă ca un trup întreg? Biserica 

Mea este Trupul Meu; cum poate Trupul Meu să funcţioneze dacă ei Îl schilodesc? 

Fiică, desenează semnul Meu:  Acesta era semnul primilor creştini. 

Iubirea era una, iubirea era unită.  

- Iisuse, ştiu că Paştele se sărbătoreşte la date diferite. Poţi să-mi spui care este data 

corectă? Te rog dă-mi-o pe o hârtie separată.  

- Vassula, atunci ia o foaie de hârtie. 

Iisus mi-a dat data corectă a Paştelui.  

- Vino acum, să ne unim în rugăciune, o rugăciune către Tatăl pentru Unitate: 

Tată, vin la Tine 

şi Te rog să luminezi oile Mele 

Luminează-le să afle Pace şi Iubire în Unitate. 

Amin. 

Uneşte oile Mele, Vassula! 

- Iisuse! Cine sunt eu ca să unesc, să ştiu despre preoţi, despre discuţiile lor şi despre 

ceea ce se întâmplă? Cine sunt eu ca să le arăt ce e scris pe o bucată de hârtie şi să le 

spun că e scrisă de Tine? Iisuse, Tu îmi dai mesaje, îmi spui dorinţele Inimii Tale; 

Doamne, nu ar fi fost mai uşor să fi dat totul cuiva din sânul Bisericii, care să aibă 

acces la ierarhie, cuiva recunoscut, plin de curăţie şi demn de încredere? Doamne, Tu 

într-adevăr ai ales pe cineva care şchiopătează şi e descurajată de jumătate din 

preoţii care cunosc aceste scrieri şi nu sunt deloc interesaţi de ele. Am obosit să le 

arăt lor de vreme ce ştiu că îi plictiseşte şi îi şi deranjează. Ce să fac?  

- Aceasta, Vassula, ceea ce poartă umerii tăi, este Crucea Mea asupra ta. O voi împărţi 

cu tine; nu obosi niciodată.  

- Doamne, cum va ajunge mesajul Tău la urechile care trebuie? Eu sunt o străină.  
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- Va ajunge. Va fi ca un pârâiaş care curge şi se face încetul cu încetul tot mai lat; mai 

întâi va curge, apoi va începe să se reverse, apoi, devenind un torent, pârâul se va 

transforma într-un vast ocean.  

Vassula, sprijină-te pe Mine când eşti obosită. Te iubesc şi te voi ajuta să porţi 

înpreună cu Mine Crucea Mea. Preaiubită, niciodată să nu te simţi părăsită.  

Am simţit că Iisus mă va ridica întotdeauna când mă voi poticni. El m-a făcut să înţeleg 

că mă pot întotdeauna sprijini pe El ca să-mi recapăt puterea.  

- Vassula, Eu te voi călăuzi.  

 

A AVEA CREDINŢĂ ESTE TOT UN HAR 

 

23.05.1987 

Ieri nu L-am întâlnit pe Iisus în scris, dar El m-a făcut să-I simt Prezenţa şi Cuvintele Lui. 

El îmi vorbea în acelaşi timp cu soţul sau prietenii mei, Era ca şi cum cineva m-ar fi tras 

de un braţ, iar altcineva de celălalt braţ.  

- Iisuse? 

- Eu sunt. A avea credinţă este tot un Har, preaiubită. Vorbeşte-Mi; Eu sunt Soţul tău.  

I-am spus ceva; El mi-a răspuns: 

- Lasă-Mă să fac tot ce vreau cu tine, Vassula. Eu sunt Dumnezeu, şi până acum trebuie 

să fi înţeles că ridicându-te la Mine, învăţându-te să Mă iubeşti şi îngăduindu-ţi să Mă 

întâlneşti în acest fel, doresc ceva de la tine. Ai fost învăţată să scrii prin Harul dăruit 

de Mine. Acest Har ţi-a fost dat ca să-Mi îngăduie să te folosesc. Ţi-am acordat multe 

Haruri ca să Mă poţi slăvi. Te-am unit cu Mine, te-am luat ca mireasă a Mea; Eu şi tu 

suntem una acum. Nu vezi mai limpede, fiică? Vă iubesc pe toţi, şi M-am apropiat de 

tine pentru propriile Mele interese.  

- Dumnezeul meu?  

- Eu sunt. 

I-am amintit ceva. 

- Vassula, Eu Îmi împlinesc întotdeauna ţelurile.  

- Ştiu, ştiu. Numai de mi-ai vorbi mai limpede! 

- Fiică, te iubesc cu mult peste înţelegerea ta. Ştiu că eşti nespus de slabă. Ştiu că fără 

Mine eşti cu totul incapabilă, neputincioasă să te mişti. Nu te nelinişti, Eu te voi ridica 

precum un tată care-şi poartă copilul invalid; Mă voi îngriji de tine, îţi voi da ce îţi 

trebuie, voi veghea ca toate Lucrările Mele să fie împlinite. Aminteşte-ţi, te-am format 

ca să fii mesagera Mea. Nu te voi lăsa să pleci fără să-ţi fi îndeplinit misiunea.  

Te iubesc. Iubeşte-Mă pe Mine şi numai pe Mine. Nu vreau rivali. Adoră-Mă, căci Eu 

sunt Dumnezeul tău. Vassula, a fi la dispoziţia Dumnezeului tău înseamnă a-L sluji. 

Slujeşte-Mă, vino, fii una cu Mine. În ignoranţa ta, fiică, Eu te accept. Am într-adevăr 

în jurul Meu slujitori credincioşi; ei sunt preaiubiţii Sufletului Meu, sunt de mare preţ 

în ochii Mei. Le încredinţez Lucrările Mele; ei Îmi cinstesc Numele slujindu-Mă cu 

ardoare, adorându-Mă, jertfindu-şi sufletul pentru Mine, şi cu mare har ei 

binecuvântează Cuvântul Meu. Eu îi iubesc şi îi privesc iubitor. 

Nu-ţi reţine întrebarea… 

- De ce m-ai ales pe mine, de vreme ce eu nu sunt bună si nu fac decât…(El nu m-a 

lăsat să termin.) 

- Mizeria Mă atrage. Socotită cu totul, tu eşti nimic, cu totul nimic! Dar de vreme ce tu 

eşti nimic, Eu sunt tot ce nu eşti tu, fiindcă ce pot avea ca rival? Nu găsesc nici un 

rival în tine, de vreme ce tu eşti nimic. Aceasta este plăcerea Mea în tine, fiică. 

- Nu pot înţelege. 
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- Nu, nu poţi înţelege, dar are vreo însemnătate? Are într-adevăr vreo însemnătate? Eu 

sunt Suveranul întregii creaţii. Voi sunteţi toţi ai Mei, iar tu, micuţă, tu, fără cel mai 

mic interes, Mă atragi. Micimea îmi atrage atenţia, nimicnicia Mă încântă. Vassula, 

într-o zi vei înţelege deplin Cuvintele Mele. Dacă M-ai sluji, nu aş dezvălui în tine 

decât patima… 

- Patima? 

- Da, patima. Vrei să… 

Din slăbiciune, am vrut să-L opresc pe Iisus să-Şi scrie întrebarea. Cu toate acestea, am 

auzit-o…nimic nu-L poate opri să-mi spună ceea ce doreşte.  

- Eu pot sălăşlui în tine, chiar în uluitoarea ta slăbiciune. Iubeşte-Mă, Vassula; nu te 

teme de Mine. Eu sunt Iubire şi ţin la tine foarte mult. Nu-ţi voi cere niciodată ceva ce 

ţi-ar putea face rău. Eu sunt Iubire şi Stăpânul Iubirii. Copilă, în pofida îndoielilor şi 

căderilor tale necontenite, te-am ales să fii altarul Meu. De vreme ce ştiu neputinţa ta 

de a scoate din Flacăra Mea, Eu Însumi voi vărsa în tine dorinţele Mele arzătoare, 

păstrând astfel aprinsă Flacăra Mea. Preaiubită, vino; tu eşti floarea Mea, care are 

nevoie de Lumina Mea; trăieşte sub Lumina Mea; nu vreau să te văd pierind. 

- Doamne, şi Tu mă atragi. Tu ştii… 

- Te uimeşte aceasta? Mizeria ta este atrasă de Mila Mea; slăbiciunea ta de negrăit, de 

Tăria Mea; nimicnicia ta, de tot ce sunt Eu. Trăieşte pentru Mine.  

I-am spus dorinţa mea. 

- Merită-ţi dorinţa, Vassula.  

Am văzut că Iisus încerca să-mi arate dorinţa Lui. 

- Vassula, vino. Vino mai aproape de Mine, Vassula.  

Eu şovăiam. 

- Îţi cer din nou să nu Mă doreşti decât pe Mine. Vassula, nu Mă renega! Ascultă bătăile 

Inimii Mele. Poţi să-Mi rezişti? 

- Cum pot să-I rezist lui Dumnezeu?  

Şi totuşi încerc, căci nu ştiu cum se va sfârşi aceasta. 

- Te iubesc, Dumnezeul meu. 

- Vino dar la Mine; să nu ai nici o dorinţă pentru tine. Vrei să Mă vezi acolo?  

 Nu ştiu de ce, mi-a trecut prin minte o imagine celebră a lui Iisus într-un loc binecunoscut.  

- Dacă e voia Ta, Doamne…Dar nu-mi răspunde, fă totuşi precum voieşti. 

- Fiică, toată lucrarea ta să fie pentru Slava Mea. Dorinţele Mele trebuie să fie şi 

dorinţele tale. Îmi voi scrie dorinţele şi te voi îndruma.  

- E vorba de unitate? 

- Da, Unitatea Bisericii Mele. Vreau ca Trupul Meu să fie întărit. Unitatea va întări 

Biserica Mea. Vrei să-ţi aminteşti de Prezenţa Mea? Vino dar, să mergem.  

 

 

 

 

ELIBEREAZĂ-TE CA SĂ POŢI SĂ ÎMI SLUJEŞTI 

24.05.1987 

- Eu sunt cu tine. 

- Vrei ca eu să Te slujesc? (Aceasta este întrebarea pe care mi-a pus-o Dumnezeu ieri, 

iar eu, din slăbiciune şi teamă, L-am oprit să o scrie). 

- Da. Doresc aceasta foarte mult, Vassula. Vino, îţi voi arăta cum şi unde Mă poţi sluji. 

Aminteşte-ţi tot ce te-am învăţat. (Învăţăturile mistice care mi-au trezit capacităţile de 

a-L auzi şi simţi, pentru ca să-L pot auzi şi simţi tot mai mult). 

- Primeşte Pacea Mea. Ascultă Glasul Meu.  
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- Aş vrea să Te pot auzi limpede ca cristalul! 

- Vassula, Mă vei auzi destul de bine ca să poţi scrie tot ce cuprinde Inima Mea, tot ce 

doreşte Inima Mea. Preaiubită, eliberează-te ca să poţi să Mă slujeşti şi să fii la 

dispoziţia Mea; ştii ce înseamnă “liber”, Vassula? Îţi voi spune; ai încredere.  

Mă temeam că aş putea să-L dezamăgesc.  

- A fi liberă înseamnă a-ţi desprinde sufletul de grijile lumeşti. Eliberează-ţi sufletul şi 

iubeşte-Mă pe Mine şi Lucrările Mele. Slujeşte-Mă în acest fel; desprinde-te. 

- Voi avea greutăţi, Doamne al meu. 

- Lo.
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- Da, Doamne al meu, eu văd greutăţi. 

- Lo, lo, rămâi lângă Mine.  

- Mă tem să nu Te dezamăgesc şi să nu-Ţi înşel dorinţele. 

- Nu te teme, soră; preaiubită, iubeşte-Mă. 

(L-am simţit şi L-am iubit.) 

- Iubire pentru iubire. Iubeşte-mă ca acum. Lucrează şi slujeşte-Mă ca acum, rămâi  

precum eşti. Am nevoie de slujitori care să poată să Mă slujească acolo unde este cea 

mai mare nevoie de iubire. Lucrează din greu, totuşi, căci acolo unde eşti, eşti în 

mijlocul răului, al necredincioşilor, eşti în adâncurile nelegiuite ale păcatului. Îl vei 

sluji pe Dumnezeul tău acolo unde domneşte întunericul; nu vei avea odihnă; Mă vei 

sluji acolo unde tot binele este schimonosit în rău. Da, slujeşte-Mă în mijlocul 

mizeriei, în mijlocul vicleniei şi nelegiuirilor lumii; slujeşte-Mă printre oameni fără de 

Dumnezeu, printre cei care îşi bat joc de Mine, printre cei care Îmi străpung Inima; 

slujeşte-Mi printre cei care Mă biciuiesc, printre cei care Mă osândesc; slujeşte-Mă 

printre cei care Mă răstignesc din nou şi scuipă asupra Mea. O, Vassula, cât sufăr! 

Vino şi mângâie-Mă! 

- Dumnezeul meu, vino! Vino printre cei care Te iubesc. Mergi la ei măcar pentru un 

timp, mergi şi vei fi iubit acolo. Odihneşte-Te în inima lor, uită. Nu poţi uita măcar 

pentru puţin timp? 

 Iisus părea atât de îndurerat. 

- Vassula, să uit? Cum aş putea să uit când ei Mă răstignesc din nou în atâtea rânduri? 

(Iisus dicta atât de repede încât abia puteam să-L urmez.) 

- Cinci dintre Rănile Mele rămân deschise pentru toţi cei care vor să pătrundă în ele.  

Iisus S-a sprijinit de mine. Sufeream; El arăta nemângâiat, epuizat. 

- Vassula, vino, tu eşti micuţa Mea floare; doresc de la tine petale moi şi netede ca să 

înlocuiască spinii Mei.  

- Iisuse, îngăduie-le celor care Te iubesc să Te uşureze, îngăduie-le celor care Te 

iubesc să Te odihnească şi să-Ţi ia locul la răstignirea Ta din nou. 

 Nu ştiam cum să consolez o asemenea suferinţă. 

- Preaiubită, cei care Mă iubesc se nevoiesc şi suferă cu Mine; ei împărtăşesc Crucea 

Mea. Ei Mă odihnesc, dar sunt puţini. Am nevoie de mai multe suflete care să se 

unească cu Mine şi să-Mi poarte suferinţele. Floare, iubeşte-Mă, nu Mă refuza 

niciodată. 

- Iisuse? 

- Eu Sunt.  

- Vrei să mă ajuţi să Te iubesc mai mult? 

- Te voi ajuta, preaiubită. 

                                                
82 „Nu” în ebraică 



 85 

Sunt fără glas; ce pot spune? Dacă ar şti cineva cât e de rău să-L văd atât de rănit! Era 

ca şi cum murea încă o dată. Cum să mângâi pe cineva care moare din pricina rănilor 

lui? Şi ce să-i spui, că totul e bine, când ştii că e rănit de moarte? 

 

NU ÎNDUR NICI UN RIVAL 

 

25.05.1987 

Am început să-mi dau seama cât de uşor îmi este să-L întâlnesc pe Dumnezeu în acest fel  

- prin harul pe care mi l-a dat de a-L simţi, de a-L vedea şi de a-L lăsa să scrie -  dacă vin 

la El fără cea mai mică urmă de îndoială sau necredinţă. Încep să înţeleg: credinţa 

deplină pune pe fugă toţi demonii, care se simt pierduţi, fără nici o putere. Ei se tem şi 

sunt exasperaţi! Când vin cuprinsă de îndoieli, şovăielnică, atunci ei se simt puternici şi 

mă atacă, scriindu-şi insultele. Credinţa deplină şi o inimă deschisă către Dumnezeu pot 

face să se mişte munţii din loc! Îl simt pe Dumnezeu ca o senzaţie electrică în mine, e 

minunat şi nu aş vrea să-L părăsesc niciodată, nici să treacă această clipă când 

Dumnezeu Îşi aşază degetul asupra mea. Aş vrea ca aceasta să ţină pentru totdeauna! 

 

- Iubeşte-Mă, iubeşte-Mă; simte-Mă, simte Iubirea Mea nesăţioasă pentru tine. Însetez 

după iubirea ta. Cer mai multă iubire de la tine, Vassula. Ascultă bătăile Inimii Mele.  

Iisus era înflăcărat.  

- Nu îndur nici un rival, nici măcar unul! Dacă voi vedea sau întâlni rivali, îi voi 

nimici.
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 Nimic nu-Mi va lua locul; Eu voi rămâne Stăpân. Pleacă din această lume 

slăvindu-Mă. În seara aceasta te voi curăţi prin Lucrările Mele Cereşti de Pace şi 

Iubire. 

(Iisus înţelege prin aceasta: într-un chip mistic) 

- Roagă-te, preaiubită; binecuvântată, uneşte Biserica Mea, desenând semnul Meu pe 

care ţi l-am dat; desenează-l acum 

         

Cu acest Semn Binecuvântat, Eu, Domnul, vă voi arăta calea către Mine. Crede,      

crede, crede; înfloreşte şi ajută-i pe ceilalţi. Înfloreşte ca să aduci înapoi Iubirea, 

înfloreşte ca să aduci Pacea. 

      Eram abătută. 

- Te iubesc, Vassula; nu te întrista, preaiubita Mea. Binecuvântată, vino la Mine, Tatăl 

tău, Soţul tău, Dumnezeul tău; te voi părăsi Eu vreodată? Din iubire te voi lua; din 

iubirea Mea înflăcărată şi nesăţioasă, te voi elibera. Roagă-te cu Mine: 

Tată Ceresc, 

fie ca eu să Te preamăresc; 

Izbăveşte-Ţi copiii de rău; 

Fie ca ei să fie în Lumina Ta, 

fie ca inimile lor să se deschidă 

şi, cu Milostivirea Ta, 

 să Te primească pe Tine. 

 Amin. 

Vassula, vrei să-ţi dai seama pe deplin de Prezenţa Mea, sărutându-Mi Rănile?  

- Da, Doamne Iisuse! 

L-am discernut şi L-am văzut din nou în plină Slavă. Cu ochii sufletului meu, L-am văzut 

frumos de data aceasta, cu o coroană frumoasă pe Cap. El a venit la mine ca Rege.  

- Doamne, dă-mi Mâna Ta dreaptă. 
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I-am sărutat Mâna dreaptă. 

- Te iubesc. 

I-am sărutat rănile de la Mâini, de la Picioare şi din Coasta Sa. 

- Te iubesc, Doamne. 

- A te călăuzi a fost o desfătare pentru Mine.  

Am simţit…nu pot găsi cuvinte. 

- Vino cu Mine; îţi voi arăta ceva.  

Am văzut ieşind scântei din Pieptul Său luminat. 

- Fiecare scânteie care iese din Inima Mea şi atinge inima ta îţi va înflăcăra inima şi o va 

mistui. Scânteia Mea te aprinde; scoate din Inima Mea. Într-o zi îţi voi înflăcăra cu 

totul inima, lăsând Flacăra Mea să învăluie inima ta, mistuind-o.  

- Ce se va întâmpla cu mine dacă mă simt deja astfel numai de la o singură scânteie? 

(Era ca şi cum Iisus se bucura de faptul că acum mă cucerise.) 

- Da, Mă încântă că am învins şi am cucerit iubirea ta. Când Flacăra Mea va învălui cu 

totul inima ta, nu te vei mai dezlipi niciodată de Mine. Vei fi mireasa Mea în Cer; Eu 

te-am creat pentru Mine. 

- Dar atunci pentru ce sunt aici? Nu înţeleg. 

- Nu, nu poţi înţelege, Vassula, dar vei înţelege într-o zi. Timpul Îmi este un rival atunci 

când te uiţi la ceas şi Eu sunt cu tine.  

L-am jignit pentru că mă uitasem la ceas. 

- Vino, fiică, ia Mâna Mea şi să mergem; vino, avem atât de multă muncă.  

- Aceasta sau cealaltă? (treabă în casă) 

- Amândouă. Fiică, oriunde mergi, Eu sunt.  

(Am tânjit ca niciodată după Dumnezeu. Sunt însetată de Dumnezeu) 

- Altar, Flacăra Mea trebuie să rămână aprinsă pururi. Pierde-te în Mine.  

 

EU ZÂMBESC ÎN SUFLETELE CURATE 

 

26.05.1987 

- Iisuse, o prietenă mi-a spus „Nu-L vedem niciodată pe Iisus fericit sau zâmbind în 

toate imaginile care Îl reprezintă; de ce?” I-am spus că Te-am văzut de multe ori 

fericit şi nu voi uita acel zâmbet larg pe care mi l-ai dat în acea dimineaţă când mi-ai 

spus că Te-ai odihnit în inima mea. Tot Chipul Tău surâdea. 

- Vaasula, Eu zâmbesc în sufletele curate. Zâmbesc şi mă bucur în oamenii umili, Mă 

bucur în oamenii sfinţi.  

- Iisuse, Dumnezeul meu, nu înţeleg de ce iubesc pe cineva pe care nu l-am văzut, nici 

întâlnit în starea materială… Cum şi de ce Te iubesc pe Tine? 

- Ah, Vassula…A Mă iubi…tot ceea ce vine de la Mine este Iubire. V-am creat ca să 

Mă iubiţi. V-am creat din Iubire; sufletul vostru însetează după iubire, dar cât de puţini 

sunt cei care înţeleg şi acceptă acest har. 

 

 

SEMEŢIA MĂ DEZGUSTĂ 

 

27.05.1987 

- Toată învăţătura Ta este uşor de înţeles, Doamne. Nu este un limbaj complicat. 

- Semeţia Mă dezgustă. Învaţă să fii smerită, simplă, modestă, întocmai ca Mine! 

Vassula, dacă doreşti ca Eu să fiu Tatăl tău, Mă voi purta cu tine precum cu al Meu 

copil; dacă doreşti ca Eu să fiu Mirele tău, Mă voi purta cu tine precum cu Mireasa 

Mea; dacă te vei răzvrăti împotriva Mea, Mă voi purta cu tine precum un Judecător. 
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Eu sunt Salvatorul tău; privilegiază-Mă pe Mine mai presus de tot şi de orice; nu Mă 

renega niciodată; vino adesea ca să Mă bei şi să Mă mănânci. Mă bucur întru tine.  

 

FII JERTFA MEA 

 

28.05.1987 

- Doamne, Tu mă vrei ca jertfă a Ta, n-ai spus aşa? 

- Vassula, da, fii jertfa Mea. 

- Doamne, chiar nu ştiu ce ar putea însemna „jertfă”. Totuşi înţeleg că aceasta 

cuprinde suferinţă într-un fel sau altul. De vreme ce mi-ai cerut să fiu o jertfă pentru 

Tine, fie; dar ca să fii o jertfă pentru Dumnezeu înseamnă că trebuie să valorezi ceva 

ca să-L slăveşti pe Dumnezeu. Deoarece eu ştiu că sunt doar un fir de praf, şi sunt 

aleasă pentru că sunt mişelnică, ce fel de jertfă aş putea eu fi? Ca să fii o jertfă demnă 

de Dumnezeu, trebuie să fii într-o stare care să-L cinstească pe El, astfel încât această 

jertfă trebuie să aibă o anumită valoare ca să Îl cinstească pe Dumnezeu. Nici măcar 

aceasta, Dumnezeul meu, nu pot să-ţi dau, decât dacă Tu mă faci vrednică să fiu jertfa 

Ta. Doamne, fă-mă vrednică să fiu jertfa Ta şi astfel aceasta să fie primită. 

- Vassula, îţi aminteşti când am venit şi ţi-am cerut să Mă iubeşti? Îţi aminteşti când un 

înger a venit să te trezească pe neaşteptate?
84

 Acesta este felul în care vin Eu; aşadar, 

veghează, nu dormi! Am venit pe neaşteptate ca să fiu cu tine şi ţi-am cerut iubire. Mi-

am dorit ca tu să Mă cinsteşti; Mi-am dorit să pun stăpânire pe iubirea ta şi să fiu 

Stăpânul tău, domnind peste tine. Mi-am dorit să ai nevoie de Mine. Cât de mult am 

tânjit după iubirea ta! „Lama sabachtani?”
85

 Am venit la tine, dar tu M-ai respins
86

. 

Vassula, te-am desprins, dar te voi desprinde încă şi mai mult. Primeşte Pacea Mea. 

Preaiubită, ispăşeşte, ispăşeşte, ispăşeşte. Te-am înviat din morţi pentru a-Mi putea uni 

Biserica. 

(Am suspinat.) 

- Lasă-Mă să-ţi arăt calea. În pofida îndoielilor tale, Eu îţi voi dezvălui dorinţele Inimii 

Mele. Niciodată nu obosi să scrii. Eu voi lucra în tine; sprijină-te cu totul pe Mine.  

- Iisuse, cineva mi-a spus că Tu le-ai spus fariseilor că nu vei mai da semne. Mi-a 

răspuns aceasta când i-am spus că aceasta învăţătură (mesajul) este de la Tine.  

- Vassula, când le-am spus aceasta fariseilor, era vorba despre minunile Mele din 

vremea când eram în trup printre ei. A Mă osândi acum – căci aceasta înseamnă a 

osândi Lucrările Mele Cereşti – arată cât de pustii şi închise au ajuns inimile lor. 

Semnele Mele nu se vor sfârşi în veac; Prezenţa Mea va fi simţită în lume şi voi 

continua să Mă arăt prin semne. Credeţi, credeţi, o, oameni cu puţină credinţă! Nu 

strâmbaţi Cuvântul Meu, căci ce aveţi de spus despre Fatima? Vă este teamă să credeţi 

că Eu sunt Cel Care v-a dat acest semn? O, oameni cu puţină credinţă, oare ce nu aţi 

declara voi mai degrabă decât să acceptaţi că semnele Cerului sunt de la Mine! Iubiţi 

Lucrările Mele, acceptaţi Lucrările Mele. Credeţi, credeţi în Mine, Care sunt Bogăţie 

şi Milostivire Nesfârşită. Semnele Mele sunt pentru ca toţi oamenii să vadă că Iubirea 

nu v-a uitat; Iubirea nu s-a retras ca să se bucure singură în Slava Sa; Iubirea este 

printre voi, niciodată părăsindu-vă.  

 

IUBEŞTE-MĂ ÎN POFIDA ÎNDOIELILOR TALE 

29.05.1987 
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- Preaiubită, căieşte-te. Creatură, binecuvântează-Mă. Crede în ceea ce ceri.  

Îl rugasem să-mi ierte păcatele, dar numai când Dumnezeu mi-a spus „Crede în ceea ce 

ceri” mi-am dat seama că rugăciunea venea numai de pe buze.  

- Îţi iert păcatele. Iubeşte-Mă, cinstindu-Mă; iubeşte-Mă, slăvindu-Mă. 

I-am cerut din nou iertare şi L-am binecuvântat. 

- Eu sunt Dumnezeu. Creatură, mergi la Staţiunile Mele
87

. Doreşte-Mă numai pe Mine 

la fiecare Staţiune; Eu stau la fiecare Staţiune; voi fi la Staţiunile Crucii Mele şi te 

vreau acolo; vreau ca tu să îngenunchezi la Staţiunile Mele.  

- Doamne, nu ştiu ce vrei să spui! Despre ce Staţiuni e vorba?
88

 

- Te voi aştepta acolo; cercetează ce îţi cer, cercetează. Te voi curăţi ca să poţi fi jertfa 

Mea. Doreşte-Mă, îndestulează setea Mea de nestins, îndestulează Flacăra Mea 

arzătoare de Iubire, îndestulează-Mă pe Mine, Dumnezeul tău. Dăruindu-Mi credinţă 

deplină, voi ridica vălul tău cu totul ca să Mă vezi fără oprelişti. Sigur ai auzit de 

Frumuseţea Mea de la alţii care M-au văzut înaintea ta! Crede, crede pe deplin; vino 

mai aproape de Tatăl tău, şi-ţi voi ridica vălul cu totul. Fiică, oare nu te-am adus la 

Curtea Mea? 

- Da, Doamne. 

- Atunci ai credinţă în Mine. Nu lăsa oamenii să te îndepărteze de Mine. Eu ţi-am dat 

acest dar, aşa că foloseşte-l ca să ajungi la Mine! Nu te teme de Iubire; Eu sunt 

Atotputernic; crede în Atotputernicia Mea. Fiică, am dorit ca tu să fii la Curtea Mea, 

cu cât mai mult oare nu voi dori ca tu să rămâi acolo… 

- Dumnezeul meu, poate ne vom pierde unul pe altul din vina mea. 

- Ai uitat de legăturile noastre? Eu sunt Soţul tău, iar tu locuieşti în Casa Mea. Eu te 

hrănesc, te învălui cu Lumina Mea, veghez peste slăbiciunea ta, Mă port cu tine 

precum cu un copil din pricina mişelniciei tale. Ce nu voi face Eu pentru tine! Eşti 

fericită cu Mine, Vassula? 

- Da, Doamne. Fii binecuvântat în veci, căci Tu eşti Cel care îmi dă fericirea. Tu eşti 

surâsul meu.  

- Iubeşte-Mă, în pofida îndoielilor tale.  

- Doamne? 

- Vino; eşti slabă, dar Eu te voi întări; te vreau tare pentru Mesajul Meu. Ţi-ai dori să 

ridic cu totul vălul de pe ochii tăi şi să Mă vezi mai limpede? 

- Da, dacă este voia Ta. 

- Îţi mai trebuie câţiva paşi spre Mine, aproape ai ajuns! Voi ridica vălul de pe ochii tăi 

şi vei vedea în faţa ta pe Mântuitorul tău! Cinci din Rănile Mele vor fi deschise pentru 

ca tu să pătrunzi în ele. Îţi voi da să guşti din amărăciunile Mele; tânjesc după acea 

clipă. Îndestulează-Mă cu cuvinte iubitoare. Vassula, tu eşti legată de Mine şi totuşi, 

oare nu te-ai simţit mult mai liberă? Zâmbeşte-Mi când Îmi simţi Prezenţa şi când Mă 

vezi. Sunt pe deplin conştient de înzestrarea şi înţelepciunea ta; ştiu că am cu Mine un 

nimic, un nimic deplin. Vino, nu Mă înţelege greşit. Oare voi alege un nimic sau voi 

lua un rival de orice fel? Bineînţeles că voi lua un nimic pentru a-Mi trimite pe pământ 

Cuvintele şi dorinţele, fără nici cea mai mică tăgăduire.  

- Doamne, Tu mi-ai dat atât de mult, mă simt atât de datoare! 

- Ai ceva să-Mi dai, Vassula? 

Şovăiam…ce pot eu să-I dau? 

- Sigur ai măcar ceva mărunt să-Mi dăruieşti! Chiar dacă nu ai nimic să-Mi dăruieşti, Eu 

te iubesc.  

- Poate am ceva să-Ţi dăruiesc? 

                                                
87 Ale Căii Sfintei Cruci 
88 În Biserica Ortodoxă nu se face Calea Sfintei Cruci. 
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- Te-ai întrebat cumva dacă Eu doresc aceasta sau nu? Eu Îmi sunt de ajuns Mie Însumi.  

- Totuşi, ai vrea să-Ţi dăruiesc ceva? 

- Da. 

- Dar atunci, orice Ţi-aş da, nu va fi de nici un preţ în Ochii Tăi! 

- De ce? 

- Fiincă Tu eşti Desăvârşit! 

- Voi primi acel lucru şi chiar dacă este rău, îl voi schimba în bine! Eu sunt 

Dumnezeirea. 

- Atunci nu am nimic bun să-Ţi ofer? 

- Ba da, ai, dar tot ce e bun vine de la Mine, Eu ţi l-am dăruit. Tot ce e bun este de la 

Mine. 

Sunt puţin dezamăgită, nu pot să-L mulţumesc. 

- Atunci nu am nimic bun de la mine însămi să-Ţi dăruiesc. 

- Nu. Eu ţi-am dăruit tot ce ai tu bun. 

- Poate Îţi pot dărui o pictură frumoasă făcută de mine? (oferind-o unei biserici).  

- Picturile tale, Vassula? Oare nu tot Eu te-am dăruit cu acest dar al artei? Oare aceasta 

nu vine tot de la Mine? 

- Atunci, ce pot eu să-Ţi ofer? 

- Iubire. Adoră-Mă, adoră-Mă; oferă-Mi voia ta, predându-te Mie; acesta este cel mai 

frumos lucru pe care Mi-l poţi oferi.  

- Tu ştii, Doamne, că Te iubesc şi ştii şi că m-am predat! 

- Îmi place să aud aceasta, micuţă! 

 

RIDICĂ CRUCEA MEA 

(Mai târziu) 

      Deodată am simţit Crucea Lui asupra mea. Credeam că nu voi izbuti niciodată s-o duc. 

- Ridică! Ridică-Mi Crucea! Străduieşte-te împreună cu Mine! 

Împreună…împreună…Te iubesc, ridică-Mi Crucea! Trebuie să Mă odihnesc în tine 

acum.  

 

(Mai târziu – înainte de întâlnirea cu un grup carismatic catolic) 

- Vrei să hrăneşti mieii Mei? Prinde-Mă de Mână; Eu te voi îndruma, ocrotindu-te. 

 

În acea seară am simţit din nou miros de tămâie. 

- Nu te îndoi niciodată de Prezenţa Mea.  

La grupul carismatic am aflat de un tânăr care refuză să-L primească pe Dumnezeu. L-

am rugat pe Iisus să îndepărteze duhurile rele care îl înconjoară pe acel tânăr şi să-i 

„redea vederea”.  

- Umple-Mă de bucurie, chemându-Mă pentru tot ce doreşti! Vassula, aminteşte-i de 

Fratele lui; Eu sunt Fratele lui, Care-l iubeşte şi Care Se îngrijeşte de el. Aminteşte-i 

de existenţa Mea. Îl iubesc până la nebunie; am murit pentru el. Vrei să faci aceasta 

pentru Mine, micuţă? Crede în Iubirea Mea Răscumpărătoare.  

IUBEŞTE-MĂ ÎN TĂCERE DESĂVÂRŞITĂ 

31.05.1987 

duminică 

- Vassula, vino să Mă primeşti
89

. Voi fi acolo. Bucură-Mă, vino să Mă vezi! Spune-Mi 

că eşti a Mea, îngăduie-Mi să aud aceasta. 

- Sunt a Ta, Iisuse, şi Te iubesc. 
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- Ani de zile am aşteptat aceste cuvinte, Vassula! Iubeşte-mă, acum că eşti a Mea. 

- Învaţă-mă să Te iubesc precum doreşti Tu. 

- Ai încredere în Mine, te voi învăţa. 

 

(Mai târziu) 

- Încă mă uimeşte să-mi văd mâna scriind…Ştii asta, Iisuse? 

- Ştiu, dar oare nu sunt Eu Atotputernic? Vassula, fii plină de pace, fii calmă, fii senină 

ca Mine.  

(În timp ce scriam am fost întreruptă de două ori de fiul meu care intra şi trântea uşa. M-

am simţit tulburată; era prea mult zgomot!) 

- Iubeşte-Mă, răspunde-Mi! 

- Te iubesc, Te iubesc, Doamne! 

- Nu Mă înlocui niciodată! Pune-Mă pe Mine pe primul loc; stai în faţa Mea mai întâi şi 

rămâi în faţa Mea pentru veşnicie. Fii precum o oglindă, o reflectare a Mea. Nu căuta 

niciodată pe altcineva decât pe Mine, nu căuta niciodată obişnuinţele vechi din viaţa ta 

de mai înainte. Eu sunt Sfânt şi sunt Domn. Eu şi cu tine suntem una acum şi vreau să 

te păstrez doar pentru Mine şi pentru întreaga veşnicie. Smereşte-te; învaţă de la Mine, 

doreşte-Mă numai pe Mine, respiră pentru Mine, nu te întoarce nici la stânga nici la 

dreapta acum, mergi tot înainte. Preaiubită, îngăduie-Mi să Mă folosesc de tine. Ţine-

te cu putere de Mine, încântă-Mă prin simplitatea cuvintelor tale; în simplitate Îmi 

găsesc desfătarea. Grăieşte-Mi cuvintele tale, îngăduie-Mi să le aud iarăşi; spune-Mi: 

„Te iubesc, Iisuse, Tu eşti bucuria mea, suflarea mea, odihna mea, vederea mea, 

surâsul meu”. 

Fiică, dacă ţi-ai lua timp ca să te gândeşti şi să meditezi, M-ai bucura încă şi mai mult. 

De acum înainte, Mă vei căuta în tăcere; iubeşte-Mă în tăcere desăvârşită, roagă-te în 

tăcere. Intră în Lumea Mea Spirituală în tăcere. Răsplăteşte-Mă acum; te iubesc; 

cinsteşte-Mă, dăruindu-te pe tine însăţi Mie. Nu Mă nemulţumi, fiică; fii a Mea, 

preaiubită, vorbeşte! 

- Cum adică în tăcere, Doamne? 

- În tăcere, privindu-Mă pe Mine; vreau ca tu să stai liniştită, fără nici un amestec de 

vreun fel. Caută-Mă în tăcere
90

. 

- Fără nici un fel de amestec? 

- Fără nici unul. Doreşte liniştea. 

- Iisuse, cum aş putea găsi această linişte în mijlocul unei familii? Este aproape 

imposibil! 

- Eu ţi-o voi dărui. Mi-e milă de tine, Vassula! Rămăşiţa Mea, mirul Meu, iubirea Mea, 

ce nu voi face Eu pentru tine! Inima Mea se umple de milă pentru mişelnicia ta şi 

pentru căderile tale. Eu, Domnul, te voi ajuta. Niciodată să nu te simţi părăsită sau 

neiubită. Ştii cum M-am simţit Eu atunci când te-ai simţit atât de neiubită? 

- Unde? 

- În Biserica Mea.  

- Nu, Doamne. 

- M-am simţit răstignit din nou, rănit, biciuit, scuipat, bătut în cuie din nou! Vassula, cât 

de mult te iubesc! Ajută-Mă să-Mi reînviez Biserica; ajută-Mă, îngăduindu-Mi să Mă 

folosesc de tine; curaj, fiică. 

Iisus face aluzie la următoarea întâmplare:  

După atâţia ani în care nu mai mersesem deloc la biserică, Iisus m-a încurajat prin 

această învăţătură să merg la biserică şi să primesc Sfânta Împărtăşanie. M-am dus 

                                                
90 Iisus înţelege prin aceasta contemplaţia, care este rugăciunea necontenită 



 91 

aşadar la singura biserică catolică din Bangladesh. Aflând aceasta, un preot m-a făcut să 

înţeleg că am făcut un păcat grav. Eu i-am spus că Iisus era Cel care mă chemase şi că 

Iisus nu respinge niciodată pe cei care Îl caută şi care vin la El. Preotul mi-a răspuns că 

Iisus poate să respingă uneori pe cineva şi îi poate închide uşa în faţă. Mi-a dat să citesc 

un fragment din Biblie despre femeia cananeancă pe care El a refuzat-o. Preotul mi-a dat 

să citesc numai începutul fragmentului, nu şi sfârşitul în care Iisus o laudă pe femeie, 

arătându-se astfel că Iisus a vrut numai să încerce credinţa ei. Iar eu nu cunoaşteam 

sfârşitul fragmentului. Eu deja mersesem la biserică şi primisem Sfânta Împărtăşanie, aşa 

ca după acea discuţie am crezut că făcusem ceva nepermis şi că am încălcat Legile lui 

Dumnezeu. În duminica următoare, când m-am dus la biserică, am stat lângă uşă, 

deoarece mă simţeam nedorită, rea şi credeam că Dumnezeu este foarte mânios pe mine. 

De teamă să nu fac ceva şi mai rău, nu m-am dus în faţă cu ceilalţi să primesc 

împărtăşania.  

- Iisuse, n-am ştiut că toate acestea Te rănesc, adică sentimentul meu de a nu fi iubită! 

- Nu, şi n-ai ştiut nici că Eu niciodată nu refuz pe cel ce vine la Mine. Eu sunt Iubire şi 

Iubirea este pentru toţi, oricât de răi aţi fi. 

 

EI MĂ RĂSTIGNESC 

  

1.06.1987 

- Vassula, amândouă Mâinile Mele au Răni. Amândouă Picioarele Mele au Răni. Coasta 

Mea este deschisă, larg deschisă, arătând Inima Mea. Ei Mă răstignesc din nou. 

- Doamne! 

- Ei fac rău Bisericii Mele. 

- Doamne, este chiar atât de rău? 

- Da. Răul i-a orbit. Iubirea lipseşte dintre ei. Ei nu sunt sinceri; au schimonosit 

Cuvântul Meu, au schilodit până şi Trupul Meu. Cupa Dreptăţii Mele este plină; n-o 

lăsaţi să se reverse! Vreau ca ei să înceteze să mai sufoce Trupul Meu. Eu, Iisus, sunt 

Iubire. Vreau ca ei să înceteze să mai arunce săgeţi înveninate unii către alţii. Armonia 

dintre ei va reface o parte din pagubele făcute. Sinceritatea va da pe faţă răul.  

Pentru ce atâtea ceremonii când ei nu au nimic să-Mi ofere cu adevărat? Am nevoie de 

curăţie, de iubire, de credincioşie, de umilinţă, de sfinţenie. Căutaţi în Mine tot ceea ce 

doresc Eu, şi Eu vă voi da aceasta vouă. Căutaţi interesele Mele şi nu pe ale voastre; 

slăviţi-Mă pe Mine, cinstiţi-Mă pe Mine. Cuvintele nu sunt de ajuns; faptele de Iubire 

şi de conlucrare vor da viaţă Trupului Meu. Fraţilor! Iubiţi-vă unii pe alţii! O, 

preaiubiţilor, cât de mult va trebui să refac! Vino, fiică, odihneşte-te în Mine. Pacea fie 

asupra ta.  

 

CA SĂ VĂ UNIŢI, VOI TREBUIE TOŢI SĂ VĂ PLECAŢI 

 

2.06.1987 

- Întâlneşte-mă mai târziu şi Eu îţi voi da sfaturi pregătitoare; Vassula, desenează trei 

bare:  uneşte aceste bare: .  

Ca să vă uniţi, voi trebuie toţi să vă plecaţi. Trebuie să fiţi toţi dornici de a vă pleca, 

devenind mlădioşi.  

Am înţeles. Iisus mi-a dat o viziune clară şi simplă în care apăreau trei bare de fier. 

Acestea erau verticale, apropiate una de cealaltă. El a spus „Cum ar putea capetele lor 



 92 

să se întâlnească dacă nu se îndoaie toate?”
91

 Mai târziu am ieşit; cu cât mă gândeam 

mai mult la această viziune, cu atât „muntele” apărea mai mare. Mă sufocam… 

- Iisuse?  

- Eu sunt; curaj! Sus, ucenică! Ridică, Ridică Crucea mea, preaiubită, sus acum! Nu te 

necăji! Împreună…împreună…Vassula Mea, împreună ne vom strădui; sprijină-te pe 

Mine când eşti ostenită şi îngăduie-Mi să Mă sprijin pe tine când sunt ostenit Eu. 

Întâlneşte-mă; îngăduie-Mi să-Mi împlinesc dorinţele; fii precum ceara moale şi lasă 

Mâna Mea să întipărească în tine Cuvintele Mele. Fii dornică, nu te teme! Te iubesc, 

preaiubită. O, vino! Iubirea nu-ţi va face rău.  

Mă tem de această lucrare. Încep să-mi dau seama ce fel de lucrare este aceasta. De 

aceea mă tem. Iisus începe să facă săpături în Biserică… 

- Vino, să ne rugăm: 

O, Tată, fii cu mine până la sfârşit; 

Sunt slabă; dă-mi Tăria Ta ca să Te preamăresc. 

Amin. 

Preaiubită, vino; lasă-ţi deoparte temerile şi ascultă-Mă. Slujeşte-L pe Dumnezeul tău. 

Eu vreau să unesc Biserica Mea. Te-am format ca să Mă primeşti. Preaiubită, curaj! 

- Am nevoie de curajul Tău. Eu nu am deloc. 

- Te voi încuraja şi voi întări iubirea ta pentru Mine; toate, pentru Slava Mea. Vassula, 

vrei să scrii cuvintele Mele? Adapă-te de la Mine. Nu căuta confortul, fii săracă, fii ca 

Mine atunci când eram în trup pe pământ; fii simplă, ca să simţim amândoi deosebirea 

şi semeţia celor care Mă biciuiesc! Lasă-Mă să simt deosebirea! Soarbe mereu din 

Inima Mea, înfrumuseţează Biserica Mea; soarbe din Inima Mea şi vei înţelege, 

micuţa Mea fetiţă.  

 

 

3.06.1987 

Atunci când scriam, am fost din nou atacată de cel rău. Demonii erau precum nişte pisici 

care îmi săreau în spate. Eram sătulă de ei; părea că tot iadul se dezlănţuise. Mă sâcâiau, 

aşa că i-am spus unuia dintre ei: “În numele lui Iisus Hristos, pleacă şi fii azvârlit în 

foc!”. A plecat. Erau mai mulţi demoni şi fiecare a fost tratat în acelaşi fel şi cu aceleaşi 

cuvinte.  

Iisus mi-a spus: “Cere în Numele Meu, şi ţi se va da, dar trebuie să ai credinţă în ceea ce 

ceri. Lucrează în acest fel; roagă-te şi cere, roagă-te în Numele Meu, lucrează în Numele 

Meu, cere în Numele Meu, reînviază Numele Meu; fii oglindirea Mea, sincronizează-te cu 

Mine, ridică-ţi capul către Mine; crede în ceea ce ceri”. El mi-a spus că demonii se tem 

de mine, că sunt o ameninţare pentru ei. Mai târziu mi-am dat seama unde mă aflam. Am 

simţit că picioarele mele erau într-un noroi cleios şi într-o străfulgerare am recunoscut 

împrejurimile iadului. A fost doar o străfulgerare. Am înţeles atunci de ce au fost atâtea 

interferenţe ale răului astăzi în scris. Când L-am întrebat despre acestea, Iisus mi-a spus: 

“Ar fi putut fi oare altundeva? Am fost împreună, trecând pe la porţile iadului
92

 

vindecând suflete, smulgându-le de la porţile Satanei. Vassula, îngăduie-Mi să te folosesc 

şi în acest fel. Aceasta este de asemenea o parte din lucrarea ta”.  

 

UN URIAŞ ZÂMBITOR 

 

4.06.1987 

                                                
91 Mai târziu am înţeles: cuvântul „capete” poate însemna „autorităţi, conducători” 
92 Purgatoriul cel mai aproape de iad 
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Astăzi Dumnezeu m-a ridicat în Palma Sa; m-a făcut să mă simt atât de mică! Mi-a cerut 

să-L privesc. L-am privit şi am văzut un Uriaş zâmbitor şi frumos! 

- Vassula, priveşte-Mă, priveşte-Mă în Faţă.  

El surâdea cu o mare frumuseţe! M-am simţit ca un mic grăunte în palma Lui.  

- Are vreo însemnătate pentru Mine? Are vreo însemnătate pentru Mine că eşti doar un 

fir de praf? Simte cât de mult te iubesc! 

Era frumos şi totul era minunat! 

- Eu sunt Frumos, Vassula. Când te gândeşti la Mine, gândeşte-te la Mine aşa cum am 

fost pe pământ, cu trăsături omeneşti, chipul vostru. Gândeşte-te la Mine în acest fel.  

- Dar, Doamne, cum arăţi Tu de fapt? Cum sunt, care sunt trăsăturile Tale? 

- Eu sunt Totul, Eu sunt Alfa şi Omega, Eu sunt Cel Veşnic, Eu sunt Elixirul. Iubeşte-

Mă; rămâi în Mine, nu te teme de Mine niciodată. Fie ca această teamă care în chip 

greşit a fost propovăduită de către oameni să fie înlocuită de iubire. Trăieşte în Mine 

fără teamă; teme-te de Mine numai dacă te răzvrăteşti împotriva Mea. Eu sunt Iubire. 

Spune-le, spune-le ce abis de Iubire este Inima Mea! 

 

 

5.06.1987 

- Vassula, află-Mă la Staţiunile Mele. Fii binecuvântată; vom lucra împreună.  

 

PĂCATELE ÎMI PUN OPRELIŞTI 

 

6.06.1987 

- Iisuse? 

- Eu sunt. A privi Faţa lui Dumnezeu înseamnă a fi văzut Iubirea.  

Mă uitam la Chipul Lui de pe Sfântul Giulgiu. 

- Vrei ca Eu să stăpânesc cu totul asupra ta, Vassula? 

- Da, Doamne, aş vrea, dacă aceasta este dorinţa ta.  

- Lasă-Mă liber dar; niciodată să nu-Mi pui oprelişti. Trăieşte pentru Mine.  

- Doamne, cum Îţi pun eu oprelişti? Spune-mi, ca să nu mai fie nici una.  

- Păcatele Îmi pun oprelişti, păcatele, Vassula. Vrei cu adevărat să Mă laşi să lucrez în 

tine precum voiesc? 

- Da, Dumnezeul meu; împiedică-mă să păcătuiesc, iartă-mi păcatele, lucrează precum 

voieşti în mine, nu lua în seamă laşitatea mea, nu-i da importanţă. Târăşte-mă dacă 

trebuie; simte-Te liber cu mine, fă-Ţi lucrarea Ta. Nu vreau să fiu o piedică pentru 

Lucrările Tale, aşa că nu lua în seamă slăbiciunile mele; fă precum Îţi place. 

- Fiică, sunt mulţumit de cuvintele tale. Vino, Îmi voi continua Lucrările. 

 

EU DAU FĂRĂ PLATĂ 

 

6.06.1986 

-  Lasă-Mă liber ca să Îmi fac Voia Mea. Vino, lasă-Mă să-ţi lămuresc cum lucrez. Ţi-

am dăruit multe haruri, Vassula, dar vreau ca tu să recunoşti harurile Mele. Bucură-Mă 

şi crede mai mult în Mine.  

- Mă tem să nu iei înapoi aceste haruri dacă Te nemulţumesc...  

- De ce Mi-aş lua înapoi harurile? 

- Pentru că dacă nu devin mai bună şi nu Te urmez la timp, Tu ai putea să le iei. 

- Nu, niciodată! 

- Mie mi se pare drept ca să le iei înapoi de la cineva care nu Te mulţumeşte. 
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- Aceasta ţi se pare drept în ochii tăi, copilă. Până când voi veni să te eliberez, te voi 

hrăni; nicicând nu voi retrage hrana Mea. Eu, Care am tânjit după tine ani de zile, am 

aşteptat ani de zile ca să te strâng aproape de Inima Mea, iubindu-te, oare acum aş lua 

hrana Mea de la tine? Vino, sprijină-te pe Mine cât de mult pofteşti. Aminteşte-ţi, Eu 

sunt Iubire; Eu dau fără plată şi nu iau înapoi ceea ce dau. Îţi voi aduce întotdeauna 

aminte de căile Mele.  

 

CAIETUL 13 

LE IA ATÂT DE PUŢIN SĂ MĂ CONSOLEZE 

 

7.06.1987 

- Vassula, da, priveşte-Mă în Faţă. Mă consolează că te-ai uitat la Mine. Spune-le că le 

ia atât de puţin ca să Mă consoleze. Vino şi preamăreşte-Mă, iubindu-Mă.  

(Aveam în faţă Chipul de pe Sfântul Giulgiu şi mă uitam la el când Iisus a scris acest 

mesaj.) 

 

8.06.1987 

- Vassula, aş vrea să-Mi întemeiez Lucrările.  

- Ce trebuie să fac? 

- Te voi călăuzi. Te voi călăuzi şi pe mai departe. Atârnă de Mine; primeşte Pacea Mea.  

 

9.06.1987 

Seara trecută am văzut Chipul lui Dumnezeu pe cer. Cerul era de o mare frumuseţe; era 

ca un tablou pictat de un artist talentat. Am recunoscut acolo frumuseţea lui Dumnezeu. 

Era vădită.  

- Da, Vassula, să Mă vezi în Creaţia Mea; recunoaşte-Mă şi iubeşte-Mă.  

 

NUMEŞTE-O „ADEVĂRATA VIAŢĂ ÎN DUMNEZEU” 

 

Dhaka, 10.06.1987 

(Ieri am fost foarte ocupaţi cu făcutul bagajelor pentru plecarea noastră din Bangladesh 

în Elveţia; foarte multă muncă!) 

- Doamne, mă gândeam la teoria numită „conştiintă cristică”, o teorie care cred că 

înseamnă „binele din sinele nostru lăuntric”; poate de acolo vin scrierile mele? 

- Vassula, oare nu ţi-am spus că noi suntem uniţi? Noi suntem una, preaiubită. 

Numeşte-o „Adevărata Viaţă în Dumnezeu”. Trăieşte pentru Mine. Iată ce vreau să 

scrii. 

Mă întrebam ce va scrie Dumnezeu acum… 

- Dorinţele Mele, micuţă.  

Dumnezeu m-a făcut să citesc un pasaj din Scriptură.  

- Da, înalţă-te, ascultă-Mă. Vrei să Mă întâlneşti în Biserica Mea? Vassula, vino la 

Mine.  

- Care anume Biserică, Doamne? Despre care vorbeşti? 

- Toate sunt Bisericile Mele; ele sunt toate ale Mele; toate Îmi aparţin Mie şi numai 

Mie. Eu sunt Biserica, Eu sunt Capul Bisericii.  

- Dar felul cum ai spus-o, Iisuse, a fost ca şi cum Tu ai fi vrut să merg la o anumită 

biserică. Aşa am auzit şi am înţeles eu! 

- Poţi să vii la Mine oricând, în orice Biserică; nu face nici o deosebire, precum fac 

ceilalţi. Toate Îmi aparţin Mie. Eu sunt Un Singur Dumnezeu şi am Un Singur Trup, 

un Trup pe care ei l-au schilodit. Pietre de moară au rănit Trupul Meu.  
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- Dumnezeul meu, pari atât de supărat! 

- Supărat? O, Vassula, de ce, de ce M-au sfâşiat cu cruzime? 

Dumnezeu este foarte supărat. Îmi aminteşte de episodul când a răsturnat tarabele 

negustorilor din Templu. Până acum, niciodată nu L-am văzut, nici nu L-am auzit ATÂT 

DE SUPĂRAT! 

- Vassula? 

- Iisuse? 

- Eu sunt.  

- Eşti chiar Tu, atât de supărat?  

- O, da, Eu sunt. O, da, în sfârşit pot să-Mi aşez cuvintele în tine. Vassula, carisma 

aceasta nu-ţi este dată pentru interesele tale; îţi este dată pentru ca ale Mele cuvinte să 

fie întipărite în tine.  

- Nicioadată nu te-am simţit atât de supărat până acum! Chiar eşti? 

- Da, sunt. Trupul Meu Mă doare, a fost sfâşiat.  

- Dumnezeul meu, dar eu ce pot face? Sunt neputincioasă! 

- Oare Eu nu ştiu toate acestea, Vassula? Mă voi folosi de tine până la sfârşit. Nu te 

teme niciodată de Mine, fiică. Unirea Bisericii Mele va fi Slava Trupului Meu. 

Primeşte Pacea Mea, preaiubită.  

- Da, Doamne; nu voi privi nici la stânga, nici la dreapta, nici în urmă; voi privi drept 

înainte.  

- Da, înţelege cum lucrez Eu. Fii statornică precum eşti acum; fii dornică să Mă 

mulţumeşti pe Mine, fii una cu Mine.  

- Doamne, dar dacă cei pe care Tu îi vrei să asculte nu vor asculta? Ce se va întâmpla 

atunci? 

- Acum Mi-o iei cu un pas înainte! Copilă, mergi împreună cu Mine, împreună, da, 

urmează-Mă; încrede-te în Mine; vino, Eu te voi călăuzi.  

În acel moment, am fost luată prin surprindere. Câinele meu lătra într-un mod neobişnuit. 

Apoi uşa de la dormitorul meu s-a deschis şi în faţa mea a apărut hoţul care acum trei zile 

pătrunsese în camera noastră ca sa fure bani şi apoi a fugise. Acum venise din nou. I-am 

ordonat să plece. El s-a întors şi a fugit şi apoi eu am dat alarma. Am înţeles că 

Dumnezeu dorea cu siguranţă să-mi transmită ceva.  

- Vassula, vreau să-ţi amintesc un lucru: atunci când banditul
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 a intrat în camera ta, tu îl 

aşteptai?  

- Nu! 

- Aşa voi veni şi Eu, pe neaşteptate. Iarăşi, nimeni nu l-a recunoscut deoarece nimeni nu 

se aştepta să fie acolo.  

Iisus vrea să spună că cei zece oameni care împachetau şi oamenii de la birou l-au văzut, 

dar nu şi-au închipuit că e un hoţ.  

Am sentimentul că ultima frază a lui Iisus e foarte importantă şi ascunde mai multe decât 

pare. Cuvântul „a recunoaşte” este de asemenea foarte profund.  

- Acest fapt nu ţi-a amintit de altceva? Lasă-Mă să-ţi spun. El a păcătuit, dar cei care l-

au judecat şi l-au pedepsit, rupând bastonul pe spinarea lui, oare nu erau şi ei în păcat? 

- Nu ştiu ce încerci să mă faci să înţeleg. Da, suntem cu toţii păcătoşi. 

- Vassula, şi Eu să văd toate acestea şi să tac? 

- Doamne, îl aperi pe hoţ? 

- Nu, Vassula, nu… 

Iisus a rămas tăcut un timp.  

- Numeşte-Mi un om care nu a păcătuit.  

                                                
93 Dumnezeu a folosit pe drept cuvânt termenul „bandit”, deoarece am aflat mai târziu că hoţul făcea parte dintr-

o bandă 
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(Nu ştiu nici unul.) 

- Păcate mari, păcate mici, toate sunt păcate. A păcătui înseamnă a Mă îndurera. 

Vassula, sunt martor la atât de multe păcate; Iubirea suferă, Iubirea se mâhneşte, se 

mâhneşte…Creaţie! Creaţia Mea, întoarce-te la Iubire…Fiică, umple-Mă cu iubire; 

ispăşeşte, preaiubită, ispăşeşte.  

 

SÂNGELE MEU ŢÂŞNEŞTE ŞUVOI 

 

11.06.1987 

Acum aproape toată mobila noastră a fost luată şi trebuie să-mi caut scaune pe care să 

pot sta ca să scriu; casa e încă în dezordine după ce au plecat cei care au împachetat; ici 

şi colo sunt mormane de hârtie, pantofi, sticle, curele peste toate birourile. Şi totuşi, în 

mijlocul acestei harababuri şi pe când a trebuit să pregătim mese de adio (una pentru 80, 

alta pentru 30 de persoane) Mâna lui Dumnezeu nu m-a lăsat deloc. Întotdeauna mi-am 

găsit timp pentru El ca să scriu două sau trei ore în fiecare zi. El îmi dă o tărie de 

necrezut, şi nu mă simt câtuşi de puţin obosită; sunt într-o pace deplină, Pacea Lui.  

- Vassula, preaiubita Sufletului Meu, rămâi aproape de Mine. Stai în faţa Mea, lasă 

Degetul Meu să-ţi atingă inima. Copila Mea, dacă ai şti numai cât de mult te iubesc... 

Te voi călăuzi până la sfârşit. Jertfeşte-te mai mult pentru Mine. Vrei să suferi pentru 

Mine? 

- Da, Doamne, fă precum Îţi place.  

(Iisus m-a mai întrebat aceasta, dar eu am şovăit, temându-mă. Acum m-a întrebat 

iarăşi). 

- Vassula, sunt atât de fericit! Vrei să te jertfeşti pe tine însăţi pentru Mine ca un miel? 

- Fă precum Îţi place, Doamne. 

- Totul nu va fi în zadar; totul va fi pentru Pace şi Iubire. Setea Mea este mare, Vassula. 

Te voi călăuzi în pământuri pustii, unde ochii tăi vor privi ceea ce nu ai mai văzut 

nicicând. Te voi călăuzi cu Forţă Cerească în străfundurile Trupului Meu Sângerând. 

Îţi voi arăta cu Degetul Meu toţi păcătoşii sacerdotali care sunt spinii Trupului Meu. 

Nu-i voi cruţa; sunt istovit. Rănile Mele sunt mai deschise ca niciodată. Sângele Meu 

ţâşneşte şuvoi; sunt din nou răstignit de către ai Mei, de către propriile Mele suflete 

sacerdotale! 

- Dumnezeul meu, îmi dai atâta durere. De ce Îţi fac aceasta, de ce? 

- Vassula, ei nu ştiu ce fac. Preaiubită, osteneşte-te împreună cu Dumnezeul tău; fii 

dornică să înduri suferinţele Mele şi să le împărtăşeşti cu Mine.  

- Voi face aceasta ca să Te mângâi. Aminteşte-Ţi de cei care Te iubesc! 

- Ei sunt preaiubiţii Sufletului Meu. Am nevoie de mai multe suflete din acestea, care 

să-şi jertfească inimile pentru Mine. Le iubesc, am încredere în ele, ele mănâncă de la 

Mine, sunt jertfa Mea, sunt petalele moi care înlocuiesc spinii Mei, sunt mirul Meu. 

Vassula, nu te teme, vom pătrunde încă şi mai adânc acolo unde domneşte întunericul; 

Eu te voi călăuzi.  

Mai târziu, sufletul meu a început să simtă amărăciunea lui Dumnezeu. Orice mâncare şi 

băutură pe care le gustam erau amare în gura mea. El m-a făcut să beau din Potirul Lui. 

După aceea îmi era greu să respir; trupul şi sufletul meu mă dureau. 

 

 

 

HONG KONG  

BOGĂŢIILE LUMEŞTI 

SIDA 
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15.06.1987 

Ieri am luat avionul spre Hong Kong şi în timp ce eram în tranzit în aeroportul din 

Bangkok stăteam în sala de aşteptare, la capătul unui şir de scaune libere. Deodată, un 

arab a întins un covor chiar la picioarele mele, ingnorându-mă complet. Alţi doi arabi 

erau în spatele lui; s-au prosternat la pământ, închinându-se lui Dumnezeu cu glas tare, 

atrăgând atenţia tuturor. M-am simţit stânjenită, căci nu mai era nimeni pe lângă mine; 

fiind chiar lângă arabi, aveam impresia că îi deranjez. Nu m-am clintit de acolo. 

Glasurile lor deveneau tot mai puternice. Din spatele meu, cineva a fotografiat întreaga 

scenă jenantă.  

Mai târziu, Dumnezeu mi-a spus: „Acest om şi-a spus rugăciunile destul de tare…destul 

de tare ca să atragă atenţia tuturor. El a fost auzit în sala de aşteptare, dar numai în acea 

sală; l-au auzit pereţii, Inima Mea nu a auzit nimic. Toate cuvintele au rămas pe buzele 

lui. Cu toate acestea, vocea ta am auzit-o, deşi nimeni altcineva nu te-a auzit şi nimeni nu 

a ştiut ce Îmi spuneai, dar aceasta venea din inima ta şi nu de pe buzele tale.” N-am vrut 

să scriu aceasta de teamă să nu pară o discriminare, dar Dumnezeu mi-a spus: „De ce să 

te temi? Eu sunt Adevărul. Iar aceasta nu se întâmplă oare şi cu creştinii?” 

 

Astăzi am făcut cu autobuzul un tur al oraşului Hong Kong şi al împrejurimilor. Deodată, 

în locul acelor clădiri înalte am văzut cruci negre uriaşe. (Mi-am amintit cuvintele 

„ţinuturi aride”). Am crezut că este imaginaţia mea, dar am auzit glasul lui Dumnezeu 

rostind „Nu, nu este imaginaţia ta. Acestea sunt Crucile Mele”. Când am văzut 

„Paradisul Consumatorilor” m-am gândit că dacă ar trebui să locuiesc aici, aş muri, ar 

fi un chin pentru mine. Şi când mă gândesc că acum un an credeam că acela este 

Paradisul!  

Dumnezeu nu vrea să mă scutească să scriu şi aceasta: în timpul turului oraşului, ghidul 

ne-a arătat o vilă magnifică a celui mai bogat om din Hong Kong. Ne-a spus că erau doi 

milionari, celebri în tot oraşul. Glasul lui Dumnezeu mi-a spus la ureche: „dar Eu nu-i 

cunosc cine sunt, ei aparţin lumii” 

- Bogăţiile lor sunt bogăţii lumeşti, ei nu au nimic în Împărăţia Mea. 

 (Dumnezeu mi-a luat mâna ca să scrie El Însuşi aceste cuvinte).  

- Preaiubită, Eu îţi dau semne; fii vigilentă. Vassula, crede în ceea ce auzi de la Mine.  

- Mă gândesc la arab… 

- Îi lipsea sfinţenia; până şi tu ai putut să vezi aceasta. 

 

(Mai târziu) 

- O, Vassula, oare nu merit Eu mai mult respect? 

Mă temeam de aceasta. Nu am avut nici o ocazie de a fi cu Dumnezeu în scris, aşa că am 

încercat în camera de hotel, când soţul şi fiul meu erau prin preajmă. Televizorul era 

aprins; mi-am astupat urechile cu căştile de la un „walkman”. Nu aveam nici un alt loc în 

care să mă duc! 

- Pe bună dreptate îţi iau toate înlesnirile.  

- De ce, Doamne? 

- De ce? Ca să te învăţ să-L doreşti pe Dumnezeul tău! Aşteaptă până vom fi singuri. 

- Iartă-mă… 

- Te iert. Aşadar, Vassula, lucrează în timp ce eşti în aşteptare. 

- Cum, Doamne? 

- Îngăduie-Mi să-ţi şoptesc în ureche toate dorinţele Mele. Vassula, doreşte-Mă. 

Foloseşte harurile pe care ţi le-am dăruit; aminteşte-ţi că nu este numai Mâna Mea 
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care foloseşte mâna ta; Eu ţi-am deschis urechea, ţi-am arătat cum să Mă vezi şi cum 

să Mă simţi, aşa că foloseşte-te şi de celelalte haruri. Te iubesc.  

- Iisuse? 

- Eu sunt, Vassula.  

- Suntem din nou împreună în acest fel.  

- Da, dar nu pentru mult timp. Nu Mă păstra pentru mai târziu numai pentru că nu-ţi mai 

urmezi viaţa de dinainte. Păstrează-Mă închis în inima ta, copilă.  

- Doamne, voi avea încercări şi mai mari? 

- O, da, vei înfrunta încă şi mai multe încercări grele. 

(Am suspinat). 

- Încrede-te în Mine. Eu voi fi alături de tine. Eşti jerfa Mea, nu-i aşa? De ce aş face 

atunci ca tu să fii în mijlocul răului? Te ofer pe tine lor, ca să fii în mijlocul răutăţii. 

- Dar şi eu sunt rea. Care e deosebirea? Eu sunt ca ei.  

- Da? Atunci de ce vrei să vii la Mine, acasă
94

? 

- Fiindcă Te iubesc. 

- Te-am modelat după Mine ca să te învrednicesc să-i atragi pe alţii la Mine. Te voi 

desprinde încă şi mai mult de grijile lumeşti; aşteaptă şi vei vedea. Vassula, da.
95

 

Iubeşte-Mă; vino, ia Mâna Mea, aşa cum ai făcut ieri. 

 

(Mai târziu) 

- Vassula, scrie cuvântul Sida.  

- SIDA? 

- Da, înlocuieşte-l cu cuvântul Dreptate
96

. Cupa Milostivirii Mele s-a revărsat, iar Cupa 

Dreptăţii Mele e plină; n-O lăsaţi să se reverse! Ţi-am spus mai înainte că lumea Mă 

jigneşte. Eu sunt un Dumnezeu al Iubirii, dar sunt cunoscut de asemenea ca un 

Dumnezeu al Dreptăţii. Nu pot suferi păgânismul! 

 

(Mai târziu) 

- Preaiubită, vei pătrunde în Trupul Meu; te voi face să vezi spinii şi cuiele Mele.  

- Doamne, cum voi vedea acestea? 

- Îţi voi da vedere ca să vezi; îţi voi da putere ca să scoţi cuiele şi spinii mei. Răstignit 

din nou, Eu sunt.  

- Dar Doamne, pentru ce Te laşi răstignit din nou? 

- Vassula, Vassula, luat de ai Mei, lăsat la o parte de preaiubiţii Mei. (A spus aceasta cu 

un glas foarte trist, precum cineva care e trădat de prietenul său cel mai bun.) Vino, 

cinsteşte-Mă, iubeşte-Mă! 

- Te iubesc, atârn de Tine. Când se va întâmpla aceasta? 

- Ah, Vassula, nu o lua la goană înaintea Mea! Vino, toate la timpul potrivit.  

- Dar, Doamne, Tu ştii că sunt o persoană din afară, un nimic care nu ştie ce se 

întâmplă acolo unde spui Tu, în interiorul Bisericii. Şi atunci, cine ar vrea să vadă 

hârtiile mele (scrierile Tale)? Dacă vor ajunge la ei, ei mi le vor azvârli în faţă, 

râzând; probabil le vor arunca în jurul meu ca pe nişte confetti; la urma urmei, ce 

sunt eu, dacă nu o „păcătoasă profesionistă”? 

- Aminteşte-ţi Cine te îndrumă! Eu sunt Dumnezeu. Îţi aminteşti ce i-ai spus prietenului 

tău, da, celui necredincios? Erau Cuvintele Mele: „eşti ca un şoarece care fuge de un 

Uriaş.” Eşti un fir de praf.  

                                                
94 În Ceruri, în Casa Tatălui 
95 Tocmai L-am văzut în faţa mea 
96 vezi Romani, 1, 18-32 
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Într-adevăr, un prieten ateu a primit un mesaj de la Dumnezeu. Prietenul meu mi-a spus 

mai târziu: „În jumătate de minut, acest mesaj a distrus convingeri de 20 de ani temeinici 

de francmasonerie. De ce să primesc eu, un păcătos de profesie, un asemenea mesaj? Dar 

voi lupta cu el, voi fugi de el”. Eu am râs şi i-am spus apoi cuvintele lui Dumnezeu.  

- Vassula, ai încredere în Mine.  

- Doamne, am. Dar eu sunt problema. De ce ai încredere în mine? Nu ar trebui să ai 

încredere în mine, Doamne. Sunt toată numai bunăvoinţă, da, dar precum ai spus Tu, 

sunt foarte slabă. Nu Te încrede în mine! Sunt foarte păcătoasă.  

- Vassula, eşti negrăit de slabă, am ştiut aceasta din întreaga Veşnicie, însă fii nimic; Eu 

vreau ca tu să fii nimic, altfel cum M-aş manifesta numai Eu singur dacă am fi doi? 

Lasă-Mă întotdeauna liber şi Eu voi lucra în tine. Vino, sprijină-te pe Mine! 

 

NU FI PRECUM CIRENIANUL 

UNITATE 

 

17.06.1987 

Dhaka, Bangladesh 

- Iisuse, Tu mă faci conştientă de mizeria mea şi că Tu Te-ai apropiat de mine în ciuda 

răutăţii mele, fără ca eu să am absolut nici un merit pentru harurile care mi s-au dat; 

în comparaţie cu sfinţii, aceasta e evident. Înţelegi atunci de ce mă ia valul de 

îndoieli? Tocmai pentru aceasta, din pricina nevredniciei mele. Aminteşte-Ţi, Tu m-ai 

învăţat totul de la zero; Îţi aminteşti cum la început Te-am respins, ştiind că eşti Tu? 

Înţelegi ce vreau să spun? Când mă ia valul de îndoieli din cauza motivelor de mai 

sus, eu ştiu că Te jignesc şi că Te rănesc, căci Tu ai spus odată „Mă răneşti atunci 

când uiţi Cine te-a salvat din întuneric”. Pe de altă parte, mintea mea se cutremură 

când încerc să înţeleg de ce ai venit la un suflet ca mine ca să dai o misiune atât de 

importantă cuiva care a trebuit să ia Scriptura de la zero, o păcătoasă 150%!  

Cu cât înaintează îndrumarea Ta, cu atât face mai multe minuni. Atei convinşi s-au 

lăsat înduplecaţi, dar Tu ai binecuvântat-O, Doamne, aşa că n-ar trebui să fiu uimită. 

Unul după altul, oameni necredincioşi se întorc la Tine citind-o. Oameni care mi-au 

spus: „N-o să mă faci NICIODATĂ să citesc vreo pagină din toate acestea. Eu nu 

cred decât în lucruri materiale, bani, afaceri…” Cuvintele acestea încă îmi răsună în 

urechi; şi iată-l acum pe acel om mai entuziasmat decât soţia sa, care la început a 

încercat să-l convingă, dar fără succes! Şi acum el cere toate mesajele, spunând că-i 

dau o pace extraordinară. Eu n-am vorbit cu el niciodată, căci n-am harul de a vorbi. 

Pur şi simplu s-a întâmplat; Iisuse, datorită Ţie, desigur. Tu eşti Minunat! 

- Sunt Eu, Iisus, Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu. Ţi-am trimis toate aceste cărţi ca să 

crezi în Lucrările Mele Supranaturale. Te-am hrănit cu Pâinea Mea; niciodată să nu te 

îndoieşti de Lucrările Mele. Vreau să înveţi amănuntele tuturor harurilor Mele, aşa că 

fii atentă la toate manifestările noi; totul va veni de la Mine.  

Crucea părea că mă striveşte din nou. („Crucea” este Mesajul lui Dumnezeu.) 

- Iisuse? 

- Eu sunt; ridică, ridică! Să nu cazi, Eu sunt alături de tine ca să te ajut. Ridică Crucea 

Mea, nu fi precum Cirenianul, fii plină de bunăvoinţă. Vino, preaiubită, drumul poate 

că e aspru, dar Eu sunt pururi alături de tine, împărtăşind cu tine Crucea Mea. Vassula, 

priveşte-Mă! 

L-am privit. Era acolo, sprijinindu-Se de colţul zidului într-un chip demn de toată mila. 

Purta Cununa Lui de spini şi era pe jumătate dezgolit, acoperit cu o mantie îmbibată în 

sânge. Era acoperit cu totul de sudoare şi sânge, era mai mult sânge decât carne…Era 

îndată după biciuire.  
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- Oare merit Eu aceasta? 

- Nu! Dumnezeul meu! 

- Cinsteşte-Mă, fiică. 

- Cine Ţi-a făcut aceasta, Doamne? 

- Cine? Sufletele, Vassula, ele, replică a Sodomei
97

 

 

(Mai târziu) 

- Fiică, doresc Unitate în Biserica Mea! UNITATE! 

 (Iisus a rostit aceste cuvinte cu tărie, pe un ton insistent).  

 

FACĂ-SE VOIA TA 

18.06.1987 

- Iisuse? 

- Eu sunt. Mă voi folosi de tine, Vassula.  

- Foloseşte-mă până la sfârşit, Doamne.  

- Preaiubită, spune-le să-Mi lase libertatea de a lucra în ei precum doresc; spune-le că în 

rugăciunile lor şi în toate cererile făcute Mie trebuie să adauge: „dar nu voia noastră să 

se facă, ci a Ta”. Învaţă de la Mine, cinsteşte-Mă.  

 

FAPTE 

 

19.06.1987 

- Vassula, fapte, fapte, vreau să văd fapte! Mă încântă să aud cuvintele tale iubitoare 

care sunt un balsam pentru Rănile Mele, dar Mă voi bucura şi mai mult să văd fapte de 

la tine! Vino, îţi voi aminti cum lucram Eu pe pământ când eram în trup şi cum i-am 

învăţat pe ucenicii Mei să lucreze în acelaşi fel. 

- Padre Pio a lucrat ca Tine. 

- El a lucrat pentru Mine. I-am dat toate acele haruri ca să Mă cinstească şi să reînvieze 

Numele Meu. A lucra în Numele Meu Mă slăveşte pe Mine şi pe voi vă curăţeşte. 

Aminteşte-ţi, Eu luminez peste toţi.  

- Şi peste oameni ca mine? 

- Da, şi peste suflete ca al tău.  

 

20.06.1987 

Thailanda 

(Sfânta Fecioară Maria:) 

- Cât de bucuroasă am fost să primesc lumina ta. Împodobeşte-Ne cu iubire; primeşte  

pacea Noastră.  

Sfânta Fecioară Maria a rostit cu multă iubire aceste cuvinte. Înainte de a face Calea 

Sfintei Cruci, aprinsesem o lumânare pentru Ea, ca să-I mulţumesc că ni L-a dat pe Fiul 

Ei.  

 

 

 

TRUPUL MEU ESTE SCHILODIT 

 

21.06.1987 

- Doamne, de ce atât de mulţi oameni au uitat de Tine? 

                                                
97 „Replică” înseamnă „copie” 
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- O, Vassula! Trupul Meu este schilodit până la starea de paralizie. Vassula, să introduci 

lumina
98

 la Staţiunile Mele, îngenunchind la fiecare Staţiune. 

Am rămas tăcută. 

- Vassula, Eu am vorbit! 

- Doamne, ce pot face eu? 

- Nimic. Lasă-Mă pe Mine să fac totul.  

- Da, dar nimeni nu o va face, pentru că nimeni nu ştie! 

- A avea credinţă este tot un har dăruit de Mine; Vassula, ai credinţă în Mine! 

 

(Mai târziu) 

- Acum, că m-ai cucerit, ce va fi cu mine? 

- Voieşti să ştii? Te voi arunca din Braţele Mele în acest exil care a devenit creaţia Mea! 

Vei trăi în mijlocul lor! 

- Dumnezeul meu! Tu nu mă mai iubeşti? 

(Am devenit foarte tristă). 

- Era minunat să fiu în Braţele Tale, şi acum Tu vrei să mă laşi jos! 

- O, Vassula, cum ai putut spune aceasta? (Am simţit că Îl cuprinde un val de durere.) 

Inima Mea se rupe şi se sfâşie să te vadă în mijlocul a atâta rău. Înţelege, copila Mea, 

că te jertfesc fiind printre oameni fără de Dumnezeu. Sufăr să te trimit afară, în exil. 

Fiică, mulţi vor încerca să te rănească; aş putea îndura acum suferinţele tale
99

 dar nu aş 

îndura, nu, nu aş îndura ca ei să-ţi facă rău.  

- Ce vei face, Doamne? 

- Nu voi sta deoparte. 

- Dar de ce m-ai mângâiat şi m-ai cucerit ca după aceea să mă arunci? Nu e drept! 

(Aproape că ţipam!) 

- Nu ţi-am spus că vei fi jertfa Mea? Mă folosesc de tine, tu eşti năvodul Meu; da, te 

arunc asupra lumii. Trebuie să-Mi oferi suflete pentru mântuirea lor; Eu le voi 

răscumpăra. Aceasta nu se va face fără ca tu să suferi. Diavolul te urăşte şi n-ar şovăi 

să te ardă, dar el nu se va atinge de tine; Eu nu-i îngădui.  

Mi-am amintit de întâmplarea de ieri, când am atins cu mâna ţeava de eşapament a bărcii 

în care tocmai ne urcasem; m-am sprijinit cu toată greutatea cu mâna stângă de acea 

ţeavă, fierbinte încât puteai să prăjeşti un ou pe ea. Aproape că am leşinat de durere. Mă 

arsesem pe toată palma mâinii stângi, şi nevoia de a băga mâna în apă era mare, dar mi-

am amintit că astfel rănile se agravează. Timp de 10 minute, mâna a fost fierbinte, roşie şi 

umflată, dar după jumătate de oră, totul trecuse: şi durerea, şi umflătura, şi mâna era 

întocmai ca celalată, într-o stare perfectă.  

- Copilă, nu vreau să te văd rănită; te iubesc şi din iubire Eu voi alege curăţirile Mele 

pentru tine. Nu voi îngădui nicicând vreo pată asupra ta, înţelege ce vreau să spun! 

(Aceasta înseamnă că orice suferinţă provocată de Satana nu se va împlini, dar orice 

suferinţă care va veni de la Dumnezeu se va împlini, curăţind astfel sufletul meu.)  

- Doamne, eu voi iubi orice va veni de la Tine, fie că sunt bucurii sau suferinţe.  

- Preaiubită, da, fă un cer pentru Mine în inima ta. Cât Mă bucur să aud aceasta de la 

tine, copila Mea! 

Dumnezeu va alege El însuşi suferinţele mele.  

- Da, şi orice suferinţă aleasă din propria ta voinţă, gândindu-te că-Mi va plăcea Mie, va 

fi o urâciune în ochii Mei; nu vei face decât să te înşeli pe tine însăţi; va fi pentru 

diavol, nu pentru Mine. Felul cum vei ispăşi va fi arătat de către Mine.  

- Te iubesc şi atârn cu totul de Tine.  

                                                
98 Lumina = o lumânare aprinsă 
99 Suferinţa de a fi împărţită: sufletul meu în Inima Lui şi trupul meu în lume 
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- Iubindu-Mă, tu Mă slăveşti, da.  

L-am auzit pe Satana spunând: „Aceste momente
100

 sunt un martiriu pentru mine”. El nu 

poate să îndure ca inima mea să se bucure de iubirea lui Dumnezeu pentru mine şi de 

iubirea mea pentru Dumnezeu. Iubirea noastră reciprocă… 

- …este ca şi cum l-ar pecetlui pe tot trupul cu o Cruce încinsă la roşu. 

 

LASĂ-MĂ PE MINE SĂ FIU ÎNDRUMĂTORUL TĂU SPIRITUAL 

 

23.06.1987 

- Iisuse, Tu ai fost Învăţătorul meu de la începutul începutului. Dar n-ar trebui oare să 

am pe cineva drept îndrumător spiritual – cum spun ei – ca să mă călăuzească puţin? 

Până acum nu am pe nimeni şi cei de care m-am apropiat fie nu le păsa, fie erau prea 

ocupaţi, sau erau îngroziţi
101

. Nimeni nu mi-a spus cu blândeţe: „fiica mea, fă aceasta 

sau aceea”. Singurul care mi-a dat un ordin clar mi-a spus „Opreşte-te, aceasta nu 

este de la Dumnezeu, aşa că opreşte-te din scris măcar câteva zile ca să vedem ce se 

va întâmpla”. L-am ascultat şi m-am oprit, dar Mâna Ta a reuşit să-mi călăuzească 

mâna în timp ce-mi scriam notele mele personale. Tu ai scris :”Eu, Dumnezeu, te 

iubesc, nu uita aceasta niciodată”. Tu mi-ai luat cu totul mâna în stăpânire. Apoi, peste 

câteva minute, ai scris: „Niciodată să nu uiţi că Eu, Dumnezeu, te iubesc”. M-am 

simţit ca cineva în închisoare care primeşte o vizită pe neaşteptate de la o persoană 

iubită! A fost minunat! 

- Copila Mea, lasă-Mă pe Mine să fiu Îndrumătorul tău Spiritual; nu sunt Eu destul de 

plăcut pentru tine? Eu sunt Tot ce îţi lipseşte. Vassula, bucură-Mă şi schimbă 

Staţiunile Mele, aducând pur şi simplu lumina şi cinsteşte-Mă, îngenunchind la fiecare 

din Staţiunile Mele. Îţi voi da mai mult din îndrumările Mele, toate la timpul potrivit.  

- Iisuse, Îţi mulţumesc pentru că mi-ai îngăduit să-l întâlnesc pe David.  

- Copila Mea, spune-i de Mine şi întreabă-l „Vrei să-Mi îngădui să te folosesc?” 

- Doamne, nu l-ai mai întrebat deja aceasta? Ce înţelegi de fapt prin aceasta? 

- Prin aceasta înţeleg să-l întreb dacă este dornic să lucreze pentru Mine. 

Crucea Mea este grea, vrei să Mă despovărezi pentru o vreme? 

- Da, Doamne.  

- Vino mai aproape. 

 

O VIZIUNE A CELUI UNS 

 

26.06.1987 

Bangkok 

La ora 7:30 dimineaţa am văzut un nor colorat, foarte atrăgător la vedere. Apoi cinci 

raze de lumină au ieşit din el, făcându-se ca o stea. Am spus: „Uite!” Şi o mână din 

spatele meu m-a împins înainte. Apoi a mai avut loc o schimbare: pe una dintre raze a 

aparut o lumânare aprinsă. Am spus din nou „Uite!” Mâna din spatele meu m-a apăsat, 

făcându-mă să cad în genunchi. Nici de data aceasta nu m-a preocupat să văd cine m-a 

împins, căci nu voiam să pierd nici o clipă din ceea ce se întâmpla. Cele cinci raze au 

început să se învârtă atât de repede încât formau un fel de inel luminos şi deodată din 

chiar mijlocul acelui inel luminos a apărut Chipul lui Iisus. Am spus: „Uite!”; din nou 

mâna din spatele meu m-a împins şi am ajuns cu mâinile pe podea. Deodată, am auzit 

sute de voci care Îl adorau pe Iisus; pur şi simplu Îl invocau fără încetare: „I-I-S-U-S”. 

Apoi, imaginea lui Iisus a dispărut şi în locul ei a apărut o scenă. Am spus din nou 

                                                
100 Momentele de intimitate cu Dumnezeu 
101 Aceasta se întâmpla la început, când nu aveam nici un fel de sprijin şi mi se spunea că totul vine de la diavol 
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„Uite!” şi mâna m-a lipit de pământ; eram de acum prosternată, nu puteam să-mi ridic 

decât capul ca să văd ultima scenă. Am văzut pe cineva îngenuncheat, înconjurat de alte 

cinci persoane. În faţa acestei scene era un potir de argint foarte strălucitor. Cei cinci îi 

făceau ceva celui îngenuncheat în mijloc. Am auzit cuvântul „UNGERE”. Apoi, totul a 

dispărut.  

- Dumnezeul meu, nu am înţeles acest vis-viziune pe care mi l-ai dat.  

- Înţelepciunea te va instrui.  

Am ştiut că mâna care mă împingea de fiecare dată cu putere era a îngerului meu Daniel. 

 

27.06.1987 

Acum înţeleg: am fost împărţită. Trupul meu se mişcă, dar parcă sufletul meu nu e în el; 

sufletul meu l-ai luat Tu, Dumnezeul meu. Mă simt ca o cochilie goală. Detaşată complet. 

Oare a mai experimentat cineva aceasta – să te gândeşti numai la Dumnezeu tot timpul 

cât eşti treaz şi conştient? Oare a mai trăit cineva cu conştiinţa lui Dumnezeu 24 de ore 

din zi în fiecare zi, mai mult de un an? Şi în clipa în care mintea mea începe să zboare, 

simt cum o Mână mă ia de bărbie şi-mi întoarce faţa către Chipul zâmbitor al lui Iisus. 

Sunt uimită de mine însămi cum de mai pot să mă descurc cu celelalte lucruri! 

- Vassula, tocmai ţi-am luat inima şi am aşezat-o în Inima Mea.  

Domnul mi-a spus aceasta cu o mare blândeţe şi simplitate…ca şi cum inima mea ar fi 

fost o nimica toată… 

Acum vorbeşte Tatăl: 

- Eu sunt Yahve şi te iubesc! Poartă de grijă iubirii Mele. Creatură, rămâi în harul 

Creatorului tău.  

- Cum, cum aş putea rămâne în harul Tău?  

- Trebuie să fii sfântă. 

- Cum aş putea fi sfântă? 

- Iubindu-Mă fierbinte.  

- Atunci, dacă este voia Ta, ajută-mă să fiu.  

- Te voi ajuta; primeşte binecuvântările Mele. Nu voi cere niciodată de la tine ceva ce 

ţi-ar putea face rău, aminteşte-ţi întotdeauna aceasta. Vino, îţi voi dezvălui cele mai 

adânci şi mai intime dorinţe ale Mele; îngăduie-Mi să le întipăresc în tine, micuţă.  

 

VREAU SĂ LE ADUC AMINTE DE CĂILE MELE 

 

Dhaka, 30.06.1987 

Am alergat pentru că Iisus mă îmboldea să scriu.  

- Eu te-am chemat! 

L-am simţit şi L-am văzut fericit pe Iisus.  

- Da, Eu sunt, Mă simt fericit! Vino, să lucrăm. Îţi voi repeta dorinţele Mele. Vassula, 

nu te teme să arăţi Lucrările Mele.  

- Doamne, îmi amintesc de acea prietenă bună a noastră, Martha cea impulsivă. Acum 

sunt nerăbdătoare ca ea; vreau ca lucrurile să se petreacă repede, azi, mâine dacă e 

cu putinţă; toate dorinţele Tale să fie ÎMPLINITE ACUM, spinii să fie scoşi şi 

azvârliţi departe, lancea să fie scoasă din Inima Ta ACUM, şi să se împlinească tot ce 

doreşti Tu! 

- Vassula, nu te pripi.  

Am simţit Mâna Lui mângâindu-mi capul.  

- Ascultă-Mi din nou dorinţele. Vreau să le aduc aminte de Căile Mele, vreau ca ei să 

înceteze să arunce unii în alţii cu săgeţi înveninate. Vassula, oare Eu am fost un 

politician? 
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Iisus m-a uimit cu această întrebare. Glasul Lui avea un alt ton.  

- Păi, de data aceasta până şi eu ştiu că nu ai fost un politician… 

- Întocmai, nu am fost un politician, Vassula; cine spui tu că am fost Eu? 

- Vrei să spui pe când erai aici pe pământ în trup, Doamne? 

- Da. 

- Fiul Preaiubit al lui Dumnezeu.  

- Da; vezi, până şi tu ştiai că nu am fost un politician. Vassula, să vedem… 

Iisus reflectează în atitudinea Lui obişnuită, cu un braţ încrucişat deasupra taliei şi 

celălalt sprijinit cu cotul peste el, cu degetul mare atingându-I obrazul.  

- Ai simţit vreodată de-a lungul învăţăturii Mele vreo urmă de răutate din partea Mea? 

- Nu, Doamne, nici o urmă, niciodată. 

- Bine. 

- Ce înseamnă aceasta, Doamne? 

- Cum te-ai simţit, Vassula? 

(Iisus a ignorat întrebarea mea de dinainte.) 

- M-am simţit răsfăţată de Tine, iubită enorm, cocoloşită, dezmierdată. 

- Continuă… 

- M-am simţit  îmbătată de iubirea Ta, m-am simţit în pace, m-am simţit minunat; nu m-

am simţit niciodată mai fericită decât atunci când am fost cu Tine. Cu iubirea Ta, mi-

ai arătat din nou calea, învăţându-mă IUBIREA, sfinţenia, smerenia.  

- Da. Vezi, Vassula, nu e nici o urmă de tulburare politică, nici una. (Iisus a făcut un 

gest cu mâna Lui, accentuând cuvintele „nici una”). Aşa sunt Eu; Eu sunt cu Totul 

Iubire, şi astfel aş vrea să fie adevăraţii, dar adevăraţii Mei ucenici. Ascultă-Mă, Eu 

sunt Biserica, nu uita aceasta niciodată. Primeşte Pacea Mea, Vassula.  

- Te iubesc până la nebunie şi Tu ştii aceasta acum, Iisuse.  

- Preaiubită, Inima Mea te va mistui cu Flacăra Sa de Iubire; îngăduie-Mi să te păstrez 

în Inima Mea.  

(M-am gândit la viziunea din 26 iunie) 

- Cele cinci raze ies din cele cinci Răni ale Mele. 

- Şi lumânarea de pe una din raze? 

- Doresc ca tu să introduci lumina. 

- La Staţiunile Tale? 

- Da. 

- Apoi Te-am văzut. 

- Da. Purtam cununa Mea de spini, îţi aminteşti? 

- Da. Dar ce însemna ultima scenă? 

- Ungerea Mea.  

- Şi de ce am fost împinsă ca să mă prosternez la pământ? 

- Prosternată trebuia să fi fost. 

- Şi Potirul, Doamne? 

- Este pentru ca voi să vă curăţiţi pe voi înşivă şi să cinstiţi Sfânta Mea Euharistie.  

- Îţi mulţumesc, Doamne.  

- Vassula, adânc în Trupul Meu am vârful suliţei care Îmi străpunge Inima; este pururi 

acolo. Vreau ca suliţa să fie scoasă. Preamăreşte Trupul Meu, statornicind Pacea, 

Unitatea şi Iubirea.  

- Dumnezeule preaiubit, toate acestea sunt prea neclare pentru mine; nu ştiu înţelesul 

cuvintelor Tale.  

- Îndepărtează spinii care Mi-au pătruns în Cap. Vassula, vrei să faci aceasta pentru 

Mine? Voi fi pururi înaintea ta. Tămăduieşte-Mi Trupul, dă-I alinare. Cele Cinci Răni 
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ale Mele sunt larg deschise, vezi? Iubeşte-Mă, împodobeşte-Mă, înfrumuseţează-Mă, 

aminteşte-le de primii creştini care Mă iubeau mai mult decât propria lor viaţă.  

- Doamne, mai mult decât să fotocopiez şi să împart mesajul Tău nu pot face! 

- Vei face mult mai mult decât atât; nu uita niciodată Cine te călăuzeşte.  

- Da, Doamne; atârn de Tine.  

 

EU SUNT MÂNGÂIETORUL TĂU 

 

3.07.1987 

- Iisuse? 

- Eu sunt, preaiubită. Inspiraţiile vin de la Mine, cum vin picăturile de rouă pe frunze. 

Am făcut cu tine un pact să-ţi fiu credincios; Mi-am luat măsurile Mele ca şi tu să-Mi 

rămâi credincioasă, vezi? (Iisus s-a asigurat că nu-I voi scăpa printre degete, ştiind 

cât de slabă sunt eu.) Vassula, de dragul Meu, vrei să uneşti Biserica Mea? Sunt 

înaintea ta, şi Eu sunt Cel Care te va instrui, tu doar urmează-Mă. Vreau ca toate 

Bisericile Mele să fie unite. Vreau ca sufletele Mele sacerdotale să-şi amintească 

Lucrările Mele de altădată şi simplitatea pe care au avut-o ucenicii Mei, umilinţa şi 

credincioşia pe care le aveau primii creştini. Vino, îţi voi dezvălui cele mai adânci şi 

mai intime dorinţe ale Inimii Mele; îngăduie-Mi să le întipăresc în tine, micuţă.  

Aici m-am simţit de-a dreptul deznădăjduită. Simt că Dumnezeu doreşte atâtea lucruri 

importante pe care mi le dictează în scris, iar eu rămân cu ele, ca împietrită; simt că nu 

fac ceea ce doreşte El, de vreme ce nimic nu se schimbă, dar cum să se schimbe dacă de 

fapt aproape nimeni nu ştie despre aceasta? Simt că-L nemulţumesc pentru că nu ascult 

de El şi nu fac ceea ce doreşte El mai mult. Peste o sută de persoane au copii ale 

mesajelor, dar nu e de ajuns.  

- Iisuse? 

- Eu sunt; trăieşte în pace. Eu  Îmi voi reface Biserica; îngăduie-Mi, Vassula, doar să-Mi 

înscriu cuvintele în tine. Te iubesc; slăveşte-Mă, iubindu-Mă. Unirea Bisericii Mele 

este Lucrarea Mea; tu vei fi numai mesagera Mea, înţelegi deosebirea? Chiar atunci 

când spun „reînvie” sau „uneşte Biserica Mea”, Vassula, aceasta nu ţi se adresează 

niciodată direct ţie. Vei învăţa; oare n-ai învăţat cu Mine o parte din Lucrările Mele? 

- Ba da, Doamne. 

- Aşteaptă şi vei vedea. 

 A urmat o pauză lungă. El îmi ţinea mâna pe caiet şi nu spunea nimic. 

- Am o întrebare să-ţi pun: de ce n-ai venit acum la Mine ca să te consolez? Da, 

întocmai, da. 

Într-o străfulgerare de câteva clipe, Iisus mi-a dat o viziune cu o întreagă poveste, ca o 

parabolă. Era povestea unei mame şi a unui copil. Mama îşi pierduse copilul de ani de 

zile; după ce l-a găsit în sfârşit, era atât de fericită şi încerca să-şi deprindă copilul să 

vină la ea de fiecare dată când are nevoie de ceva, căci îl iubea pe copil şi acesta era al 

ei. Copilului îi era foarte greu să se obişnuiască cu cineva care spunea că e mama lui şi 

că-l iubeşte. El se obişnuise să se târâie de unul singur cu neputinţele lui, căci nu avusese 

la cine să se ducă. Şi acum uitase din nou că mama lui era cea care-l putea ajuta şi 

mângâia. Viziunea aceasta era despre un copil micuţ atât de nefericit, care umbla 

plângând în jurul casei, ignorând-o pe mama lui. Mama, văzându-şi copilul nefericit, era 

rănită, rănită văzând cum copilul ei tot nu vrea să vină să se arunce în braţele ei şi să-i 

arate că are nevoie de dragostea ei. Inima mamei a fost sfâşiată cu totul văzându-şi 

copilul nefericit cum o ignoră, pe ea, care ar putea să facă atât de mult dacă el ar avea 

încredere în ea! 

Copilul eram eu, iar mama, Iisus.  
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Şi toate acestea pentru că simt că nu ajung nicăieri, cu mesajul care apasă în spatele 

meu, şi eu care nu fac mare lucru. Era după-amiază; m-am hotărât să mă duc să dorm şi 

să uit. M-am gândit la Iisus, dar mă simţeam prea mizerabil până şi să dau ochii cu El.  

- Preaiubită, Eu sunt Mângâietorul tău! Reazemă-ţi capul de Mine, îngăduie-Mi să te 

mângâi şi să-ţi alin durerea; îngăduie-Mi să şoptesc în urechea ta cuvintele Mele. 

Înăuntrul Inimii Mele am un loc pentru tine; nu mai pierde vremea în altă parte, vino 

acum la locul tău…(A spus aceasta cu atâta tandreţe, cum numai Dumnezeu o poate 

spune) 

- Nu sunt în stare… 

- Eu te voi ridica şi te voi aşeza acolo.  

 

DEŞERTURI SPIRITUALE 

 

Elveţia, 7.07.1987 

- Vassula, vei înfrunta încercări dure; nu uita de Prezenţa Mea, Eu sunt alături de tine. A 

crede în Lucrările Mele Cereşti este tot un har dăruit de Mine. Lucrările Mele par 

neobişnuite în ochii voştri, dar Eu sunt Dumnezeu şi cu cine Mă puteţi asemăna? Şi cu 

ce puteţi asemăna Lucrările Mele? Vassula, când văd cum atâtea din sufletele Mele 

sacerdotale neagă semnele Mele şi Lucrările Mele, cum se poartă ei cu cei cărora le-

am dăruit harurile Mele pentru a aduce aminte lumii că Eu sunt printre voi, sufăr…Ei 

fără voie fac rău Trupului Meu, pono
102

! Ei neagă Lucrările Mele, făcând astfel 

deşerturi în loc să facă pământul roditor! 

- Doamne, dacă ei neagă Lucrările tale, trebuie să aibă motive pentru aceasta! 

- Spiritual, ei sunt morţi; ei înşişi sunt deşerturi, iar când descoperă o floare în acea 

întinsă pustietate pe care au făcut-o, se reped la ea şi o calcă în picioare, nimicind-o. 

- De ce? 

- De ce? Această floare e ceva nepotrivit în pustietatea lor. Ei se asigură ca deşertul lor 

să rămână arid! Nu găsesc nici un fel de sfinţenie în ei, deloc. Ce au ei să-Mi ofere? 

- Protecţie, Doamne! Protecţie, pentru ca să nu fie denaturat Cuvântul Tău! 

- Nu, ei nu Mă apără pe Mine, ei Mă reneagă ca Dumnezeu, reneagă Bogăţia Mea 

Nesfârşită, reneagă Atotputernicia Mea, se compară pe ei înşişi cu Mine. Ştii ce fac ei? 

Promovează ateismul, înmulţesc numărul celor care Mă biciuie, fac să crească 

surzenia spirituală; ei nu Mă apără, ei Mă iau în derâdere! Am dorit, în pofida 

renegărilor lor, să-i ajut, pentru ca la rândul lor, ei să-i ajute şi să-i hrănească pe mieii 

Mei. Iubeşte-Mă, Vassula, cinsteşte-Mă şi nu Mă renega niciodată.  

- Nu te voi renega niciodată, nu voi renega niciodată că acestea sunt Lucrările Tale, 

Doamne, chiar de-ar trebui să mor! 

- Mirul Meu dulce, rămăşiţa Mea, preaiubita Mea, poartă de grijă intereselor Mele; fii 

altarul Meu; rămâi micuţă pentru ca Eu să lucrez şi să acţionez în tine. Vino, să ne 

rugăm: 

Părinte al Milostivirii, uneşte-Ţi oile, 

Adu-le din nou laolaltă, 

Fă ca ele să-şi dea seama de uscăciunea lor; 

Iartă-le, 

Modelează-le să fie ceea ce doreşti Tu să fie, 

Aminteşte-le de căile Tale. 

Fie toată Slava în Numele Tău Sfânt, 

În vecii vecilor, amin. 

                                                
102 „Mă doare” în limba greacă 



 107 

Sunt tristă pentru Dumnezeu… 

- Preaiubită, întristează-te pentru lume şi pentru ce a devenit ea. Odihneşte-te în Mine.  

 

AM ÎNVIAT, NU M-AM DEZINTEGRAT 

 

8.07.1987 

- Doamne, un preot mi-a spus odată că după ce ai murit şi ai fost îngropat, Trupul Tău 

s-a dezintegrat în aer şi de aceea n-ai mai putut fi găsit. Cu alte cuvinte, acest preot 

nega învierea Ta.  

- Vassula, ei Îmi denaturează Cuvântul; am înviat, nu M-am dezintegrat. Trupul Meu a 

înviat.  

- Doamne, îmi vorbeşti în simboluri sau îmi spui că într-adevăr ai înviat în Trup? 

- Copilă, ţi-am vorbit literalmente. Trupul Meu a înviat. Spune-le să înceteze să-Mi 

denatureze Cuvântul ca să facă pe plac înţelegerii omeneşti. Eu sunt Atotputernic.  

 

(Mai târziu) 

- Doamne, mă tem că aş putea să fac să întârzie planurile Tale. 

- Cum ai putea să Mă faci să întârzii când Eu sunt Cel care lucrează? 

- Punând piedici, prin păcatele mele. 

- Îţi voi cere să te căieşti adesea; îţi voi arăta păcatele; te vreau curată.  

 

TAINELE MELE 

 

9.07.1987 

- Dumnezeul meu? 

- Eu sunt. Vassula, am atât de multe taine care vă sunt ascunse! Acele câteva pe care vi 

le-am descoperit sunt „văzute”
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 cu ochi omeneşti, şi astfel nu le înţelegeţi; fie sunt 

lăsate la o parte, fie li se dă o explicaţie greşită. Cum de puteţi compara Lucrările Mele 

cu lucrările omeneşti? Ştiinţa nu poate fi comparată cu Lucrările Cereşti; este ca şi 

cum aţi vrea să Mă comparaţi pe Mine cu oamenii! Într-adevăr, Lucrările Mele vă par 

neobişnuite, dar ceea ce Mă îndurerează cel mai mult este să văd propriile Mele suflete 

sacerdotale îndoindu-se de Lucrările Mele, refuzând să creadă şi astfel îndepărtându-

Mă, în loc să Mă propovăduiască. Creaţia Mea s-a prefăcut într-un deşert, uscat, 

neroditor, însetat după iubire; cu ce se vor hrăni mieii Mei, când ei nu au nimic de 

oferit? 

 

IUBEŞTE-L PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI 

 

10.07.1987 

- Floare a Mea, integrează-te în Trupul Meu. A trăi în pustiu e greu, dar Eu te voi 

călăuzi întotdeauna la Fântâna Mea, unde îţi voi astâmpăra setea şi-ţi voi da odihnă şi 

adăpost. Fiică, fii jertfa Mea; totul nu va fi în zadar. Ţine-te de Mine; nu eşti singură, 

suntem împreună, traversând acest pustiu. Îngăduie-Mi să întipăresc în tine porunca 

Mea specială: 

„Iubeşte-l pe aproapele tău ca pe tine însuţi” 

- Dar, Doamne, nu este nouă, ai mai spus aceasta.  

- O urmaţi? Fiecare suflet ecleziastic mai are încă de învăţat cum să asculte de Porunca 

Mea. Fie ca ei să scoată din Iubirea Mea Nesfârşită şi să înveţe să se iubească unii pe 

                                                
103 Înţelese 
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alţii. Simte-Mă; toate părţile Trupului Meu sunt sfâşiate, Vassula. Nu am încheiat să-ţi 

dictez dorinţele Mele şi mai am încă păstrată o dorinţă şi mai mare! Vassula, începi s-

o simţi, pentru că Eu te luminez ca să simţi ceea ce doresc Eu. Îmi iubesc la nesfârşit 

creaţia! 

- Dumnezeul meu, dacă „aceasta” este ceea ce doreşti Tu, atunci într-adevăr Împărăţia 

Ta pe pământ va fi precum este în Cer! 

 

10.07.1987 

NU EXISTĂ UN ASEMENEA CUVÂNT, „NOROC”, ÎN VOCABULARUL MEU! 

 

- Încetul cu încetul, vei înţelege. Îţi voi da viziuni şi tu le vei scrie. Fii cu Dumnezeul 

tău, Care suferă şi El!  

Creaţie! Creaţia Mea! Astăzi Mă renegi ca Dumnezeu, însă mâine Mă vei preamări, 

Mă vei adora şi Mă vei dori! Vino, Vassula, nu uita niciodată Cine sunt Eu; agaţă-te 

de Mine, cheamă-Mă precum ieri şi Mă voi grăbi spre tine.  

(Aceasta s-a întâmplat noaptea trecută. La noua noastră locuinţă, portăreasa încuie 

intrarea principală  la ora 10 seara. Noi uitasem cheia în apartament. Văzând că uşa 

e închisă, ne-am dat seama că am rămas încuiaţi pe dinafară. M-am apropiat de uşă, 

rugându-mă „O, Dumnezeule, nu-mi spune că e închisă, fă să fie deschisă, Te rog!” 

Uşa era închisă, dar chiar în acel moment a ajuns unul din vecinii noştri şi a deschis 

uşa. 

- În asemenea situaţii cei mai mulţi dintre voi spun că a fost norocul, uitând de Mine! 

Nu există un asemenea cuvânt, „noroc” în vocabularul Meu! Eu sunt Cel Care te ajută, 

creaţie!  

 

CAIETUL 14 

 

 

11.07.1987 

- Căieşte-te! 

- Îţi mulţumesc că îmi porţi de grijă, Dumnezeul meu. (M-am căit). 

- Preaiubită, totul este iertat, căci astfel este Mila Mea. Te voi învăţa să te uiţi înainte de 

a face următorul pas; fii atentă, preferă-Mă pe Mine mai presus de orice. Floare, nu-ţi 

întoarce faţa de la Lumina Mea; priveşte-Mă, stai în faţa Mea, înfloreşte! 

- Sunt slabă; uneori simt că e greu de dus Crucea Ta. 

- Rămăşiţa Mea, uneşte-te cu Mine şi să fim Una; împreună, împreună vom reface 

Biserica Mea.  

 

ALFA ŞI OMEGA 

 

12.07.1987 

- Vassula, Mă bucur când îţi dai seama.  

Uneori îmi dau seama pe deplin că sunt într-adevăr cu Dumnezeu şi că El comunică într-

adevăr cu mine în acest fel şi inima mea tresaltă de bucurie! Vine în valuri; majoritatea 

timpului îmi dau seama, dar nu cu adevărat pe deplin. 

- Ştii aceasta, Doamne? 

- Da, ştiu foarte bine. Vassula, îţi aminteşti de Juan? Îl vom uni cu Mine. 

- Dumnezeul meu! 

- Eu sunt.  

- Te gândeşti foarte mult la Juan! 
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- El este sufletul Meu preaiubit, îl iubesc. Îl vreau alături de Mine. Doresc să-l călăuzesc 

şi să fac din el un mare slujitor. O, Vassula! Ce lucruri mari poate să facă el pentru 

Mine! 

- Dar, Doamne, e imposibil. Mai întâi, el nu crede în Tine, apoi, are alte preocupări în 

viaţă! 

- Copilă, îţi dai seama Cine te conduce? 

- Da, Dumnezeul meu… 

- Eu sunt Alfa şi Omega, Creatorul a toate. Îţi dai seama că el Mă caută de ani de zile? 

- Într-adevăr? Am crezut că el nu crede… 

- A crezut dintotdeauna, doar că a fost îndrumat greşit. Eu îl iubesc şi îl voi călăuzi ca să 

Mă găsească. Eu sunt Iubire şi la Iubire va veni. Îl voi umple cu Iubirea Mea; toate 

binecuvântările Mele îl vor reface. Preaiubită, acum trebuie să te odihneşti.  

- Doamne, tot mai vrei să stau în genunchi în timp ce scriu? 

- Da; cinsteşte Prezenţa Mea.  

- Da, Doamne.  

 

TE-AM ÎNVIAT PENTRU SLAVA MEA 

 

13.07.1987 

- Vassula, ca să fii mesagera Mea, trebuie să Mă iubeşti precum te-am învăţat. Vie, în 

sfârşit vie! Te-am înviat din morţi! 

- Şi ceilalţi? 

- Creatură, ceilalţi trebuie să fie înviaţi. Roua Mea de Iubire va cădea asupra lor; 

Lumina Mea îi va acoperi şi vor învia; creaţie, te voi învia!  

Nu te-am înviat pentru slava ta, te-am înviat pentru slava Mea.  

- Da, Doamne.  

- Micuţă, cheamă-Mă „Abba”; da, fii apropiată de Mine; Eu nu te voi părăsi niciodată.  

 

VORBEŞTE-MI 

18.07.1987 

Nu mă simt în stare să scriu de când am ajuns în Elveţia. Nu mă simt bine. Am  gripă şi o 

infecţie în gură; abia pot să mănânc; apoi o durere ascuţită în coastă, care mă împiedică  

să dorm de cinci nopţi şi pe care încă o mai am. 

- Vino, lasă-Mă să-ţi spun; toate vin de la Mine; acestea sunt curăţirile Mele. Fiică, te 

iubesc, învaţă cum lucrez; te voi susţine chiar dacă va trebui să suferi. Eu îţi port de 

grijă şi nu voi îngădui vreo pată pe sufletul tău. Înţelege cum lucrez, dar simte-Mă, 

lasă-Mă să te aud cum Îmi vorbeşti Mie, adu-ţi aminte de Mine; niciodată nu voi 

îngădui ca orice altceva să treacă înaintea Mea; Eu sunt Cel Dintâi. Cizelarea 

sufletului tău îl va face să strălucească precum aurul. Iar acum îţi voi aduce aminte de 

ce te-am ales. Te-am ales pe tine din pricina negrăitei tale mizerii şi slăbiciuni. Eu sunt 

un Dumnezeu al Milostivirii. Acum poţi lucra, dar să Mă ai întotdeauna pe Mine în 

cugetul tău; Eu nu te las niciodată din ochi. Priveşte-Mi buzele atunci când îţi vorbesc. 

Te iubesc, vino; ridică-te, stai în faţa Mea şi lasă-Mă să te aud acum. 

Într-adevăr, Îl neglijasem pe Dumnezeu de ceva timp; mutarea noastră dintr-o ţară într-

alta m-a ţinut ocupată cu alte lucruri.  

- Îngăduie-Mi să Mă mai folosesc de tine numai pentru încă puţin timp.  

- Da, Doamne.  

- Primeşte binecuvântările Mele.  

- Te binecuvântez, Doamne.  
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MARTORII LUI IEHOVA 

 

Stockholm, 21.07.1987 

Astăzi au venit la mine două doamne de la Martorii lui Iehova. Le-am lăsat să intre. Am 

avut probleme de comunicare din cauza  limbii. Păreau foarte hotărâte şi pe undeva 

atacau religia catolică! Mi-au spus că se vor întoarce cu cărţi în engleză. Le voi asculta 

să văd ce spun. Ele au ajuns în timp ce Dumnezeu scria. Le-am arătat pe scurt aceste 

revelaţii şi au râs batjocoritor; am înţeles cuvântul „demon”. Le-am lăsat; oare nu mi-a 

prezis Dumnezeu pe 7 mai 1987 că voi fi în curând batjocorită, nu mi-a dat Cununa Lui 

de spini ca să simt batjocurile? Mă tem că acesta este numai începutul…  

- Vassula, Eu sunt alături de tine, nu te teme.  

 

SUFLETE DIN PURGATORIU 

 

22.07.1987 

- Vassula, vezi toate aceste suflete? Toate aşteaptă la rând.  

L-am văzut pe Iisus cu un grup de suflete în spatele Lui.  

- Iisuse? 

- Eu sunt. Da, erau suflete! 

Îndată după aceasta mi-a apărut o altă imagine, o imagine de acum mulţi ani; trebuie să 

fi avut 17 sau 18 ani. Vedeam adesea, pe când stăteam în camera noastră de zi, multe 

suflete întinse pe jos, făcându-şi semne unii altora să stea liniştiţi, rămânând pur şi simplu 

acolo alături de mine, ca şi cum ar fi venit să asculte un discurs. Pe atunci mă întrebam 

de ce îi vedeam pe acei „oameni morţi”, cum obişnuiam să-i numesc, dar nu le dădeam 

prea multă atenţie pentru că nu mă deranjau niciodată şi mai devreme sau mai târziu 

atenţia mea era atrasă de alte lucruri din jur.  

-     Da, Vassula, ele aşteptau! 

- Ce aşteptau, Doamne? 

- Aşteptau ca tu să creşti.  

- Ştiau? 

- Da, ştiau. Am aşteptat ca tu să Mă iubeşti şi să ispăşeşti. Iubirea fierbinte pentru Mine 

repară şi astfel aceste suflete din Purgatoriu
104

 sunt vindecate
105

, smulse din focurile 

curăţitoare şi pot în sfârşit să vină la Mine. Vassula, ştii cât de mult suferă ele cât timp 

sunt în Purgatoriu, dorind să Mă vadă, dar nefiind în stare? Cât de mult depind ele de 

tine! Ah, Vassula, le vei ajuta?  

- Da, Doamne, mi-ar plăcea să le văd cu Tine în sfârşit! 

- Primeşte Pacea Mea. Eu, Domnul, îţi voi arăta cum le vei ajuta. Caută-Mă pururi, 

jerfeşte-te şi nu te plânge niciodată. Eu te voi ajuta să-Mi împlineşti dorinţele. 

Preaiubită, iubeşte-Mă, căci iubirea ta le tămăduieşte.  

- Iisuse, îmi vei spune dacă s-au întors la Tine? 

- Da.  

- Iisuse, şi „Martorii lui Iehova”? 

- Lasă-le să-ţi dea tot ce vor; primeşte-le cu Mine. Vei înţelege de ce le-am trimis la 

tine. Sprijină-te pe Mine, preaiubită. 

- Iisuse, nu voi întâlni oare pe nimeni din Lumea Ta? 

                                                
104 I-am cerut Domnului să scrie „Purgatoriu” în loc de „Hades” , care înseamnă tot „Purgatoriu” în limba greacă 
105 Purificate 
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- Lasă-Mă să-ţi spun de îndată: te voi lua şi te voi aşeza printre ai Mei. Fiică, dacă ai fi 

meritat vreunul din harurile Mele, ţi-aş fi arătat cum îndrumă Iubirea, fără să fi trebuit 

să înfrunţi greutăţi şi să fie toate „porţile” deschise
106

. 

-  Aceasta înseamnă…? 

- Înseamnă că nu ai meritat câtuşi de puţin aceste haruri pe care ţi le-am dat şi dacă Mi-

am aplecat privirea asupra ta, este din Bunătatea mea Nesfârşită. De acum înainte, 

doreşte-Mă mai mult ca nicicând; îţi vei merita fiecare har dăruindu-Mi acte de iubire. 

Fiecare act de iubire va reface ceea ce tu ai distrus. 

- Ce am distrus, Dumnezeul meu? 

- Toate lucrurile bune dăruite de Mine pe care le-ai prefăcut în rău. Cinsteşte-Mă; te 

iubesc. 

- Doamne, mă vei ajuta să fac aceste lucrări bune? 

- Te voi ajuta. Aminteşte-ţi, tot ceea ce am dat Eu va trebui să fie dat tot fără plată. 

Voiesc ca altarul Meu să fie curat.  

 

(Mai târziu) 

Dumnezeu mi-a arătat că n-am meritat niciodată nici unul din harurile Lui. Aşa că mă 

întorc la El cam timidă, implorând: 

- Doamne? 

- Eu sunt. 

- Îngăduie-mi să fiu în Lumina Ta.  

- Fii în Lumina Mea şi rămâi aşa.  

- Îngăduie-mi să mă sprijin pe Tine
107

.  

- Îţi îngădui pururi.  

- Îmi îngădui să iau Mâna Ta şi să fiu alături de Tine? 

- Vino în Braţele Tatălui tău.  

- Îngăduie-mi să-Ţi vorbesc! 

- Fii Una cu Mine, stai în faţa Mea, fii oglindirea Mea şi lasă-Mă să vorbesc pentru tine.  

- Îmi îngădui să fiu mângâiată de Tine? 

- Micuţă, Eu voi fi Mângâietorul tău; vino, simte-Mă, sincronizează-te cu Mine, fii Una 

cu Mine, pierde-te în Mine, lasă-Mă să pun cu totul stăpânire asupra ta şi să domnesc 

asupra ta; lasă-Mă să te arunc în Inima Mea; apropie-te; fii în Mine şi Eu în tine. Cât  

te iubesc, fiică! 

L-am simţit pe Dumnezeu mulţumit.  

- Te iubesc, Doamne.  

Am simţit Iubirea Lui acoperindu-mă cu totul.  

- Fii cu Mine acum, rămâi
108

. Nu-Mi refuza nimic, Vassula. Eu strig cu putere; strigătul 

Meu răsună şi zguduie toate Cerurile; strigătul Meu trebuie să fi fost auzit de sufletele 

Mele care Mă iubesc; ele trebuie să Mă fi auzit; spune-le că nu a fost o închipuire a 

lor; sunt Eu, Iisus, Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu. Vreau ca ele să se unească şi să 

susţină unitatea, pacea şi iubirea. Vreau ca ele să fie ca o oştire a salvării care să repare 

tot ce a fost ruinat şi deformat. Strigătul Meu vine din înseşi adâncurile Sufletului Meu 

Rănit. Binecuvântează-Mă, fiică.  

                                                
106 „porţi” – lui Satana şi ucenicilor lui li se îngăduie să se infiltreze şi să-şi scrie insultele sau să-mi dea cuvinte 

greşite. Totuşi, din această pricină, Dumnezeu m-a învăţat cum să-i recunosc pe demoni, căci ei se trădează; 

Satana nu poate lăsa niciodată un suflet în pace în prezenţa lui. 

 
107 Iisus m-a învăţat să folosesc cuvintele „îngăduie-mi” atunci când cer ceva, căci El, Dumnezeu şi Suveran, 

întotdeauna îmi cere ceva mie, creaturii Lui, în acest fel: „îngăduie-Mi aceasta sau aceea” 
108 Mă pregăteam să mă ridic şi să plec 
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- Te binecuvântez, Dumnezeul meu. Fie ca dorinţele Tale să se împlinească.  

- Rămâi credincioasă Mie; integrează-te în Trupul Meu; agaţă-te de Mine.  

 

 

DĂRUIEŞTE-MI SUFLETE 

24.07.1987 

Iată că vin şi îngenunchez la masa mea, iar Iisus este în faţa mea, aşezat pe sofa. Mă uit 

la El, aşteptând să-mi vorbească.  

- Preaiubită, sporeşte-ţi iubirea ta pentru Mine, tămăduind astfel suflete. Iubeşte-Mă şi 

eliberează-le. Acum ai condus cinci suflete înapoi la Mine. Mulţumeşte-Mă, dăruindu-

Mi suflete. Eu vreau să mântuiesc toate acele suflete sărmane care sunt lângă porţile 

Satanei. Vă iubesc pe toţi atât de mult! 

 

(Mai târziu) 

- Agapa Mé
109

 

- Iisuse? 

- Eu sunt. Spune-i Lisei Sirkka să Mă iubească mai mult. De ce nu vine la Mine? Eu 

sunt Sfătuitorul ei, Eu sunt Cel care veghează asupra voastră, Eu sunt Mângâietorul 

vostru. Ştie ea ce abis de Iubire este Inima Mea? O iubesc, Vassula, o voi aştepta, voi 

continua să o chem: „Răspunde, suflete! Răspunde la strigătul Meu; cheamă-Mă în 

rugăciunile tale, vorbeşte-I acestei Inimi care te iubeşte. Voi aştepta.” 

Iisus a dat mesajul de mai sus pentru o prietenă de-a mea. 

 

EU SUNT TATĂL TĂU 

 

25.07.1987 

- Eu sunt Tatăl tău Ceresc care te iubeşte. Nu chema pe nimeni altcineva „Tată” decât 

pe Mine, Care sunt Creatorul tău. Învaţă de la Mine. Vassula, oare n-am grăit că sunt 

încă printre voi? Eu sunt Iubire. Călăuzeşte turma Mea la Iubire pentru ca Eu s-o 

mântuiesc; fă să descrească păgânismul, fă să ia naştere Iubirea. Ajută-i pe copiii Mei, 

dăruindu-le aceeaşi hrană pe care ţi-am dat-o Eu. 

- Voi împlini dorinţele Tale cu ajutorul Tău. Fii Lumina care să mă călăuzească.  

 

(Mai târziu) 

Mă nelinişteşte gândul la Martorii lui Iehova, care vor veni la mine. Ce le voi spune? 

- Scrie. (Iisus mi-a făcut un semn cu mâna, arătându-mi caietul.) Iubeşte-i.  

- ??? 

- Fă ceea ce îţi cer Eu; iubeşte-i; toţi sunt copiii Mei.  

- Dar mă tem că mă vor sfătui greşit. Ei par să afirme că ei sunt singurii în toată lumea 

care au religia adevărată şi că toţi ceilalţi, catolici, ortodocşi, protestanţi, musulmani, 

evrei, sunt 100% în eroare! Şi că numai prin credinţa lor poţi ajunge în Cer! 

- Preaiubită, iubeşte-i.  

- Bine, dar dacă mă vor îndruma greşit? 

- Aş sta Eu deoparte dacă aş vedea că te îndrumă greşit? 

- Nu. 

- Fiică, nu te teme; Eu te voi îndruma.  

- Sunt fericită să fiu cu Tine, Dumnezeul meu… 

- De ce?  

                                                
109 „Iubeşte-Mă” în greacă 
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(Iisus părea dornic să audă motivele. Îi place aceasta!) 

- Pentru că Tu eşti fericirea mea, bucuria mea şi surâsul meu, Tu eşti viaţa mea fericită, 

de aceea! 

- Umple-mă de bucurie, Vassula, iubeşte-Mă. Vassula, croieşte-ţi drum până în cele mai 

profunde adâncimi ale Inimii Mele şi lasă ca toată Iubirea Mea să te mistuie pe deplin, 

făcând din tine nimic altceva decât o Flacără Vie a Iubirii Iubirii! Preaiubită, 

odihneşte-te în Mine şi lasă-mă să Mă odihnesc în tine; fii cerul Meu.  

  

UMILINŢA, IUBIREA ŞI DEVOŢIUNEA 

26.07.1987 

- Dumnezeul meu? 

- Eu sunt; micuţă, cine altcineva te-ar fi călăuzit pe acest drum special dacă nu Eu, 

Dumnezeu, care l-am ales pentru tine? 

- La început, şovăiam foarte mult, temându-mă că ar putea fi de la cel rău.  

- Diavolul ar fi fugit când M-ai fi adorat pe Mine; ar fi fost dat pe faţă, dezvăluindu-i-se 

planurile înşelătoare pe care le are în minte. El nu poate suporta umilinţa, iubirea şi 

devoţiunea; să ţii minte întotdeauna aceasta. Apucă mâna Mea şi urcă
110

. Nu osteni, 

căieşte-te adesea. Cum vei proceda acum?  

- Tu mă întrebi pe mine, Doamne? 

- Da, te întreb. 

- Nu voi putea dacă nu mă ajuţi Tu.  

- Bine. Cel care luptă împotriva dorinţelor Mele va izbi cu piciorul în ţepuşă.  

 

O PURIFICARE 

29.07.1987 

Am sentimentul că sunt părăsită. Simt că Dumnezeu nu mai e atât de aproape de mine ca 

înainte.  

- Nu te întrista, Vassula Mea; îţi voi lămuri toate acestea; sunt alături de tine.  

 

28.07.1987 

Încă mai am sentimentul că sunt părăsită.  

- Iisuse, mi-e atât de teamă că-i induc în eroare pe oameni atunci când le spun că 

uneori simt Mâna Ta mângâindu-mi capul. Poate mă înşel? Ar fi groaznic să mă 

înşel! 

- Nu te întrista; crede în Iubirea Mea Răscumpărătoare. Te-am mângâiat de tot atâtea ori 

şi în trecut, şi acum. Nu, Vassula, nu ţi-ai închipuit aceasta; sunt Eu, Iisus.  

 

29.07.1987 

Încă mai am acelaşi sentiment.  

- Iisuse? 

- Eu sunt. Ţi-am spus că legăturile Mele sunt legături veşnice. De ce ai a te teme? Tu 

crezi în mod greşit că, nemaifiind folosită ca înainte, Eu sunt mai puţin cu tine, sau că 

te-am părăsit, sau că sunt mâniat pe tine. Nu, nu, Vassula, nu este nici una din aceste 

pricini. Iubirea Mea nu s-a schimbat; Eu nu te-am părăsit, voi continua să te inspir.  

 

30.07.1987 

                                                
110 „A urca” înseamnă „a progresa spiritual” 
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Sunt încă îngrijorată; de ce nu-L mai pot simţi pe Dumnezeu ca mai înainte? 

- Iisuse? 

- Eu sunt. Vino, priveşte-Mă. Da, priveşte. 

Am privit în ochii lui Dumnezeu şi m-am topit.  

- Oare nu Eu te-am crescut şi te-am aşezat în Inima Mea, fără să ţin seama de ceea ce 

eşti tu? Vassula, Vassula Mea, te voi părăsi Eu vreodată? (A spus aceasta cu atâta 

dulceaţă, cum numai Dumnezeu poate vorbi). Meditează. Eu sunt Iubirea şi până voi 

veni să te eliberez voi turna în tine Iubirea Mea. Ela thipla Mou; imé o Christos
111

 

 Iisus încerca să-mi redea încrederea şi m-am simţit întrucâtva mai bine. 

 

30.07.1987 

- Vassula, vino; îţi voi lămuri temerile tale neîntemeiate de a fi părăsită. Ceea ce te învăţ 

Eu este înţelegerea interioară. Nu lua aceasta ca pe o părăsire din partea Mea. Scrie. Îţi 

dau harul Meu ca să atingi o treaptă mai înaltă al meditaţiei, şi în acelaşi timp îţi 

curăţesc sufletul pentru aceste deprinderi mai înalte. Fii sigură, preaiubita Mea, că Eu 

sunt cu tine şi nu sunt niciodată departe. Îţi stârnesc iubirea pentru Mine şi te întăresc. 

Roadele la toate acestea vor fi o devoţiune mai adâncă şi o iubire mai deplină pentru 

Mine.  

Vassula, doresc să dobândeşti această treaptă mai înaltă a meditaţiei. Tu trebuie să 

creşti. Preaiubită, îndepărtează toate umbrele de îndoială din cugetul tău, umbre care te 

fac să suferi. Vreau ca tu să progresezi; vreau ca sufletul tău să atingă desăvârşirea şi 

curăţia; vreau să fac sufletul tău să avanseze în această lumină mai înaltă şi mai 

gingaşă. Sufletul tău, astfel curăţit, va fi în stare să-Mi ofere virtuţi învăluite în 

desăvârşire şi curăţie.  

De la meditaţie, vei ajunge la o treaptă mai înaltă a contemplaţiei. Această ariditate şi 

sentimentul de părăsire care te face să te gândeşti că “totul s-a sfârşit” îţi vin pentru că 

Eu îmi retrag de la tine o parte din Lumina Mea. Cu toate acestea, nu te teme; bucură-

te că simţi diferenţa. Retrăgând de la tine o parte din Lumina Mea, Eu întăresc dorinţa 

ta de a Mă căuta şi astfel insuflu o Lumină mai gingaşă în intelectul tău. Totuşi, 

niciodată nu-ţi este luată cu totul toată Lumina, căci îţi las întotdeauna ceva Lumină, 

ca să poţi vedea şi s-o poţi urma şi ca să te susţin să nu te poticneşti. Eu îţi dau această 

forţă ca să continui să Mă cauţi cu mai multă ardoare decât oricând. Caută în Mine 

dorinţele Mele, Vassula; Eu nu te voi părăsi în veac. De ce? Eu sunt Tatăl tău Ceresc 

care vrea ca tu să creşti şi să înfloreşti, şi acestea sunt Căile Mele. Nu te teme, dar fii 

vigilentă; nu dormi nicicând, caută mereu. De la Mine vei învăţa; Eu sunt Învăţătorul 

tău. Iubeşte-Mă, Vassula, zâmbeşte-Mi când Mă vezi şi ia-Mi Mâna atunci când ţi-o 

dau. Primeşte Pacea Mea şi încrede-te în Mine. Vino, te iubesc.  

- O, Tată, Îţi mulţumesc că m-ai alinat şi mi-ai lămurit toate acestea. Îţi mulţumesc 

pentru toate învăţăturile Tale. Te iubesc! 

 

HARUL SUFERINŢEI 

 

Elveţia, 4.08.1987 

Aproape că mă tem de ceea ce cred că mi se întâmplă. Aceasta este oare înţelegerea 

interioară de care mi-a vorbit Dumnezeu săptămâna trecută? 

- Dumnezeul meu? 

- Eu Sunt, preaiubită.  

- Te înţeleg bine, Doamne? 

                                                
111 În greacă: „Vino lângă Mine, Eu sunt Hristos” 
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- Da! Iubirea va face din tine o oglindă care va reflecta agoniile şi va fi receptivă la toţi 

cei ce suferă. Vei simţi agoniile şi suferinţele lor ca şi cum ar fi ale tale proprii. Când 

vei vedea sau vei auzi de vreo suferinţă, sau dacă cineva se află într-o mare durere, Eu, 

Domnul, îţi voi oferi acest har de a simţi aceste dureri tot atât de mult ca cel ce suferă; 

astfel vei fi în stare să pătrunzi pe deplin în rănile lor şi să ai o înţelegere limpede a 

sentimentelor lor. Vassula, preaiubită, cu această înţelegere pe care ţi-o dau Eu îi vei 

ajuta enorm. Suferă când suferă ei, şi dacă îi vei respinge, Eu îţi voi aduce aminte tot 

timpul; vei împărtăşi suferinţele lor.  

- O, Dumnezeul meu, trupul meu va putea îndura aceasta? Nu spiritul meu se teme, ci 

carnea e slabă… 

- Aminteşte-ţi, Eu îţi voi da destulă tărie, atât pentru sufletul tău, cât şi pentru trupul tău, 

până la sfârşit. Crede-Mă, acesta este un har, micuţo; iubeşte-i pe copiii Mei tot atât de 

mult cât îi iubesc Eu; fii oglindirea Mea; sincronizează-te cu Mine şi cu ei. Te iubesc 

şi din Iubirea Mea Sublimă îţi dau acest har. Nu osteni; vino; îţi voi insufla Iubirea 

Mea dându-ţi Cuiele Mele. Simte toate suferinţele; fiică, vei face toate acestea pentru 

Mine?  

- Da, Dumnezeul meu…dacă aceasta e dorinţa Ta.  

- Vino, Iubirea te va călăuzi.  

 

Bănuisem aceasta şi iată de ce: acum trei zile, la buletinul de ştiri de la televizor au 

arătat doi copii care au murit prinşi sub pământ. M-a cuprins părerea de rău pentru copii 

şi pentru părinţi. M-am rugat pentru părinţi. Apoi, a doua zi, au arătat urmările unei 

tornade în Canada şi pe oamenii îngroziţi care vorbeau despre aceasta. În aceeaşi noapte 

m-am rugat şi pentru ei. M-am simţit tristă din cauza lor, dar nu ca şi cum aş fi fost în 

pielea lor. Deodată, Dumnezeu şi-a aruncat raza Lui pătrunzătoare asupra mea; am 

simţit-o străpungându-mi pieptul şi trecându-mi prin spate. M-a ars şi m-a făcut să simt 

un asemenea chin, încât am vrut să alerg să beau apă, era ca şi cum aş fi luat foc! Mai 

târziu am adormit. Dumnezeu mi-a dat o imagine despre cum ar fi trebuit să simt toate 

acestea. În visul meu, propriul meu fiu murea sub pământ; m-am trezit în agonie şi 

Dumnezeu mi-a spus ca în această agonie să mă rog pentru acei părinţi care şi-au pierdut 

copiii. M-am rugat fierbinte, ca şi cum ar fi fost proprii mei copii. Am adormit şi de 

îndată Dumnezeu mi-a dat o imagine cu mine însămi prinsă în tornadă; am trecut printr-o 

îngrozitoare frică de moarte. Dumnezeu m-a trezit din nou şi mi-a spus să mă rog pentru 

cei care au trecut prin aceasta. M-am rugat fierbinte, căci eram încă sub impresia vie a 

dezastrului.  

Pieptul meu încă simte raza de foc pe care Dumnezeu a aruncat-o în mine acum câteva 

zile.  

SUFLETE SUB PUTEREA LUI SATANA 

5.08.1987 

- Iisuse? 

- Egho imei 
112

 

- Îţi mulţumesc pentru acest har; deşi ştiu că e pentru a-i hrăni şi pe ceilalţi, e al meu.  

- Ceasuri nesfârşite vom fi împreună, tu şi cu Mine. Vassula, oare n-am grăit Eu că cei 

înţelepţi nu vor înţelege ceea ce vine de la Duhul? Filozofia nu poate fi comparată cu 

spiritualitatea, niciodată. Acesta este unul din motivele principale pentru care cei care 

sunt la putere şi care se numesc pe ei înşişi înţelepţi te vor batjocori, te vor dispreţui, te 

vor respinge, te vor cerceta cu de-amănuntul. Aşadar, pregăteşte-te, preaiubită, pentru 

lupii care te vor vâna. Nu te teme, Eu voi fi alături de tine.  

                                                
112 „Eu sunt” în greacă 
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Am suspinat. 

- Totul, Vassula, este doar o umbră trecătoare; nu te descuraja, Eu voi fi alături de tine.  

Apoi mi-am amintit cât de greu îmi este să fiu în “exil” şi cât de mult detest aceasta. Ceea 

ce credeam în trecut că e plăcut, acum e un chin. Nu mai îmi plac aceste lucruri, nu le 

mai suport…Sunt o dezrădăcinată… 

- Ştiu; sprijină-te pe Mine.  

M-am simţit deznădăjduită.  

- Vassula, Vassula, nu, nu mai poţi găsi plăcere ca altădată în aceste preocupări lumeşti 

pentru că aceasta este Voia Mea. Nu vreau ca tu să mai înduri aceste lucruri.  

- Iisuse? 

- Eu sunt; priveşte-Mi Mâinile, priveşte, Vassula, ele sângerează. Vassula, reînvie 

Biserica Mea; ascultă-Mă; ai văzut tot acest sânge şiroind de pe braţele Mele? Eu 

sufăr.  

- Doamne, de ce-mi pricinuieşti atâta suferinţă, arătându-mi toate acestea? 

 (Viziunea era atât de vie, încât am crezut că sângele Lui se va scurge pe acest caiet) 

- Ca să te fac să înţelegi cât sufăr, preaiubită, văzând atâtea suflete sub puterea lui 

Satana. Lasă-Mă să te folosesc până la sfârşit.  

- Te iubesc. 

- Fii cu Mine; „noi”. Îţi voi aduce aminte pururi: „noi”
113

. Iubeşte-Mă.  

 

CONTEMPLAŢIA 

 

7.08.1987 

- Iisuse? 

- Eu sunt.  

Iisus îmi dădea din nou imagini ale biciuirii Lui. Partea dreaptă a Feţei Lui era umflată. 

M-am simţit din nou ruptă în bucăţi.  

- Vassula, vă iubesc pe toţi atât de mult! 

- Repede, repede. (Voiam să spun: „grăbeşte-te să-Ţi împlineşti Voia ca să nu mai 

suferi”. Nu puteam îndura să-L văd suferind.) 

- Cu puterea Mea, îi voi învia până şi pe cei morţi. Vassula, vreau să lămuresc mesajul 

Meu de săptămâna trecută. Ştii că Îmi retrag doar puţin din Lumina Mea? Simţi 

aceasta? 

- Da.  

- Bine. Retrăgându-Mi Lumina, dar numai foarte puţin, Eu hrănesc intelectul tău, în 

sensul că fac ca tu să Mă cauţi mai mult, ridicându-te la contemplaţie şi, însufleţindu-l, 

făcându-l să înflorească, el devine astfel roditor.  

- Cum m-ai hrănit până să mă aduci aici? 

- Ţi-am dăruit resurse care se găsesc în afara intelectului tău. Acum vreau să te fac să 

pătrunzi într-o treaptă superioară a meditaţiei. Vassula, tu trebuie să progresezi; Eu 

doar îţi îmbogăţesc hrana cu această uşoară schimbare; vreau ca aceasta să-ţi fie 

limpede. Ţi-am spus că te voi detaşa în toate privinţele, nu-i aşa? 

- Da, Doamne, mi-ai spus.  

- Acum, fiind detaşată, îţi voi înviora facultăţile.  

- E vorba de înţelegerea în profunzime de care mi-ai vorbit?  

- Da, înţelegerea ta. Dându-ţi acest har spiritual, alţii vor fi ajutaţi.  

- Cum adică alţii, Doamne? 
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- Vei fi în stare să-i înţelegi pe copiii Mei şi astfel vei fi în stare să-i ajuţi. Nu lua 

această uşoară retragere a Luminii Mele ca pe o părăsire, nu, Vassula, Eu doar îţi fac 

sufletul să avanseze în sfinţenie.  

- Doamne, mă temeam să nu ajung o barcă fără vâsle şi să fiu târâtă de curent înapoi, 

pierzând tot ce m-ai învăţat Tu! Am fost cuprinsă de panică! 

- Vassula, trebuie să te curăţesc; învaţă că la curăţirea unui suflet, sufletul trece prin 

spaime şi angoase cumplite, dar îţi spun aceasta: tânjind după Mine, vei fi înclinată să 

creşti în aceast har.  

- Care este…? 

- Care este contemplaţia. Vreau ca iubirea ta sa atingă desăvârşirea, dăruindu-te în 

întregime Mie.  

- Iisuse, sufletul meu tânjeşte după Tine.  

- Micuţă, oare nu tânjesc şi Eu după tine? Noi. Vino, să mergem.  

„Noi” – El îmi aminteşte să-I vorbesc folosind acest cuvânt. 

 

Acum înteleg că Iisus mă învaţă două lucruri în acelaşi timp: contemplaţia şi înţelegerea. 

Pe 26 iulie Dumnezeu a început să mă pregătească pentru această schimbare, căci deja în 

ziua următoare am simţit ca şi cum Lumina Lui se retrăgea încet. Am intrat în panică. 

Îndată sufletul meu a început să caute motivul; cum eu sunt vinovată şi plină de păcate, 

am căutat să văd unde sunt acele păcate care L-ar fi putut supăra atât de mult încât să-Şi 

retragă încetul cu încetul Lumina Lui de la mine. Oare L-am supărat? Sau Satana îmi 

făcea aceasta? M-am gândit că oricare din aceste motive ar fi, eu trebuie cu atât mai mult 

să mă agăţ mai strâns de Mântuitorul meu, să mă rog mai mult decât de obicei, să 

meditez mai mult, să folosesc din plin toate celelalte haruri pe care mi le-a dat, să simt 

Prezenţa Lui, să vorbesc cu El mai mult ca oricând, să nu uit nicicând de Prezenţa Lui, să 

lucrez cum n-am mai lucrat niciodată. Dacă ar fi de la Satana, atunci el ar fugi, 

înfuriindu-se, aşa că-l voi lăsa să se înfurie, iar el mă va lăsa în pace. Pe de altă parte, 

dacă e de la Dumnezeu, ca o încercare, aş vrea s-o trec cu succes, ca o elevă bună. Vreau 

să-L fac să zâmbească.  

Au trecut mai multe zile: nici o schimbare. Puterea mea se scurgea; am început să intru în 

panică de acum. Am încercat să-L slujesc cu şi mai multă ardoare şi evlavie, dar tot nu 

puteam să înţeleg de ce acestea nu ajută; cel puţin aşa credeam. Apoi Mântuitorul şi 

Învăţătorul meu mi-a explicat ce se întâmpla. Când eu credeam ca El mă părăsise, El 

doar mă curăţa, ridicându-mă la o treaptă mai înaltă de meditaţie, dezvoltându-mi 

intelectul şi insuflându-i o lumină subtilă, hrănindu-mă cu înţelegere.  

E evident, chiar şi atunci când îmi explic propriile mele sentimente, Dumnezeu e Cel Care 

mi le dictează. Cuvântul „subtil” mi-a fost rostit pe când şovăiam cum să descriu această 

lumină. L-am căutat în dicţionar să văd ce înseamnă, căci eu nu ştiam…) 

 

AUGUST 

10.08.1987 

Noaptea trecută am fost trezită de Domnul. El mi-a cerut să mă predau din nou Lui.  

Cuvintele mele au fost următoarele:  

„Îţi mulţumesc, Tată, că Ţi-ai îndreptat privirea asupra mea, care nu sunt altceva decât 

personificarea păcatelor acestei lumi. Îţi mulţumesc pentru Milostivirea Ta, atunci când 

eu Te-am renegat; Îţi mulţumesc pentru Iubirea pe care o ai pentru mine. În pofida 

vinovăţiei mele, Tu m-ai ridicat în Inima Ta. Îngăduie-mi să fiu lângă Tine, lângă 

Picioarele Tale; îngăduindu-mi aceasta e deja mai mult decât sunt vrednică. Îngăduindu-

mi să-Ţi vorbesc e mai mult decât merit; eu nu merit nimic. Tată, mă predau cu totul; ştiu 

că sunt un nimic, dar acest nimic Îţi aparţine. Vrei să mă arunci într-un colţ? Fă-o. Vrei 
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să mă calci în picioare? Fă-o. Vrei să sufăr numai? Fie. Mă vrei în Inima Ta? Atunci e 

mai mult decât am meritat vreodată. Orice doreşti Tu, Doamne, eu nu vreau decât să-Ţi 

mulţumesc şi să Te iubesc. Foloseşte-mă dacă vrei, până la ultimele mele puteri ca să-i 

ajut pe ceilalţi. Fă-mă vrednică încât să Te foloseşti deplin de mine. Sunt a Ta şi numai a 

Ta; sunt mişelnică, dar Te iubesc”. 

 

- Iisuse? 

- Eu sunt. Vassula, august este luna când am început să te învăţ. Vassula, este un fel de 

aniversare pentru noi. Bucură-te! Preaiubită, este sărbătoarea noastră; lasă-Mă să aşez 

asupra ta o cunună de Iubire. Vino, sărbătoreşte cu Mine. Te voi lăsa să mergi 

acum,
114

 dar vino la Mine pentru a sărbători luna Mea august.  

După ce Iisus mi-a spus aceasta, am alergat şi am căutat în caietele vechi datele din 

august. Am sărit de bucurie când am citit ce mi-a spus Dan, îngerul meu păzitor: „Eu, 

Dan, te binecuvântez în numele lui Dumnezeu, Tatăl nostru, al Preaiubitului Său Fiu Iisus 

Hristos şi al Sfântului Duh. Binecuvântaţi sunt cei curaţi cu inima, căci ei Îl vor vedea pe 

Dumnezeu”. Apoi Dan m-a condus la Dumnezeu şi, începând cu 10 august 1986, Yahve a 

fost Cel Care m-a învăţat. Dan a încheiat cu cuvintele: „Slavă lui Dumnezeu! Am împlinit 

tot ce a dorit Dumnezeu să fac”. Am înţeles şi ce mi-a spus Iisus în mesajul Său din 7 mai. 

Am alergat şi i-am spus verişoarei mele. Zburam de fericire! Sărbătoream cu Dumnezeu! 

S-a bucurat şi ea, dar mi-a atras atenţia că alţii ar putea să nu înţeleagă şi să creadă că 

sunt îndrăgostită de Dumnezeu, iubindu-L cum nu se cuvine. Ceea ce mi-a spus ea m-a 

întristat foarte mult şi m-a speriat. Oare ar putea să aibă dreptate?  

- Iisuse? 

- Fiică. 

- Mă tem de aceasta.  

- Ştiu. Vassula, iat-O pe Maica Mea. Aş vrea să înţelegi cât de greşite sunt gândurile 

tale. Te-am învăţat să Mă iubeşti pe Mine, Dumnezeul tău, precum doresc să Mă 

iubească fiecare. Sărbătoresc încheierea unui an. Preaiubită, vrei să fii fiica Mea a 

Păcii şi a Iubirii? Am văzut multe vieţi cuprinse de ură. Am umplut Împărăţia Mea cu 

Pace Veşnică; oare n-aş vrea să-Mi văd creaţia Mea străduindu-se pentru Pace? 

Micuţă, M-am apropiat de tine în pofida mizeriei, a renegărilor şi căderilor tale. Eu 

sunt un Dumnezeu al Iubirii. Privesc asupra copiilor Mei cu ochi iubitori. Fie ca 

fiecare să înveţe să Mă recunoască până ce voi veni să-l eliberez. Fie ca fiecare suflet 

să se apropie de Mine fără teamă; fie ca ei să afle că-i voi primi cu braţele deschise, 

căci Eu sunt un Tată iubitor. Fie ca ei să afle cum pot Eu schimba pietrele în slujitori 

de-ai Mei devotaţi. Fie ca ei să afle cum le eliberez Eu sufletul şi cum le dau libertate 

adevărată. Vassula, Eu nu te voi părăsi, dar din pricina temerii tale, ţi-O dau pe Maica 

Mea să te înveţe cât de mult te înşeli. Voi fi pururi alături de tine. Noi? 

- Da, Doamne.  

Am înţeles: pentru un timp, Sf. Fecioară Maria mă va învăţa şi-mi va arăta că temerile 

mele sunt greşite.  

Între 10 şi 14 august, am simţit-O pe Sf. Fecioară Maria aproape de mine; Ea mi-a vorbit 

şi am început să înţeleg că sentimentele mele pentru Ea sunt tot atât de puternice ca 

sentimentele pe care le am pentru Iisus.  

 

 

 

ORICINE MĂ CAUTĂ, MĂ VA GĂSI 

                                                
114 Trebuia să mă grăbesc la o întâlnire 
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14.08.1987 

- Dumnezeul meu? 

- Eu sunt. Primeşte cuvintele Mele de astăzi: „Oricine Mă caută Mă va găsi”. Preaiubită, 

iubeşte-Mă pururi cu ardoare şi slăveşte-Mă. Spune-i lui Örjän cuvintele Mele:  

“Crede…crede…crede. Vino, preaiubite; Eu te-am chemat într-adevăr, frate! Cât te 

iubesc! Eu, Mântuitorul tău, îţi ofer Iubirea Mea. Eu sunt Pacea; vino, vino la Mine şi 

pătrunde adânc în Rănile Mele; simte-Mi Inima, simte-Mă…trăieşte în Rănile Mele, 

frate”.  

Floare, preaiubită, rămâi. (Mă pregăteam să plec.) Iat-O pe Maica Mea.  

Sfânta Fecioară Maria: 

- Ah, Vassula, lasă-Mă să-ţi spun ce se va întâmpla. Tu îl vei slăvi pe Fiul Meu. Fiică, 

hrăneşte-te de la El.  

- O, Sfântă Marie, Tu întotdeauna m-ai încurajat! De la început Tu ai fost ajutorul meu.  

(Am simţit o mare iubire pentru Maica Domnului. Ea e atât de maternă!) 

- Poartă întotdeauna medalia Mea
115

, căci ţi-am binecuvântat-o. Primeşte Pacea Noastră.  

M-am prosternat atunci la pământ pentru a O cinsti pe Maica Domnului.  

 

CAIN ŞI ABEL 

 

16.08.1987 

- Dumnezeul meu, Te iubesc! 

- Vassula, tu eşti plăcută înaintea ochilor Mei. Ascultă şi scrie. Abel de astăzi va trăi, 

numai încrede-te în Dumnezeul tău; Abel va trăi! Abel va trăi de data aceasta. 

Preaiubită, lumea, în slăbiciunea ei, este umplută cu Caini. Voi răbda Eu la nesfârşit 

să-i privesc pe Abelii Mei osândiţi şi ucişi de către Caini? Câţi mai trebuie încă să 

piară sub Ochii Mei? Nu, Vassula, am răni care se deschid din nou; această generaţie 

este un neam de Caini. Preaiubită, de fiecare dată când s-a ridicat un Abel, un Cain şi-

a repetat fără cea mai mică şovăire uciderea, vezi, micuţă? 

Dumnezeu părea trist spunându-mi aceasta şi m-am întristat şi eu.  

- De ce se întâmplă asta? 

- Deoarece Abelii sunt sămânţa Mea; ei vin de la Mine.  

- Şi Cainii? 

- Cainii? Ei aparţin lumii, ei vin de la oameni. De data aceasta voi păşi între Cain şi 

Abel al Meu; voi smulge din rădăcină tot ce vine de la Cain. Voi arunca arma lui Cain 

din mâna lui, lăsându-l descoperit; va trebui să-l înfrunte pe Abel neînarmat. Vassula, 

îţi voi lămuri toate acestea. Priveşte-Mă în Faţă şi când faci aceasta, priveşte Buzele 

Mele şi vei înţelege. Mai vrei încă să lucrezi pentru Mine? 

- Da, Doamne, dacă îmi îngădui. Iisuse? 

- Eu sunt Iisus Hristos, Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitorul. 

 

 Noi?  

- Da, Doamne. 

 Sunt fericită, iar El zâmbeşte! 

- Vino dar, vom lucra împreună.  

 

 

 

ABEL ESTE SĂMÂNŢA MEA 

                                                
115 „Medalia miraculoasă” a Sf. Ecaterina Labouré 
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20.08.1987 

- Dumnezeul meu? 

- Eu sunt. 

- Cred că am înţeles ultimul tău mesaj.  

- Ai înţeles numai o parte din el, copilă.  

- Din câte am înţeles, Cain înseamnă tehnologia care provine de la oameni, lucrurile 

care nu sunt spirituale.  

- Da, Cain reprezintă toate lucrurile care aparţin lumii. Scrie: Cain reprezintă tot ceea ce 

urăsc ochii Mei; el reprezintă în această eră nelegiuirea, materialismul, revoluţiile, ura, 

păgânismul, asupritorii celor pe care Eu i-am binecuvântat, imoralitatea. Cain nu l-a 

înţeles niciodată pe Abel, pe care l-am modelat după asemănarea Mea. Abel vine de la 

Mine; el este sămânţa Mea.  

- Adică el e spiritual şi Te iubeşte? 

- Întocmai, şi din pricina acestei deosebiri, el a fost urât de Cain. Am spus că cei 

înţelepţi nu vor înţelege ceea ce vine de la Duhul.  

- Doamne, mă îngrijorează ceva ce nu vreau să scriu.  

- Ştiu; tot ceea ce vreau să fac este să-i deştept înţelepciunea. Ce e mai important pentru 

tine, să-l las sub grele pietre de moară sau să te tulburi tu? Chiar dacă te-aş face să 

suferi, ce ai alege? 

- Fără nici o şovăială aş alege să sufăr pentru el.  

- Te-am deşteptat din somnul tău; oare nu voi face la fel cu ceilalţi?  

- Ba da, Dumnezeul meu.  

- Atunci, lasă-Mă liber să lucrez prin tine. Sfinţită de Mâna Mea, Duhul Meu este peste 

tine. Logodnică, preaiubită a Sufletului Meu, ţi-am dat fără plată, aşa că fără plată să 

dăruieşti şi tu. Vino, pierde-te în Mine şi fii una cu Mine! Te iubesc, Vassula Mea.  

- Iisuse
116

… Voi face tot ce vrei Tu.  

- Vino atunci, Eu Îmi voi restabili creaţia. Noi? 

- Da! 

 

FLOAREA SIMBOLIZEAZĂ FRAGILITATEA 

 

23.08.1987 

Ieri s-a întâmplat ceva foarte special! Era una din acele zile pline. Era zi de spălat, aşa că 

am pornit maşina de spălat şi pe cea de uscat. Pentru că era o zi frumoasă, călduroasă, 

soţul meu l-a luat pe fiul nostru la piscină. A plecat la 11, spunând că se vor întoarce la 3 

după-amiază, aşa că atunci trebuia sa fiu cu masa gata. Am rămas singură acasă, 

muncind, şi pe la 2 fără 10 m-am gândit că ar trebui să pregătesc prânzul. Am aprins 

plita electrică de la aragaz ca să topesc untul şi deodată toate luminile s-au stins. 

Siguranţa principala sărise. Toate aparatele s-au oprit din funcţionare. Am verificat în 

toată casa să văd dacă mai funcţiona ceva. Nu mai funcţiona nimic. Am căutat o altă 

siguranţă ca s-o schimb, dar soţul meu le-a pus în altă parte. Magazinele erau închise, 

căci era duminică; maşina noastră era stricată şi eu mă simţeam frustrată. De supărare, 

m-am dus şi m-am întins în pat. După cinci minute, am auzit un zgomot în bucătărie şi, 

spre marea mea mirare, am văzut plita aprinsă şi untul, care rămăsese pe plită, se topea; 

dar celelalte aparate nu funcţionau, iar restul casei era fără electricitate. Nu puteam 

pricepe: dacă siguranţa principală era stricată, cum de mergea aragazul? Am pregătit 

mâncarea şi am pus-o în cuptor să se coacă. La ora 3 s-a întors soţul meu, care a 

verificat electricitatea; deşi siguranţa sărise, contorul electric funcţiona. Între timp, 
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mâncarea se făcuse. În momentul când am spus „Masa e gata” contorul s-a oprit, deşi 

cuptorul era încă aprins. M-am dus şi am stins cuptorul. Mai târziu, el a schimbat 

siguranţa stricată cu una nouă. Nici el nu a putut să-şi explice ce s-a întâmplat.  

- August este sărbătoarea noastră! Nu vreau să fie stricată sărbătorirea noastră.  

- Vrei să spui că… 

Iisus nu m-a lăsat să termin. 

- Vreau să spun că nu vreau să te văd tristă în timpul sărbătorii noastre. Vassula, tu eşti 

floarea Mea; ştii ce înseamnă o floare? Floarea simbolizează fragilitatea; pentru 

aceasta Eu am mare grijă de tine, ca nu cumva fragilitatea ta să-ţi facă rău.  

- Îţi mulţumesc, Dumnezeul meu, ştiu că eşti foarte aproape de mine şi Te iubesc. (Mă 

simt jenată, căci nu merit nimic).  

Ieri seară, când eram în camera fiului meu, am fost acoperită de mireasma de tămâie. 

Mirosul era doar într-un anumit loc. Eram fericită! 

- Dumnezeul meu? 

- Eu sunt. Te iubesc, să nu te îndoieşti! Tu nu eşti singură; Eu, Iisus, Eu, Iisus, sunt cu 

tine, floare. Te-am iubit dintotdeauna nebuneşte. Răspândeşte-ţi mireasma precum te-

am învăţat, înfrumuseţează-Mi grădina, umple-Mă de bucurie. Vino; vezi, Vassula, 

începi să Mă înţelegi. Pe bună dreptate te-am luat acum de lângă toţi, preaiubită. Tu nu 

prea îţi dădeai seama de ceea ce îţi făceam. Nu ai simţit Braţul Meu în jurul umerilor 

tăi, îndepărtându-te de toată lumea, în timp ce îţi şopteam la ureche dorinţele Inimii 

Mele? Acum, că ţi-ai ridicat capul, îţi dai seama deodată că nu ai pe nimeni în jurul tău 

în afară de Mine. 

Cât te iubesc! Sunt atât de fericit! Obişnuieşte-te să fii singură, numai cu Mine; da, 

numai noi doi, Eu şi cu tine, tu şi cu Mine. Ah, Vassula! Stai în faţa Mea acum, stai în 

faţa Mea, Dumnezeul tău. Vassula, de acum înainte voi fi Eu şi numai Eu. Eu sunt 

Dumnezeul tău, Eu sunt Sfântul tău Însoţitor, Eu sunt Mântuitorul tău, Eu sunt Mirele 

tău. Eu te voi îndestula cu tot ce-ţi trebuie, preaiubită. Ai nevoie de ajutor? Voi alerga 

la tine. Curaj? Îţi voi da Tăria Mea. Mângâiere? Aruncă-te în braţele Mele; locuieşte în 

Inima Mea. 

Preamăreşte-Mă, Vassula! Preamăreşte-Mă, fiică! Vino şi slăveşte-Mă! Slăveşte-Mă, 

cazi la pământ înaintea Picioarelor Mele; închină-te Mie! Fii a Mea! Ah, Vassula, 

iubeşte-Mă cum te iubesc Eu; binecuvântează-Mă cum te binecuvântez Eu; acoperă-

Mă cu mireasma ta, cum te acopăr Eu cu a Mea.  

Stau înaintea ta, Eu, Mântuitorul tău! Adoră-Mă! Simte Inima Mea în această vreme şi 

în acest ceas! Noaptea va veni curând, nu voieşti să-ţi umpli candela de la Mine? Nu 

aştepta niciodată până ce se sfârşeşte ziua; lasă-Mă să-ţi umplu candela. Vino şi ia de 

la Mine. Lasă-Mă să fiu singur cu tine; trăieşte pentru Mine; Mă încântă  singurătatea 

noastră! 

Te iubesc până la gelozie! Astfel este Iubirea Mea, încât te-am luat de lângă toţi. Vrei 

să încerci să Mă înţelegi? Cu dor am dorit să fiu singur cu tine; Iubirea e înflăcărată, şi 

când Iubirea e aprinsă, Îmi îngădui să fac ce-Mi place. Acum eşti a Mea şi doresc să 

Mă umpli cu cununi de Iubire. Încântă-Mă cu vorbele tale copilăreşti; lasă-Mă liber 

acum să te iubesc precum Îmi place. Nu Mi-ai dat tu însăţi libertatea de a te folosi 

precum doresc? 

- Ba da, Doamne. 

- Atunci Mă voi folosi de această libertate. Degetul Meu îţi va atinge inima şi când se va 

întâmpla aceasta, nu Îmi vei mai refuza nimic. August este luna noastră, la urma 

urmei. Îţi voi aminti mereu că sărbătorim.  

 

RĂSPÂNDEŞTE MESAJUL MEU 
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24.08.1987 

- Vassula, pocăieşte-te! 

M-am pocăit.  

- Îţi iert păcatele. Acum vreau să Mă preamăreşti! 

Am şovăit; nu găseam cuvintele potrivite.  

- Vassula, spune „Slavă Dumnezeului Atotputernic”. Ştii Cine sunt Eu? 

- Tu eşti Alfa şi Omega, Creatorul a toate. 

- Ai grăit bine, copila Mea. Acum îţi spun aceasta: binecuvântaţi sunt cei care vor citi 

Mesajul Meu şi vor crede că Eu l-am scris, fără să Mă fi văzut scriindu-l. 

Binecuvântaţi sunt cei ce ascultă Mesajul Meu şi-l urmează. Binecuvântaţi sunt cei ce 

se unesc şi propovăduiesc Pacea şi Iubirea. Răspândeşte Mesajul Meu, răspândeşte 

Pacea Mea şi fă-o să domnească în toate inimile. Nu te îndoi în veac de Iubirea Mea.  

- Cum vrei să-l răspândesc, cum aş putea face ceva? Sunt neajutorată.  

- Aşteaptă, Vassula, şi vei vedea; Eu te voi ajuta. Vino, noi?  

- Da, Dumnezeul meu, noi.  

 

CAIETUL 15 

CREDE ÎN LUCRĂRILE MELE CEREŞTI 

25.08.1987 

- Adu-ţi aminte, copila Mea, de iubirea ce o am pentru tine. Vassula, micuţă, am 

binecuvântat crucea roşie pe care o porţi la gât. Crede! Crede în Lucrările Mele 

Cereşti, Vassula.  

- Dumnezeul meu, Îţi mulţumesc! Cu cât îmi dai mai mult, cu atât ştiu că merit mai 

puţin.  

- Te iubesc; vino, rămâi aproape de Mine. Îmi place să te aud cum vorbeşti despre 

lucrurile pe care ţi le-am spus despre Prezenţa Mea şi despre alte lucruri, învăţând-o pe 

Ismini. Trăieşte pentru Mine; slăveşte-Mă.  

- Uneori, Doamne, simt mai puţin Prezenţa Ta şi atunci mă gândesc „acum Dumnezeu 

nu mai e atât de aproape de mine”. De ce se întâmplă asta, Doamne? 

- Tu crezi greşit că nu sunt destul de aproape de tine, căci în acele momente sunt cât se 

poate de aproape de tine. Singură nu eşti NICIODATĂ! 

Deodată L-am discernut foarte clar pe Iisus. El mi-a dovedit prin anumite gesturi ale Lui 

Prezenţa Lui atât de vie. Aceasta a ţinut câteva minute; a fost minunat! 

- Totul este spiritual. 

Prin aceasta am înţeles că totul este supranatural, imposibil de înţeles dacă situăm aceste 

lucruri în planul fizic. Aceasta nu este ceva ce ţine de fizic, deci nu poate fi explicat din 

punct de vedere fizic. Aceste lucruri sunt situate în sfera supranaturalului şi nu în cea a 

„realului”.  

- Mulţi dintre voi tind să uite că Eu sunt Duh şi că şi voi sunteţi duh
117

.  

 

ÎNGĂDUIE-MI SĂ TE CĂLĂUZESC ORBEŞTE 

26.08.1987 

- Vassula, mai doreşti să fii mesagera Mea? 

- Da, Doamne, dacă mă mai vrei Tu, cu toată neputinţa şi căderile mele.  

- Copilă, te voi ajuta să-ţi îndeplineşti sarcina, apoi te voi elibera. Înţelepciunea te va 

învăţa. Voieşti să renunţi la timpul tău liber şi să te jerfeşti mai mult pentru Mine? 

- Da, voiesc. 

                                                
117 Aceasta nu înseamnă că nu avem trupuri, sau că Iisus nu are un Trup de slavă 
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- Ia Braţul Meu; Eu te voi sprijini. Vassula, era voastră şi-a pierdut toate valorile 

spirituale; cu toate acestea, Eu voi fi pururi alături de voi ca să vă ajut. Eu sunt Iisus 

Hristos, Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu. Eu te pregătesc; îngăduie-Mi să te călăuzesc 

orbeşte; crede în Mine orbeşte până la sfârşit. 

 Aceasta înseamnă „nu cere nici o dovadă despre aceasta, ci numai crede”. Credinţa 

oarbă Îl slăveşte pe Dumnezeu. 

 

AI FOST ÎNVĂŢATĂ DE MINE 

28.08.1987 

- Vassula, vino, tradu în franceză Lucrările Mele. Eu te voi ajuta. Pâinea Mea să fie 

dăruită fără plată.  

- Da, Doamne, aşa voi face; ştiu că Tu mă vei ajuta. 

 

29.08.1987 

- Vassula, am revărsat asupra ta discernăminte şi învăţături; ai fost învăţată de Mine. Ţi-

am dat Pâinea Mea din rezervele Mele, ţi-am dat roade din grădina Mea. Am revărsat 

în tine Lucrările Mele ca să luminez această lume, revelându-Mi Chipul. Vino, nu uita 

pentru ce te-am ales; mulţumeşte-te cu ce-ţi dau Eu, fiică. Ţi-am dăruit din belşug din 

Pomul Vieţii ca să-i hrănesc şi pe alţii. Sprijină-te pe Mine; atârnă de Mine. Vrei să-

Mi dai tot ce ai? 

- Tot ce am este al Tău; nu vreau să păstrez nimic numai pentru mine.  

- Tot ce ai e într-adevăr al Meu, dar ţi-am dat libertatea de a alege. 

- A alege ce, Doamne? 

- A alege între bine şi rău. Am dat fiecăruia această libertate a alegerii.  

- Atunci, dacă e singurul lucru pe care-l am, aleg să rămân cu Tine.  

- Atunci, lasă-Mă să te leg şi mai strâns de Mine; lasă-Mă să te călăuzesc acolo unde 

sunt căutat mai mult.  

- Te iubesc, Tată, facă-se voia Ta.  

- Iubeşte-Mă, copilă; ascultă-Mă: până ce nu-Mi voi fi împlinit Lucrările nu te voi 

elibera din lanţurile tale ca să vii la Mine. Îmi voi îngădui să te folosesc pentru a-Mi 

scrie dorinţele. Iubirea te iubeşte; desenează semnul Meu: 

 
Iisus Hristos, Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitorul 

 

30.08.1987 

(Seara) 

- Iisuse? 

- Eu sunt. Mă laşi să Mă odihnesc în tine? 

- Da, Doamne. 

- Floarea Mea, caută-Mă, doreşte-Mă cu ardoare, binecuvântează-Mă. 

- Te binecuvântez, Doamne.  

- Primeşte şi tu binecuvântările Mele. NU EŞTI SINGURĂ! 

L-am simţit atât de puternic ca şi cum aş fi putut să-L ating.  

 

SINGURĂ NU EŞTI 

 

31.08.1987 

- Vassula, voi veni în liniştea nopţii. Ceasul se apropie; singură nu eşti. Lumea pare să 

uite de Prezenţa Mea. Eu sunt Dumnezeu, dar câţi se gândesc la Mine? Foarte puţini.  
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Am văzut o noapte liniştită, plină de stele, şi deasupra acestor stele, Ochii lui Dumnezeu 

asupra noastră.  

- Veghează, căci în această linişte a nopţii Mă voi pogorî. Mi-am întocmit planurile 

înainte de a te fi creat pe tine, micuţă. Te voi ridica la Mine şi-ţi voi arăta ceva. Acum 

odihneşte-te, preaiubită.  

 

POCĂIEŞTE-TE, CREAŢIE, ÎNAINTE SĂ VIN EU 

 

1.09.1987 

- Credincioşia este ceea ce iubesc Eu. Vassula, îţi voi da o viziune, înălţându-te la Mine; 

îţi voi arăta cum se vor înfăţişa cerurile.  

Mi-a fost înfăţişat cerul, era ca o noapte obişnuită cu stele. Apoi s-a schimbat. Aducea cu  

paleta unui pictor, cu stropi de culoare, dar era o culoare dominantă, care le întrecea pe 

toate celelate în intensitate: era un roşu gros, care creştea în grosime, precum o drojdie, 

curgând de deasupra peste noi.  

- Vassula, voi deschide cerurile, îngăduindu-ţi să vezi ceea ce nici un ochi n-a mai 

văzut. Ai discernut bine; rămâi trează. Eu voi veghea asupra ta. Ascultă-Mă; scrie: de 

la începutul vremilor Mi-am iubit creaţia, dar creaţia Mea am creat-o şi ca să Mă 

iubească şi să Mă recunoască drept Dumnezeul ei. De la începutul vremilor am sfinţit 

tot ce au creat Mâinile Mele. Eu sunt un Dumnezeu al Iubirii; Eu sunt Duhul Sublimei 

Iubiri.  

De la începutul vremilor, făptură, Mi-am arătat iubirea către omenire, dar Mi-am arătat 

de asemenea şi Dreptatea. De fiecare dată când creaţia Mea se răzvrătea împotriva 

Mea şi a Legii Mele, Mă învârtoşam cu Inima. Inima Mea suferea de pe urma 

nedreptăţilor lor. Am venit să le aduc aminte că ei nu sunt decât o umbră trecătoare pe 

pământ, făcută din praf, şi că primele Mele picături de ploaie asupra lor îi vor lua şi nu 

va rămâne nimic în urma lor. Am suflat în ei Suflarea Mea, dăruindu-le viaţă. Lumea 

M-a tot jignit fără încetare, dar Eu, dinspre partea Mea, fără încetare le-am tot adus 

aminte de existenţa Mea şi cât de mult îi iubesc. Cupa Dreptăţii Mele este plină, 

creaţie! Dreptatea Mea atârnă greu asupra voastră! Uniţi-vă şi întoarceţi-vă la Mine; 

cinsteşte-Mă, creaţie! Când vei face aceasta, şi Eu Îmi voi ridica Dreptatea.  

Strigătele Mele răsună şi zguduie întregul Cer, făcându-i pe îngerii Mei să tremure 

pentru ceea ce va să vină. Eu sunt un Dumnezeu al Dreptăţii şi ochii Mei au obosit să 

vadă ipocrizie, ateism, imoralitate. În decăderea ei, creaţia Mea a devenit o replică a 

ceea ce a fost Sodoma. Vă voi fulgera cu Dreptatea Mea precum i-am fulgerat pe 

sodomiţi. Pocăieşte-te, creaţie, înainte să vin Eu. Cu adevărat Eu v-am prevenit de 

multe ori, dar voi nu aţi urmat indicaţiile Mele. Am ridicat sfinţi ca să vă prevină, dar, 

fiică, ei şi-au închis inimile. Creaţia Mea preferă să trăiască în desfrâu şi să Mă ignore. 

Le-am dat semne pentru a-i trezi.  

- Dumnezeul meu, copiii Tăi dorm numai; Te rog, vino şi-i trezeşte; ei dorm numai.  

- Dorm ceas de ceas, an de an.  

- Dar Doamne, cine e de vină dacă ei nu au fost învăţaţi; sunt aproape nevinovaţi dacă 

nu ştiu nimic despre Tine.  

- Am ridicat pe pământ slujitori şi învăţători ca să-i înveţe.  

- Dar Doamne, învăţătorii şi slujitorii Tăi lucrează, dar ce pot face ei mai mult decât 

atât când mulţimile de oameni refuză? Ei sunt neajutoraţi.  

- Neajutoraţi? Ar trebui să se pocăiască, ar trebui să vină la Mine şi să se pocăiască. De-

a lungul timpului, le-am dat semne, dar ei le-au respins ca nefiind de la Mine. Le-am 

dat avertismente prin suflete slabe şi mizerabile, dar ei s-au îndoit de Cuvântul Meu. 

Au respins toate binecuvântările Mele, îndurerându-Mă. O, oameni cu inimi de stâncă! 
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Oameni de puţină credinţă! Dacă ar fi avut mai multă inimă şi dacă ar fi avut măcar 

acum mai multă inimă, i-aş fi ajutat. I-am deşteptat din somnul lor, dar de câte ori nu 

şi-au închis ochii, căzând înapoi în somn! 

- Dar de ce ei nu fac cunoscute lumii semnele Tale, atunci când le dai? 

- Unii fac aceasta, dar majoritatea sufletelor Mele sacerdotale şi-au închis inimile, 

îndoindu-se, temându-se; mulţi dintre ei se tem. Vassula, îţi aminteşti de farisei? 

- Da, Doamne.  

- Lasă-Mă să-ţi spun că mulţi dintre ei sunt replici ale fariseilor, care se îndoiesc, se 

tem, orbiţi de vanitate şi de ipocrizie. Îţi aminteşti de câte ori le-am dat semne?  Le-am 

dat semne de sute de ori, şi ce au făcut? Vremurile nu s-au schimbat; multe din 

sufletele Mele sacerdotale sunt întocmai la fel, replici ale fariseilor! Le-am dat semne, 

dar ei vor semne care să poată fi explicate prin dovezi, ei vor dovezi.  

- Le vei da dovezi pentru semnele Tale de dinainte şi pentru această revelaţie? 

- Tot ceea ce le voi da eşti tu însăţi, copila Mea.  

- Dar, Doamne, nu e convingător, eu nu sunt convingătoare, nu fac doi bani în a 

convinge! Or să-mi râdă în faţă.  

- Eu te-am binecuvântat. 

- Dar, Doamne, eu ştiu că eşti Tu, şi încă alţi câţiva, dar mulţi nu vor fi de acord, de 

vreme ce nu e nici o dovadă palpabilă că e de la Tine. Eu sunt un nimic, şi Tu ştii 

asta. 

- Fiică, lasă-Mă să pe Mine să fiu totul; rămâi un nimic şi lasă-Mă pe Mine să fiu totul. 

Cu cât eşti tu mai puţin, cu atât mai mult sunt Eu. Acum Mi-am aşternut Dreptatea 

peste omenire; asupra lor vine ceea ce au secerat. 

- Nu există vreo soluţie? Vreau să spun ca într-un fel sau altul totul să se facă precum 

voieşti Tu şi astfel Dreptatea Ta să fie ridicată? 

- Vassula, când voi fi primit
118

 şi nu refuzat de sufletele Mele sacerdotale ca acum, Îmi 

voi ridica Dreptatea. I-am avertizat, dar ei ţin ascunse avertismentele Mele.  

- Te rog, spune-mi, din ce cauză fac aceasta? 

- Ei par a uita Atotputernicia Mea şi Bogăţia Mea; ei tind să pună totul într-un singur 

lucru
119

; vor crede numai dacă vor vedea, întristându-Mă şi neţinând seama de 

binecuvântările Mele. Făptură! Făptură! Reînviază Biserica Mea! Vassula, cinsteşte-

Mă. Ceasul e aproape, preaiubită, ceasul s-a apropiat. Iubirea se va întoarce ca Iubire.  

- Îţi mulţumesc, Doamne, Te binecuvântez.  

În aceste trei zile, între 1 şi 4 septembrie, am simţit în sufletul meu o angoasă 

inexplicabilă.  

GARABANDAL 

 

4.09.1987 

În caietul meu personal, Iisus mi-a dat un mesaj care m-a speriat. M-am ridicat, părăsind 

mesajul. Mai târziu, m-am dus să scriu; Iisus şi-a repetat mesajul. Am început să mă tem. 

Ca altădată, gândurile mi s-au încurcat; mă întrebam pe mine însămi şi-L întrebam pe 

Dumnezeu “de ce eu?” De ce au început de fapt aceste scrieri? De ce mă simt aşa legată 

de Dumnezeu? Cum eram acum un an şi jumătate şi cum sunt acum? Trăiesc în Adevăr şi 

mă simt responsabilă pentru tot ceea ce se întâmplă. Simt că trebuie să-L mulţumesc pe 

Dumnezeu. Apoi, iarăşi îndoieli, îndoieli care m-au făcut să-L pun la încercare pe Iisus. 

Am venit la El, îndoindu-mă. El ştia aceasta. M-a întrebat “ei bine?” şi mi-a spus să 

încerc din nou (să-mi controlez mâna). Voiam să scriu ceea ce voiam eu, să-mi ţin sub 

control eu însămi mâna. Mă luptam să scriu, dar nu puteam; apoi El a scris “Scrie” şi 

                                                
118 A primi = a recunoaşte Lucrările Lui Divine din timpurile noastre 
119 Dovada palpabilă 
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mi-a forţat mâna să scrie de patru ori “Iubire”, în timp ce eu mă luptam să-mi ţin mâna 

sub control.  

 

- Eu sunt Iubire. Îţi voi aduce aminte că pe umerii tăi Mi-am aşezat Crucea de Pace şi 

Iubire. Sus! Sus! Ridică! Ridică! Fiică, îţi dai seama pentru ce te-am crescut? Te-am 

crescut ca să uneşti Biserica Mea. Altarule, oare n-am grăit că din gura pruncilor veţi 

auzi adevărul, iar nu de la cei înţelepţi? Grăit-am că cei înţelepţi vor asculta şi vor 

asculta şi nu vor înţelege, vor vedea şi iar vor vedea, dar nu vor pricepe, căci inimile 

lor s-au învârtoşat; şi-au astupat urechile şi şi-au închis ochii. Vassula, Eu te-am înviat 

din morţi, instruindu-te cu Înţelepciune. Nu te teme şi înaintează.  

Iisus mi-a dat o viziune despre mine însămi în faţa Lui. Mă simţeam nesigură. El mă ţinea 

de mâini şi, în timp ce El mergea cu spatele, mă trăgea să merg înainte.  

- O, fiică, cât de mult te iubesc! Floare, tot ce simţi vine de la Mine; înaintează. 

Mă simţeam ca şi cum făceam primii mei paşi şi eram emoţionată. 

- Vassula, în timiditatea ta, Mă încânţi nespus. Fiică, scrie cuvântul “GARABANDAL”. 

Vassula, când te-am deşteptat din somnul tău, nu a fost numai ca să te trezesc, ci şi ca 

să Mă pot folosi de tine, preaiubită. Purificarea ta nu a fost numai ca să te curăţesc, a 

fost şi ca să simţi Prezenţa Mea şi să fii în Prezenţa Mea. Faptul că te-am folosit nu a 

fost numai pentru a scrie Mesajele şi dorinţele Mele, ci şi pentru a-Mi scrie 

binecuvântările pentru copilaşii Mei din Garabandal. Vin pentru ca Mesajul Meu să fie 

preamărit. Altarule, păstrează această flacără aprinsă; prin Puterea Mea, voi restabili 

Biserica Mea. Iubeşte-Mă; nu şovăi, sprijină-te pe Mine şi odihneşte-te; Eu te voi ajuta 

să înaintezi. Ceasul e aproape; roagă-te cu Mine.  

Tată, izbăveşte-mă în Braţele Tale 

Îngăduie-mi să mă odihnesc aproape de Tine, 

Sfinţeşte-mă, Tată, 

când mă primeşti; 

Iartă-mi păcatele precum le-am iertat eu celorlalţi. 

Slavă lui Dumnezeu, Tatăl meu; 

Te binecuvântez. Amin. 

 

5.09.1987 

- Vassula, nu te teme; scrie cuvântul “Garabandal”. Garabandal este urmarea altor 

semne; apariţiile de la Garabandal sunt adevărate. Credeţi, voi toţi care nu aţi văzut; 

credeţi, credeţi. Fiică, te-am folosit ca să Mă pot manifesta prin tine. Maica Mea a 

apărut sufletelor Mele alese; din gura lor a fost rostit Adevărul, dar multe din sufletele 

Mele sacerdotale le-au declarat ca fiind nesigure şi unii dintre ei le-au renegat cu totul. 

M-am manifestat prin tine ca să ridic această îndoială despre Garabandal. Apariţiile de 

la Garabandal sunt adevărate, iar copiii Mei au văzut-o într-adevăr pe Maica Mea şi au 

auzit Mesajele Ei.  

Vassula, o încercare şi mai grea va veni asupra ta, făcând Crucea Mea mai grea pe 

umerii tăi şi sporind Cupa Dreptăţii Mele. Eu am prevenit lumea.  

- Dumnezeul meu, poate că foarte puţini ştiu că se întâmplă aceasta. 

- Adevărat, mulţi nu ştiu, din pricina îndoielilor şi temerilor pe care le au sufletele Mele 

sacerdotale. Îndoindu-se, ei reneagă Lucrările Mele Cereşti; au uitat că Eu sunt 

Atotputernic. Învârtoşaţi cu inima, ei şi-au pierdut spiritualitatea; orbiţi, ei caută fără 

de Lumină şi fără de Înţelepciune. Toate Lucrările Mele au fost întotdeauna date unor 

simpli copii şi niciodată celor învăţaţi. Lucrările Mele apar neobişnuite în ochii lor, dar 

asta din pricină că ei se compară cu Mine. De la începutul vremilor, nu v-am părăsit 

niciodată.  
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Dumnezeu m-a făcut să înţeleg că semnele ne sunt date ca să ne amintească de Prezenţa 

Lui în mijlocul nostru, ca să ne încurajeze. 

- Vassula, îţi aminteşti de farisei? 

- Da, Doamne.  

- Odată ei M-au învinovăţit că propovăduiesc împotriva Legii lui Moise. Care e 

deosebirea astăzi? Am fost învinovăţit de promiscuitate şi că merg împotriva Legii lor; 

acuzaţiile şi îndoielile legate de Garabandal nu sunt departe de acestea. Lasă-Mă să-ţi 

spun că aceia care dispreţuiesc apariţiile şi mesajele de la Garabandal sunt cei care Mă 

rănesc; ei sunt spinii Trupului Meu. Ţi-am spus acum câtva timp
120

 că te voi călăuzi cu 

Putere Cerească în înseşi adâncimile Trupului Meu Sângerând; am spus că-ţi voi arăta 

cu Degetul Meu pe cei care Mă rănesc. Eu sunt Iisus Hristos, Preaiubitul Fiu al lui 

Dumnezeu. Vassula, nu te teme, căci sunt înaintea ta.  

 

6.09.1987 

- Iisuse? 

- Eu sunt. Te voi părăsi Eu vreodată? Floare, înconjoară-Mă cu cununi de iubire. 

Adună-i pe copiii Mei în jurul Meu, lasă-Mă să-i binecuvântez, Eu, Care i-am tot 

aşteptat. Am aşteptat acest ceas; am venit să-i întâmpin şi să-i binecuvântez. Adună-i 

pe preaiubiţii Mei, avutul Meu, mieii Mei. Îmbrăţişează-i din partea Mea, mângâie-i 

din partea Mea; adu-le aminte de promisiunea Mea; iubeşte-i, uneşte-i. Vino mai 

aproape de Mine; lasă-Mă să te învăţ cu Înţelepciune.  

 

A CREDE ESTE TOT UN HAR 

 

7.09.1987 

- Pacea fie cu tine. 

- Şi cu Tine, Doamne
121

. 

- Absoarbe-Mă, floare! Lasă Lumina Mea să strălucească asupra ta şi grijile tale să se 

micşoreze. Suflarea Mea le va alunga şi alcătuirea lor se va nărui; vor fi luate şi duse 

departe, lăsându-te zâmbitoare. Roua dreptăţii Mele te va înfrumuseţa. Floare, 

primeşte Mesajul Meu de astăzi. Nu te teme, căci Mi-am făcut planurile cu mult 

înainte ca tu să te naşti. 

- Asta înseamnă că orice se va întâmpla cu mine, cu mesajele Tale şi cu toată lumea 

este din Voia Ta? 

- Da, preaiubită, tot ce va veni va fi de la Mine. 

- Mă tem să nu dau greş, Doamne. 

- Cum ai putea tu să-Mi faci planurile să dea greş? Gândeşte-te, tu eşti un nimic. 

Aşadar, cum ar putea un nimic să fie ceva şi acel ceva, aşa cum ar fi, să facă planurile 

Mele să dea greş? Dar tu eşti un nimic, aşa că nu te teme. Lasă totul în Mâinile Mele. 

Vassula, Eu sunt Învăţătorul tău; nu te teme atunci când eşti cu Mine.  

- Vreau să spun ceva, Te rog. 

- Simte-te liberă. 

- Ştii că sunt momente când mă gândesc că sunt total nebună, dementă? 

- Ştiu. 

- Atunci gândeşte-Te numai la cei cărora le voi arăta acestea într-o zi! Vor fi şocaţi, 

vor spune că pot găsi o explicaţie naturală; pur şi simplu nu vor crede. 

                                                
120 Pe 11 iunie (Caietul 13),  Dumnezeu mi-a dat acelaşi mesaj; a spus că nu-i va cruţa. La acea vreme, nu ştiam 

despre cine vorbeşte. 
121 Din neştiinţă I-am răspuns în felul acesta la salut 
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- A crede este tot un har; a avea credinţă este tot un har; a vedea, auzi şi înţelege 

Lucrările Mele Cereşti este tot un har; toate sunt date de Mine. 

- Da, Doamne. 

- Vassula, am lucrat cu tine; cinsteşte-Mă, fiică. 

- Cu ajutorul Tău, nu Te voi dezamăgi. 

- Ascultă dar aceste cuvinte care vin de la Maica Mea: 

- Vassula, pethi mou
122

, nu te teme, Eu sunt cu tine. Fiul Meu Iisus într-adins ţi-a limitat 

dovezile şi semnele pe care tu I le-ai cerut să ţi le dea, dar Îşi are motivele Lui. El ţi-a 

dat totuşi harul de a crede; te-a instruit cu Înţelepciune. Vassula, tu ai crezut într-

adevăr orbeşte. 

- Într-adevăr? 

- Da, altminteri n-ai fi avut această râvnă de a veni la Noi să scrii, lăsându-te folosită 

după Voia Lui. Făcând aceasta, preaiubită, e o dovadă că tu crezi orbeşte şi Dumnezeu 

se bucură mult de aceasta; credinţa ta e mare. Iisus doreşte ca prin aceasta să-i înveţe 

şi pe alţii să aibă credinţă şi să creadă orbeşte în Lucrările Lui Cereşti. Fiţi nevinovatî, 

fiţi precum copiii în care Dumnezeu Îşi găseşte bucuria. 

- Şi dacă ei nu vor crede, Sfântă Marie? 

Deodată vocea Sf. Maria a devenit gravă. 

- Suferinţele tale vor fi mari; vei fi ca o oglindă ce va oglindi chipul lui Iisus. Asupra ta, 

copilă, se vor oglindi suferinţele Lui. 

- Vrei să spui că Iisus va suferi dacă ei vor arăta neîncredere şi dispreţ? 

- Întocmai, Iisus va suferi. Asupra ta se vor arăta suferinţele Lui. 

- Dar de vreme ce El şi-a făcut planurile de mai înainte, nu le-ar fi putut face în aşa fel 

încât să nu fie nici un fel de contraziceri? 

- Copilă, acesta este felul în care tind să gândească oamenii. Nu uita învăţăturile Lui. 

Iisus vrea ca Lucrările Lui să fie recunoscute prin har.  

- Iisus mi-a spus că nu va sta deoparte dacă va vedea pe cineva că încearcă să-mi facă 

rău. 

- Într-adevăr, aşa a spus, şi Eu îţi grăiesc aceasta, fiică: nici Eu nu voi sta deoparte! Te 

iubesc şi nu-i voi lăsa să-ţi facă rău.  

(Aici am fost foarte emoţionată.) 

- Sunt o laşă, mă tem, dar mă voi agăţa de Tine şi de Iisus. 

- Fiică, îţi voi spune încă ceva. Dumnezeu Şi-a întins Dreptatea asupra oamenilor; Cupa 

Lui este plină acum. Ascultă-Mă cu luare aminte, în spatele acestor cuvinte se ascund 

mult mai multe. Slăveşte-L pe Dumnezeu, Vassula. Eu sunt Sfânta ta Maică; fiică, 

bizuie-te pe Mine, nu osteni să lupţi. Aminteşte-ţi, Iisus a fost părăsit de toţi pe drumul 

spre răstignire; El Şi-a purtat Crucea singur.  

- Da, Maică. Nu voi cere mai mult decât îmi va da El.  

- Vassula, lasă-Mă să-ţi răspund la întrebarea pe care o ai în minte. Dacă ei iarăşi nu vor 

crede, mânia lui Dumnezeu va creşte, sporind Cupa Lui de Dreptate. Va fi precum în 

viziunea pe care ţi-a dat-o Dumnezeu
123

. Roagă-te şi ispăşeşte, căci sfârşitul 

Timpurilor e aproape.  

- Da, Maică. Dumnezeu să te binecuvânteze. 

- Sunt Eu, Iisus. Micuţă, rămâi mică. Să stăm de vorbă împreună, să împărţim această 

zi. Îngăduie-Mi să fiu Sfântul tău Însoţitor. 

- Doamne, îngăduie-mi mie să-ţi vorbesc. Îmi voi aminti de Prezenţa Ta. 

- Vino ; noi.  

 

                                                
122 „Copila Mea” în greacă 
123 la 1 septembrie 1987 
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EU STAU LA UŞĂ ŞI BAT 

7.09.1987 

- Pacea fie cu tine, fiică. Aminteşte-ţi aceste cuvinte pe care ţi le voi mai spune o dată. 

Aminteşte-ţi-le mai mult îndeosebi acum: “Eu, Domnul, stau la uşă şi bat. Dacă-Mi va 

auzi cineva chemarea şi-Mi va deschide uşa, voi intra să cinez alături de el. Celor care 

se vor dovedi biruitori, le voi îngădui să împartă Tronul Meu, aşa cum şi Eu Însumi 

am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe Tronul Lui. Cel ce are urechi de auzit, să asculte 

ceea ce Duhul le zice Bisericilor”
124

.Fiică, spune-le, spune-le, aminteşte-le cuvintele 

Mele, căci ei le-au uitat. 

- Iisuse, ajută-mă. 

- Te voi ajuta pururi, Vassula.  

(Am suspinat.) 

- Îţi mulţumesc, Doamne. 

 

8.09.1987 

- Vassula, fă-Mi bucuria şi primeşte-Mă. Vreau ca tu să Mă urmezi. Te voi duce ca să 

Mă întâlneşti la Tabernacolul Meu. Primeşte-Mă şi te voi binecuvânta
125

. Te iubesc. 

- Şi eu te iubesc, Doamne. Am să vin. 

 

ÎNŢELEPCIUNEA SE GĂSEŞTE ÎN SFÂNTA BIBLIE 

 

9.09.1987 

- Vassula, vreau ca aceste cuvinte pe care ţi le voi da să fie cunoscute. Doresc ca aceste 

cuvinte să fie răspândite pretutindeni: “Eu, Domnul, îi binecuvântez pe copiii Mei din 

Garabandal”. Vassula, binecuvântează-i, uneşte-i. 

- Toate le voi face cu ajutorul Tău, Doamne. 

Atunci “tot iadul s-a dezlănţuit”. Satana urla de furie, la fel şi demonii lui, care au şi 

nume; îi ştiu pe cei care mă atacă.  

- Vassula, vino, te voi face să înţelegi cât de mult te urăsc ei. Nu te teme. 

Iisus m-a dus sub pământ. Ne-am oprit. Am recunoscut iadul, căci picioarele mele stăteau 

într-un noroi cleios, murdar, într-o grotă sub pământ. Iisus mi-a spus să ascult.  

Satana a spus: “Aha, iarăşi ea, încă o scorpie! Bo, ia aminte acum, răneşte-o, 

schilodeşte-o pe vecie, răneşte-o ca să biruim, maltrateaz-o. Ea simte ura pe care o am 

pentru ea şi pentru restul creaţiei lui. Sabi, mergi şi tu şi răneşte-o. Vă urăsc pe toţi!” 

Satana era iarăşi ca un nebun. Iisus m-a scos afară de acolo. 

- Acum, că ai auzit ura lui, trebuie să-ţi dai seama cu ce hotărâre te urmăreşte ca să te 

facă să te opreşti din scris. Eu, Iisus, te iubesc şi sub aripile Mele te păzesc, nelăsându-

te nici o clipă din vederea Mea. 

 

(Mai târziu) 

- Vassula, nu citi aceste cărţi; nu au nici Înţelepciune, nici Adevăr. Înţelepciunea se 

găseşte în Sfânta Biblie. Sunt bucuros că M-ai auzit.  

(Nu am făcut prea multe azi, căci am meditat aproape toată ziua. Când mi-am dat seama 

că a trecut timpul m-am dus să pregătesc masa. Cum m-am apucat de lucru, Iisus, Care 

mă privea, m-a întrerupt, spunându-mi “Vassula, ai o clipă pentru Mine?”Am spus: “da, 

am milioane de clipe, nu doar una, pentru Tine”. Mi-am lăsat deoparte treaba şi m-am 

dus să scriu. El mi-a spus să nu mai citesc o carte pe care o citeam. Era o carte despre 

                                                
124 Apocalipsa, 3, 20-22 
125 Iisus mă cheamă din nou să primesc Sf. Împărtăşanie 



 130 

lucruri de care n-am mai auzit niciodată, depre legende, religii şi ezoterism, o carte 

scrisă de persoane fără formare teologică.) 

 

(Mai târziu, seara) 

- Toate aceste părţi din Faţa Mea au fost rănite. (Mă uitam la fotografia Sf. Giulgiu).  

- Tot ce văd, Doamne? 

- Da, totul. Mi-au smuls o bucată din barbă, Mi-au rănit ochiul drept.  

- Iisuse, nu ştiu ce să spun. 

- Spune-Mi “Te iubesc!”. 

- TE IUBESC! 

- Vassula, nu te descuraja, NICIODATĂ. Eu sunt cu tine. Împreună purtăm Crucea 

Mea.  

 

REPARAŢII URIAŞE SUNT CERUTE ACUM DE LA VOI TOŢI 

 

10.09.1987 

- Te iubesc; până când voi veni să te eliberez, crede în Mine orbeşte, Vassula. 

- Iisuse, ştiu că în unele momente trebuie că eşti foarte nemulţumit de mine, acele 

momente când cad în îndoială; în acele momente sunt ca rezultatul unei înmulţiri: 

dacă-l înmulţeşti pe Toma cu 10, rezultatul sunt eu. 

- Floare, tu eşti slabă şi datorită slăbiciunii tale sunt Eu atras. Oare nu ştiu Eu toate 

acestea, preaiubită? Eu sunt Tăria ta. 

(Iisus mi-a şoptit ceva la ureche; voi ţine aceasta secret.) 

- Vassula, Garabandal este Urmarea Miracolelor. Între aceste Miracole am dat şi alte 

semne. 

- Poţi să scrii despre care Miracole e vorba? 

- Scrie: “Lourdes”, apoi “Fatima”; vreau să scrii acum “Garabandal din San Sebastian”. 

Slăveşte-Mă! Aminteşte-ţi, Eu sunt Lumina acestei lumi.  

(Deodată, Iisus mi-a amintit un vis pe care l-am avut azi-noapte, dar pe care îl uitasem. 

Era viziunea pe care am văzut-o în ultimul timp, dar în visul meu era mai rău.) 

- Ascultă, te-am lăsat să vezi viziunea în somnul tău ca să te fac s-o simţi. Nu, nu este 

scăpare! 

(Îmi amintesc că atunci când am văzut venind din cer revărsarea aceea roşie ca un val 

uriaş, am încercat să fug să mă ascund, ştiind însă că e cu neputinţă.) 

- Dar de ce faci aceasta dacă ne iubeşti? De ce? 

- Sunt cunoscut ca un Dumnezeu al Iubirii, dar de asemenea şi ca un Dumnezeu al 

Dreptăţii.  

- Ce putem face ca să oprim acestea? 

- Reparaţii uriaşe sunt cerute acum de la voi toţi: să vă uniţi şi să fiţi una, să vă iubiţi 

unii pe alţii, să credeţi în Mine, să credeţi în Lucrările Mele Cereşti, căci Eu sunt în 

mijlocul vostru pururea.  

 

SLĂBICIUNEA OAMENILOR: NECREDINCIOŞIA 

 

11.09.1987 

- Vassula, lasă-Mă să-ţi spun: Înţelepciunea nu te-a învăţat ca să găseşti Pacea, 

Înţelepciunea nu te-a acoperit cu smirnă, înmiresmându-te cu Iubirea Ei Sublimă, 

Întelepciunea nu te-a călăuzit pe drumuri întortocheate care ţi-au adus teamă şi te-au 

pus la încercare pentru ca acum să te părăsească. Nu, Vassula, Eu te-am călăuzit să fii 
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acolo unde am voit Eu să fii. Ceea ce am început şi am binecuvântat, încheia-voi. 

Vino, odihneşte-te pe umărul Meu.  

 

(Mai târziu) 

- Micuţă, arareori găsesc credincioşie în oameni. Vreau să te previn împotriva 

slăbiciunii oamenilor, care este necredincioşia. Te iubesc şi te voi sprijini, ştiind cât de 

plăpândă eşti. Îngăduie-Mi, floare, să te sărut. 

(M-am aplecat spre Dumnezeu şi El m-a sărutat pe frunte, pe mine, copilul Lui.) 

- Te iubesc. Eu te-am sfinţit. Eu te-am eliberat. Vino, Eu şi tu, tu şi Eu, noi. Cinsteşte-

Mă, iubindu-Mă fierbinte.  

- Te iubesc, Tată Sfânt; pot să-Ţi sărut mâinile? 

- Întotdeauna, fiică.  

I-am sărutat încheieturile mâinilor.  

 

FIDELITATEA 

 

12.09.1987 

- Fidelitatea găseşte întotdeauna o cale pentru a fi cu Mine. Iubeşte-Mă şi fii fidelă. 

Copilă, nevăzute sunt Lucrările Mele de ochii celor înţelepţi; le-am ascuns de ei. 

Înţelepciunea Mea ascunsă le-o dau celor umili şi unor simpli copii. Fiică, Eu sunt 

Duh şi M-am apropiat de tine învăţându-te ca de la Duh la duh. Învăţăturile Mele ţi-au 

fost date în chip spiritual şi nu în felul cum este predată filozofia. Vassula, fii 

conştientă de ceea ce va urma, căci un om care nu e duhovnicesc nu va accepta aceste 

lucrări ca venind de la Duhul lui Dumnezeu; le va dispreţui, căci ele sunt dincolo de 

înţelegerea lui, deoarece acestea nu pot fi înţelese decât cu ajutorul Duhului
126

. Eu, 

Domnul, ştiu ce gândesc cei înţelepţi şi cu adevărat grăiesc ţie, ei nu Mă conving.  

(În aceeaşi seară, sufletul meu a suferit dintr-o pricină necunoscută. Tânjeam după 

Dumnezeu. M-am pocăit. L-am întrebat dacă vrea să mă asculte şi dacă are câteva clipe 

ca să-mi asculte căinţa. M-am înfăţişat înaintea Lui iar cu o grămadă de păcate.) 

 

FII ALTARUL MEU 

 

13.09.1987 

Pe data de 8, Iisus m-a chemat la Sf. Împărtăşanie. Astăzi m-am dus şi L-am primit.  

-Tată din Cer, nu-i lăsa pe oameni să fie pricina nimicirii mele. Nu-i lăsa să-mi ia ceea ce 

Tu mi-ai dăruit deja. Teama mea este lipsa lor de sensibilitate când îşi vor închide inima 

în faţa Lucrărilor Tale Cereşti şi când îşi vor astupa urechile. Sunt foarte slabă şi 

vulnerabilă. Cu un singur cuvânt vor fi în stare să mă frângă tot atât de uşor cum frângi o 

trestie.  

- O, Vassula, Vassula, ia Mâna Mea. Dacă te vor prigoni pe tine, pe Mine Mă vor 

prigoni; dacă te vor batjocori pe tine, pe Mine Mă vor batjocori. Iubirea suferă. 

- Ajută-mă, Tată, să fac faţă acestor oameni.  

- Iubirea te va ajuta. Împodobeşte-Mă cu puritate; fii altarul Meu. Poartă împreună cu 

Mine Crucea Mea. Altarule, nu te mâhni.  

- Te bincuvântez, Tată. Mi-e dor de Tine.  

 

(Mai târziu) 

                                                
126 Compară cu 1 Cor 2, 12-26 (N.tr.) 
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În această duminică de 13 septembrie a fost pentru a doua oară de la începutul acestei 

revelaţii când sufletul meu a simţit o agonie totală, o tristeţe inexplicabilă şi o 

amărăciune încât credeam că n-o să scap cu viaţă. Mă durea şi fizic; îmi simţeam pieptul 

greu şi durerea îmi trecea în braţe. Iisus m-a chemat: 

- Vassula, sincronizează-te cu Mine şi simte durerea Mea. Ei Mă răstignesc din nou.  

- Pentru ce, pentru ce-Ţi fac asta? 

- Preaiubită, ei nu ştiu ce fac.  

- Cine-Ţi face aceasta? 

- Multe suflete. Eu le iubesc, şi totuşi ele Mă dispreţuiesc. Vassula, împărtăşeşte-Mi 

durerea, fii una cu Mine.  

- Noi, Doamne? 

- Da, fiică. Împreună suferim din pricina infidelităţii oamenilor. Ţine-Mă de Mână.  

Împreună.  

- Împreună, Doamne.  

 

VÂRFUL LANCEI 

 

15.09.1987 

- Iisuse, nu pot îndura ca ei să Te rănească întruna. Grăbeşte-Te şi scoate acei spini! 

- O, fiică, ţi-i voi arăta unul după altul; îţi voi spune unde se găsesc şi tu îi vei smulge 

unul câte unul şi în locul acelor spini care M-au rănit te voi lăsa să-Mi oferi numai 

flori din grădina Mea de desfătări, căci ele au crescut sub Lumina Mea, răspândindu-şi 

pe pământ dulcea lor mireasmă, înfrumuseţându-Mi grădina. Înlăuntrul Inimii Mele, în 

cele mai profunde adâncimi ale Ei, încă mai am vârful suliţei
127

. Vassula, şi acesta va 

fi îndepărtat; cu Puterea Mea, îl voi scoate afară; nu-i voi cruţa de data aceasta! 

Uneşte-i pe mieii Mei şi spune-le că “Eu, Domnul, îi binecuvântez”.  

 

17.09.1987 

- Vassula, te trimit la el
128

 pentru ca el să audă de Mesajul Meu. Îi vei cere să te 

primească? Îi vei cere să te ajute să-i cauţi pe copiii Mei din Garabandal? 

Într-o clipă i-am văzut într-o viziune pe care mi-a dat-o Domnul pe demonii care umblă 

pe suprafaţa pământului, învinşi. Era ca şi cum pământul uscat pe care stăteau s-ar fi 

cutremurat şi ar fi crăpat, ridicându-se ca un pumn, răsturnându-i. Ei au căzut cu totul 

neputincioşi.  

- Vin să-i unesc pe copiii Mei şi să-i binecuvântez.  

 

18.09.1987 

În această vineri l-am întâlnit pe preotul grec ortodox la biserica ortodoxă. I-am povestit 

totul. El a ascultat, acceptând tot ce am spus. Acum doreşte să studieze revelaţia. 

 

ABANDONEAZĂ-TE 

 

20.09.1987 

- Fiică, de acum trebuie să fi înţeles cum lucrez Eu. Crede, Vassula Mea, căci voi 

insufla în tine mult mai multe revelaţii. Abandonează-te în întregime Mie şi lasă 

degetul Meu să întipărească asupra ta Cuvântul Meu. Vino, micuţă, şi mângâie-Mă.  

- Da, Doamne. 

                                                
127 Simbolic 
128 Preotul grec-ortodox Alexanthros 
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Prin aceasta, Iisus vrea să spună să-L mângâi pe portretul Său mare de pe Sf. Giulgiu. 

Obişnuiesc ca atunci când meditez şi vorbesc cu El să-mi întind mâna la portretul Lui şi 

să-I mângâi Rănile, ca şi cum aş vrea să şterg şiroaiele de sânge, pentru a-L alina. Fac 

aceasta fără să mă gândesc, pentru că meditaţia mă absoarbe în întregime.  

 

 

CAIETUL 16 

VOIESC CA ACEST PUSTIU SĂ FIE IRIGAT 

 

20.09.1987 

- Vassula, apariţiile Mele şi ale Maicii Mele de la Garabandal ar trebui autentificate. 

Auzi-Mă, Vassula: de fiecare dată când Maica Mea le apărea sufletelor Mele alese, 

luminându-le cu Harul Ei, Eu stăteam lângă Ea, dar nici un ochi nu putea să Mă vadă. 

Uneori apăream în chip de Prunc, pentru a-i binecuvânta pe aceia care Mă slăveau. 

Fiică, doresc ca aceste locuri de apariţii să fie cinstite mai mult. Doresc ca Sfântul 

Scaun să Mă cinstească, binecuvântând aceste locuri Sfinte. Vassula, nu vorbesc 

numai despre Lourdes şi Fatima, ci şi despre Garabandal. Vin să slăvesc apariţiile de 

la Garabandal. Doresc să văd acolo Sfântul Meu Scaun, binecuvântând acel loc, 

rectificând tot ce a fost deformat şi proclamat în mod greşit de către sufletele Mele 

sacerdotale care Mă rănesc; să ridice îndoielile şi să şteargă abuzurile făcute de cei 

care au sfidat apariţiile. Va face Sfântul Scaun aceasta pentru Mine? 

- Doamne, Dumnezeul meu, cum vor şti ei toate acestea? 

- Lasă-Mi, Vassula, această lucrare Mie. Eu voi găsi o cale pentru ca ei să afle. Fiică, 

doresc ca de fiecare dată când Eu dau un semn al Prezenţei Mele, oricât de mărunt, 

doresc ca Sfântul Meu Scaun să slăvească acel semn, binecuvântându-l. Voiesc ca 

lumea să afle de Prezenţa Mea, de Comorile Mele, de Milostivirea Mea şi de Lucrările 

Mele Cereşti. Doresc ca Sfântul Meu Scaun să răspândească într-o măsură mai mare 

semnele pe care le dau, hrănind lumea. Voiesc ca ţarina Mea să fie roditoare; nu-i 

lăsaţi să smulgă cele câteva flori rămase. Voiesc ca acest pustiu să fie irigat. Cine va 

uda grădina Mea? De ce Îmi neglijează florile? 

- Iisuse preaiubit, dacă nu mă înşel, le-a luat 7 ani ca să confirme miracolul Tău de la 

Fatima
129

. Dumnezeul meu, văd refuzuri, mustrări, greutăţi în a accepta.  

- Floare, nu te mâhni; lasă-Mă să te ajut. Vassula, Eu Îmi ating întotdeauna scopurile.  

 

ÎI VOI CĂLĂUZI PE MULŢI ÎNAPOI LA MINE 

21.09.1987 

- Dumnezeul meu, cât de mult îmi doresc ca toţi să Te iubească şi să se întoarcă la 

Tine, recunoscându-Te.  

- O, fiică, cât de mult Îmi doresc şi Eu aceasta! 

(Dumnezeu părea că-şi doreşte cu ardoare să se întâmple aceasta!) 

- Cât îmi doresc ca lumea să-şi dea seama că Tu eşti în mijlocul nostru, atât de prezent. 

Cât de mult ne iubeşti! Cât îmi doresc să să-şi dea seama că suntem pe pământ doar 

trecători şi că Tu ne aştepţi. Cât îmi doresc să se iubească unii pe alţii, să înceteze 

ura şi egoismul lor, să trăiască unii pentru alţii, să se îngrijească unii de alţii, să Te 

adore pe Tine, Tatăl nostru, să fie uniţi. Cât îmi doresc să creadă în semnele Tale şi 

să nu le ascundă, crezând că-Ţi fac un serviciu. Cât îmi doresc să-şi dea seama cât de 

mult greşesc şi să vadă Bogăţiile Tale! 

                                                
129 De fapt au fost 13 ani; declaraţia de aprobare a viziunilor şi a cultului Fatimei a fost dată pe 13 octombrie 

1930 
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- Vassula, dorinţele tale îţi sunt date de către Mine, ele pătrund în tine. Îmi voi păstra 

Flacăra aprinsă în tine, altar, în veci. Răspândeşte cuvintele Mele: “Eu, Dumnezeu, îi 

binecuvântez pe copiii Mei din Garabandal”. 

- Doamne, le răspândesc în măsura capacităţii pe care o am; am nevoie de mijloace ca 

să le răspândesc mai departe. 

- Vassula, Eu ţi-am dat martori. 

- Vrei să spui prietenii mei? 

- Şi alţii. 

- Vrei să spui persoane din Biserică, preoţii? 

- Da, Vassula, ei sunt martorii tăi.  

- Da, Doamne.  

- Lasă-Mă să-Mi întipăresc cuvintele în tine.  

- Iisuse, tocmai mi-am amintit de acel om care nu crede deloc că revelaţia e de la Tine. 

E cel dintâi.  

- Ştiu. 

- Dar de ce? 

- Pentru simplul motiv că e înţelept.  

- O, Dumnezeul meu, am atâtea dorinţe! 

- Cere-Mi numai.  

- Să-Ţi cer numai? 

- Da, preaiubită, cere. 

- Orice? 

- Orice. 

- Doresc o schimbare în bine, Dumnezeul meu. Doresc ca inimile lor să se aprindă de 

iubire pentru Tine şi ca miliarde de oameni să se închine Ţie, adorându-Te cu toţii în 

genunchi. Doresc ca ei să simtă ceea ce simt eu: cât de mult ne iubeşti şi cât de 

aproape eşti de noi şi cât de apropiaţi putem fi cu Tine, Tată, Prieten, Dumnezeu, 

toate într-una. N-ai putea să faci să strălucească Lumina Ta asupra lor şi să-i trezeşti, 

aşa cum ai făcut cu mine? Doresc ca ei să împărtăşească aceeaşi fericire şi intimitate 

pe care le am eu cu Tine. Te rog, Tată, şi ei sunt copiii Tăi.  

- Vassula, toate se vor face. Îi voi călăuzi pe mulţi înapoi la Mine; în pofida nelegiuirii 

lor, Eu îi voi ajuta. Nu osteni să lupţi împreună cu Dumnezeul tău. Noi? 

- Da, Doamne.  

 

FII CONŞTIENTĂ DE PREZENŢA MEA 

 

22.09.1987 

- Puţină atenţie Îmi place! Fiică, sunt mulţumit.  

(Iisus mi-a spus aceasta pentru că mă concentram asupra Prezenţei Lui, încercând să văd 

cum arată. Astăzi, părul Lui era dat tot pe spate.) 

- Când te văd încercând să fii conştientă de Prezenţa Mea, aceasta Mă slăveşte. Să ne 

rugăm, fiică; începe în acest fel: 

O, Preaiubit Creator, 

Duhule Sfânt, 

Te binecuvântez pentru Lucrările pe care le-ai revărsat asupra mea, 

Te binecuvântez pentru Lumina pe care ai răspândit-o peste mine. 

Slavă Dumnezeului Atotputernic. 

Amin. 

Iisus ştia că îmi e greu să găsesc cuvintele potrivite pentru a-L lăuda; această rugăciune 

este tocmai bună pentru mine.  
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FIŢI NEVINOVAŢI 

23.09.1987 

- Logodnică, nu-i asculta pe cei care sunt într-un somn adânc, căci ei nu cunosc nimic, 

nu simt nimic, nu văd nimic, nu aud nimic; cum ar putea, de vreme ce dorm şi sunt 

astfel complet inconştienţi! 

Iisus m-a făcut să înţeleg cele două lumi: una este materială, fizică, cealaltă, invizibilă şi 

spirituală.  

- Vassula, ascult-O pe Maica Mea: 

- Eu sunt Sfânta Maria. Sunt şi Maica ta. Sfinţeşte Garabandalul, Vassula; 

binecuvintează-i pe copiii Mei preaiubiţi din Garabandal; Eu nu i-am uitat. Vrei să faci 

asta pentru Mine? 

- Da, o voi face, Sfântă Marie. 

- Te voi ajuta; rămâi alături de Noi; fii conştientă de Prezenţa Noastră, ca acum.  

- Cu harul Tău, voi face ceea ce-mi ceri.  

- Vino; sunt Eu, Iisus Hristos, Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu. Aş putea, dacă aş vrea, 

să-ţi dau mai multe dovezi, dar te limitez pentru motivele pe care le am. Să te 

călăuzesc orbeşte Îmi place, Mă slăveşte. Apoi, doresc ca aceasta să fie o lecţie pentru 

cei a căror înţelepciune îi orbeşte. Vă vreau nevinovaţi, simpli. Călăuzirea ta în acest 

fel special a fost pentru ca sufletele Mele religioase să înţeleagă că Eu, Domnul, dau 

din abundenţă. Fiică, spune-le că nu e anevoios să crezi în Lucrările Mele 

Supranaturale. De ce, au nu sunt Eu Dumnezeu şi Duh? Fiţi precum copiii şi credeţi. 

Care din copii s-ar îndoi că sunt Eu Cel Care scrie şi îndrumă pe această cale, dacă le-

aţi arăta Lucrările Mele? Fiţi nevinovaţi! 

 

ECCLESIA VA REÎNVIA! 

 

24.09.1987 

Am simţit-o pe Sf. Maria lângă mine. 

- Vassula, da, sunt Eu, Maica ta. Le-am apărut copiilor Mei din Garabandal; i-am lăsat 

să Mă vadă şi să Mă audă. Le-am apărut şi ei ştiu aceasta; vreau ca tu să-i 

binecuvântezi.  

- Sfântă Marie, ajută-mă să-Ţi îndeplinesc dorinţele.  

- Te voi călăuzi, Vassula.  

- Îţi mulţumesc. 

Eram uimită. Mai târziu am simţit un miros de tămâie în preajma mea.  

- Sunt Eu, Iisus. Te-am binecuvântat şi te-am înmiresmat cu tămâia Mea. Ecclesia
130

 va 

reînvia! Noi suntem una. Când Îmi voi uni Biserica, nu voi mai aştepta; nu simţi cum 

tânjeşte Sufletul Meu după tine? Voi veni să te iau, preaiubită; te iubesc. 

(Am fost fericită auzind acestea. Simt că nu mai aparţin acestui pământ, care e într-

adevăr un exil.) 

- Preaiubită, să te am în acest exil Mă face şi pe Mine să sufăr, dar totul nu va fi în 

zadar. Îmi iubesc creaţia şi tu trebuie să aduci înapoi la Mine creaţia Mea. Sufăr 

văzându-te jos, pe pământ. Trăieşte pentru Mine, fiică; trebuie să-ţi aminteşti cum M-

am jertfit pe Mine Însumi. Vrei să faci acelaşi lucru pentru Mine, Tatăl tău?  

- Fă-mă vrednică de Tine şi de orice jertfă, Doamne. 

- Preaiubită, Eu, Domnul, te binecuvântez. Vino, totul nu va fi în zadar. 

 

25.09.1987 

                                                
130 Ecclesia = Biserica 
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În această dimineaţă am simţit din nou miros de tămâie. Ştiam că în acel loc anume stătea 

El.  

- Rămăşiţa Mea, tot ce îţi cer este iubire. Iubeşte-Mă. Răspândeşte cuvintele Mele care 

sunt: “Eu, Domnul, îi binecuvântez pe copiii Mei din Garabandal. Îi iubesc.” 

Preaiubită, adună-i, uneşte-i. Acceptă tot ceea ce trebuie să se întâmple, fie că va fi 

bucurie sau suferinţă; Eu sunt înaintea ta.  

- Da, Doamne. Facă-se Voia Ta şi împlinească-se dorinţele Tale.  

- Vino, simte-Mă; să împărţim totul.  

 

SĂ SALVĂM UN SUFLET 

 

26.09.1987 

- Vassula, hai să salvăm un suflet foarte drag Mie, care e foarte aproape de focul 

Satanei; ea nu-şi dă seama de cursa vicleană pe care el i-a întins-o. 

- Cine e acest suflet, Doamne? 

- Este una din miresele Mele. 

- O călugăriţă? 

- Da, o călugăriţă. Ea M-a neglijat, luată de vanitatea ei. Praiubită, adu-o înapoi la Mine 

cu iubirea ta. O iubesc; iubeşte-Mă şi ea va fi salvată. Vassula, aceste Lucrări sunt 

misterioase pentru tine şi pentru mulţi, dar crede-Mă, Eu sunt Iisus şi sunt 

Înţelepciunea. Acum Mă vei binecuvânta. Simte-Mă, aceasta Mă slăveşte. Totul se va 

face după planul Meu.  

- Iisuse! E atât de minunat să fiu cu Tine în acest fel! 

- Vassula… 

- E minunat, e extraordinar! 

- Vassula, te voi părăsi Eu vreodată? 

 (Când Iisus îmi spune aceasta, aproape că mor de fiecare dată. Numai Dumnezeu poate 

avea această intonaţie.) 

- Iubeşte-Mă; repară pentru cei ale căror inimi au devenit faţă de Mine reci ca de gheaţă. 

Altar, trăieşte pentru Mine, reînvie-ţi flacăra de la a Mea. Altar! Nu uita niciodată cât 

de mult te iubesc! Rămâi arzătoare, înflăcărează inimi, potoleşte-Mi setea.  

- Iisuse preaiubit, ţine-mă lângă Tine, căci fără de Tine sunt pierdută.  

- Lângă Mine vei rămâne; ai uitat oare legăturile noastre? Tu eşti legată de Mine cu 

legături veşnice.  

- Îţi mulţumesc, Doamne, că ai grijă de mine, zeroul zerourilor, cea care Te-a renegat.  

- Am fost renegat până şi de Petru, dar pe el Mi-am aşezat primele temelii ale Bisericii 

Mele, ai uitat? Eu sunt Domnul, Care te iubeşte nespus, şi pe tine, suflete, Mi-am 

întipărit Cuvintele. Eu sunt Tăria ta. Păstrează-Mă în inima ta, acum şi în vecii vecilor.  

- Da, Doamne. Îţi voi rămâne credincioasă. 

- Vino, să împărţim această zi; fii însoţitoarea Mea.  

 

IO SONO CON TE 

 

27.09.1987 

Ieri seară m-am hotărât să merg la Centrul Carismatic de aici din Lausanne. A fost din 

nou ca şi cum tot iadul s-ar fi dezlănţuit. Diavolul turbase. Mi-a tulburat sufletul atât de 

mult încât m-am trezit cerându-I Domnului să continue fără mine; I-am spus că-L voi iubi 

întotdeauna, dar pur şi simplu nu mai am putere ca să continui. Îndată mi-a părut rău 

pentru cuvintele mele, şi atunci I-am cerut Doamnului să mă lase, din pricina nevredniciei 

mele. În timp ce mă odihneam, m-am văzut căzută pe un drum pietros. Ridicând puţin 
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ochii, am văzut lângă mine picioarele goale ale lui Iisus. El S-a aplecat şi m-a ridicat din 

nou. Apoi, în faţa mea, am văzut o scară largă de aproape o sută de trepte, şi la capătul ei 

stăteau Sfinţii, chemându-mă să mă urc acolo. M-am întors şi am văzut un chip familiar. 

Era un preot jovial şi îmi vorbea în italiană. L-am recunoscut pe Padre Pio. Lângă el l-

am văzut pe Sf. Francisc de Assisi. Sf. Francisc s-a apropiat de mine. Toţi mă încurajau 

să continui. 

- Iisuse? 

- Eu sunt, Vassula, nu te teme. 

- Iisuse, iartă-mă pentru că am fost slabă.  

- Slăbiciunea ta va fi nimicită în Tăria Mea.  

- “Io sono con te – Padre Pio”
131

 

- Doamne, e chiar aşa? 

- Da, el este cu Mine, Vassula, şi e beatificat de Mine. Eu sunt cu tine, şi Maica Mea şi 

toţi Sfinţii. 

Mai târziu am fost la întrunirea unui grup carismatic evanghelic. N-am putut s-o 

urmăresc din simplă ignoranţă. De asemenea, tânjeam după linişte. M-am simţit vinovată, 

foarte vinovată de ingnoranţa mea.  

- Vassula, nu te nelinişti. Fiecare om are propria sa cale de a Mă slăvi şi lăuda. Ţie ţi-am 

dat această cale
132

. Eu şi cu tine, tu şi cu Mine; tu trebuie să Mă adori în Tăcere. 

Aminteşte-ţi, te-am instruit deja despre aceasta acum câteva luni
133

. Alături de tine 

stau.  

(L-am simţit atât de aproape încât aş fi putut să-L ating în mod sensibil. Sufletul meu era 

din nou fericit şi în pace.) 

- Micuţă, oare nu sunt Eu Soţul tău? Ei bine, atunci nu te voi consola Eu când ai nevoie 

să fii consolată? Vino la Mine şi Eu îţi voi ridica poverile; vino la Mine şi Eu te voi 

consola! Încrede-te în Mine, fiică. Eu sunt Îndrumătorul tău Spiritual, Eu sunt Soţul 

tău, Eu sunt Cel Care te iubeşte cel mai mult, Eu sunt Creatorul şi Dumnezeul tău. 

Vino şi aruncă-te în braţele Mele şi simte căldura Mea.  

Iisus mi-a lăsat sufletul într-o deplină pace şi armonie. 

 

TÂNJEŞTE DUPĂ MINE 

28.09.1987 

Iisus mă chema. Eram tot atât de nerăbdătoare ca El ca să-L întâlnesc. Nu ştiu de ce, dar 

mi se părea că au trecut ere întregi de când am fost împreună ultima dată.  

- O, vino, preaiubită! Cu câtă nerăbdare am aşteptat acest moment ca să te întâlnesc pe 

această cale! Înpreună, Vassula, împreună, tu şi Eu vom sfinţi Garabandalul, căci 

Sfânt este, de vreme ce Maica Mea şi cu Mine am apărut acolo. 

- Facă-se voia Ta, Doamne.  

- Vassula, timiditatea nu este un păcat. Eu îţi spun aceasta.  

(Am fost fericită auzind aceasta; mă întrebam dacă a fi timid e un păcat. Deodată, sufletul 

meu a tânjit după El. ) 

- Priveşte-Mă, micuţă. A tânji după Mine Mă slăveşte. Tânjeşte după Mine; Eu am plătit 

pentru tine cu preţul Sângelui Meu. Vassula, de ce cauţi un Îndrumător Spiritual? 

- Nu ştiu. 

- Cu Mine vei învăţa, căci Eu sunt Înţelepciunea şi Adevărul. Vino la Mine şi Eu te voi 

instrui. Vassula, te iubesc. Spune-i acestea
134

: Îmi voi reface Biserica, Îmi voi reînvia 

                                                
131 „Eu sunt cu tine – Padre Pio” (în italiană în original) 
132 Prin scris 
133 Vezi mesajul din caietul 12, 31.06.1987 
134 Pastorului carismatic 
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Biserica; te-am ales ca să lucrezi cu Mine. Vassula, întâlneşte-te cu el şi vorbeşte cu 

el; mângâie-Mă, spunându-i cum te-am învăţat să Mă mângâi
135

 şi să Mă slăveşti. 

Iubeşte-Mă, Vassula, căci iubirea păzeşte de dreptatea dumnezeiască atunci când 

aceasta e gata să-i lovească pe păcătoşi.  

 

M-AU RESPINS PE MINE 

(Mai târziu) 

- Vassula, eşti fericită că te-am eliberat?  

- Da, Dumnezeul meu, sunt foarte fericită că sunt cu Tine. Mă simt legată de Tine şi 

fericită.  

- Acum Mă crezi că am legături de Iubire cu tine? 

- Acum cred, Doamne.  

- Micuţă, binecuvântează-Mă.  

- Te binecuvântez, Iisuse, Te iubesc şi-Ţi mulţumesc.  

- Vassula, ştii că Eu am tot dat semne şi voi continua să dau, ca să-Mi fac Numele 

cunosut vouă, pentru ca Iubirea pe care o am pentru voi toţi să fie în voi şi pentru ca 

Eu să fiu în voi
136

. Dar multe din sufletele Mele sacerdotale M-au respins în faţa 

oamenilor.  

- Cum, Doamne? 

- Respingându-Mi semnele, M-au respins pe Mine, Dumnezeul lor. Oare n-am spus că 

cel care Mă va respinge în faţa oamenilor va fi respins în faţa îngerilor Mei? Oare n-

am spus că voi continua să-Mi fac Numele cunoscut vouă? Atunci pentru ce se 

îndoiesc că Eu sunt printre voi şi că prin Milostivirea Mea vă dau semne şi minuni 

care de-abia dacă sunt cinstite; căci lasă-Mă să-ţi spun, fiică, ei au luat cheia 

cunoaşterii! Nici ei înşişi n-au intrat şi nici pe alţii, care voiau să intre, nu i-au lăsat! 

- Dumnezeul meu! Pari atât de mâniat, Doamne! 

- Vassula, a venit timpul de a Mă Slăvi. Fii vigilentă şi rămâi alături de Mine. Te iubesc, 

micuţă, fii una cu Mine.  

- Da, Doamne. 

- Noi? 

- Da, noi. 

- Vino.  

 

NU-I VOI CRUŢA PE CAINI 

 

29.09.1987 

- Dumnezeul meu, pari foarte întristat din pricina unora din sufletele Tale sacerdotale.  

- Vassula, ei sunt răspunzători pentru atâtea suflete. Nu numai că ei înşişi cad, dar mai 

trag după ei atâtea alte suflete.  

- Dar, Doamne, trebuie că sunt mulţi alţii care sunt buni, Te iubesc, lucrează pentru 

Tine precum doreşti Tu. Ştiu eu pe câţiva.  

- Ah, Vassula, sunt mulţi care urmează îndrumările Mele, jertfindu-se, trăind în 

umilinţă, iubindu-se unii pe alţii, hrănindu-Mi mieii. Ei sunt sarea pământului, 

preaiubiţii Sufletului Meu, ei sunt Abelii Mei, ei sunt balsamul Rănilor Mele, 

ostoindu-Mi durerea. Spre durerea Mea, printre ei se află şi Cainii, săgeţile Trupului 

Meu, trădători, orbiţi de vanitate, vicleni şi cu înclinaţii demne de osândă. Ei sunt 

spinii Capului Meu; multe sunt păcatele lor. Ipocrizia este stăpânul lor şi către aceştia 

se aprinde dreptatea Mea dumnezeiască. Ia Mâna Mea, fiică, rămâi aproape de Mine 

                                                
135 Pe portretul Lui de pe Sf. Giulgiu 
136 Compară cu Ioan, 17: 26 (N.tr) 
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şi-ţi voi arăta aceşti spini; cu putere dumnezeiască te voi duce în înseşi adâncimile  

Trupului Meu. Te voi face să recunoşti vârful suliţei. Nu-i voi cruţa pe Caini, Vassula, 

căci ce au ei să-Mi ofere? Mâinile le sunt goale şi nu au nimic să le ofere mieilor Mei. 

Le place să se arate în public, le place să fie salutaţi cu linguşiri, sunt precum sarea ce 

şi-a pierdut gustul. Adevărat îţi spun, fiică, ei sunt fariseii de astăzi! 

- O, Doamne, e îngrozitor. 

- Vassula, din această pricină tot ce a fost tăinuit va ieşi la lumină şi tot ce a fost ascuns 

se va descoperi, căci aceasta este voia Mea. Vino acum, nu uita de Prezenţa Mea.  

- Nu, Doamne. Tu eşti pentru mine Sfântul meu Tată, Sfântul meu Prieten, Sfântul meu 

Frate şi Sfânta Maria este pentru mine Sfânta mea Maică. Voi sunteţi Sfânta mea 

Familie, cum să Vă pot uita? 

- Preaiubită, Eu sunt şi Soţul tău. Acesta este felul în care doresc ca tu să iubeşti. 

Iubeşte-Ne cu familiaritate; cu toate acestea, nu uita niciodată că Noi suntem Sfinţi, 

cinstindu-Ne. Noi suntem Sfânta ta Familie. Eu sunt Dumnezeul tău. Fii vigilentă.  

- Da, Doamne. 

- Să mergem. 

- Să mergem. 

 

MI-E SETE, VASSULA ! 

1.10.1987 

Am fost ocupată toată dimineaţa cu o vizitatoare care încerca să-mi vândă produse 

cosmetice. Totul a fost inutil, căci era o pierdere de timp. Dar ea fusese trimisă de o 

prietenă de-a mea.  

- Micuţă, te iubesc nebuneşte. Eu sunt Preaiubitul tău. De ce, Vassula? Nu te retrage de 

la Mine! Intuieşti bine
137

. Iubirea Mea e din nou aprinsă şi când este aşa, Îmi îngădui 

să cer iubire. Doresc ca tu să trăieşti numai pentru Mine. Vreau să-ţi aţinteşti ochii la 

Mine. Priveşte-Mă, iubeşte-Mă, înmiresmează-Mă, împodobeşte-Mă, binecuvântează-

Mă, doreşte-Mă, respiră pentru Mine, zâmbeşte numai pentru Mine, spune-Mi cât de 

mult Mă iubeşti pe Mine, Dumnezeul tău. Caută să-i aduci pe alţii la Mine, potoleşte 

setea Mea de nestins. MI-E SETE, Vassula! Mi-e sete de iubire, Mi-e sete de suflete. 

Vassula, de ce Îmi aduci rivali? Nu mai aduce rivali, nu mai aduce! Laudă-Mă; ţi-am 

dat din belşug, nu Mă vei răsplăti pentru tot ce îţi dau? M-am plimbat cu tine în 

grădina Mea de desfătări, am împărtăşit frumuseţea ei, Mi-am împărtăşit bucuriile şi 

suferinţele cu tine, Mi-am aşezat Crucea Mea asupra ta; O împărţim împreună, 

împărţindu-I chinurile, suferinţele şi durerea, Îi împărţim Iubirea. Oare nu te-am 

ridicat la pieptul Meu, hrănindu-te, tămăduindu-te? Te-am luat ca mireasă a Mea, 

împărţind Crucea Mea ca pat al nostru conjugal. Vrei să Mă priveşti? 

(L-am privit pe Iisus în faţă.) 

- Te-aş putea părăsi Eu vreodată, floare? Eu sunt Cel Care te iubeşte cel mai mult. 

Rămâi alături de Mine. Uite
138

, ascultă, o să strâng acum şi mai mult legăturile 

noastre; te vreau mai aproape, te vreau una cu Mine. Cine a fost cel dintâi care te-a 

ţinut?  

- Cum adică, Doamne?  

- Eu am fost Cel dintâi Care te-am consacrat şi Mi-am îndreptat ochii asupra ta. 

Vassula, te-am creat pentru Mine. Lasă-Mă să-ţi amintesc cine eşti: tu nu eşti nimic 

altceva decât praf şi cenuşă şi din Mila Mea nemărginită te-am ridicat la viaţă dintre 

cei morţi. Să-ţi aminteşti întotdeauna aceasta.  

                                                
137 Am simţit din nou Inima lui Iisus înflăcărată, revărsând iubire 
138 Ca şi cum Iisus ar fi avut o idee spontană, s-a oprit şi mi-a arătat gleznele noastre, pe care le-am văzut legate 

între ele 
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Pastorul a venit şi i-am arătat revelaţia. Pentru început, n-a crezut-o. Apoi a negat că 

Sfânta Maria este Maica Noastră Sfântă şi a spus că n-a auzit niciodată de apariţii. Nu 

credea în nici o Lucrare Spirituală. Este împotriva imaginilor sfinte. Probabil că a crezut 

că nu sunt normală.  

- Vassula, Eu sunt Bogat, dar foarte puţini ştiu de Bogăţiile Mele! Când eram în trup, 

oare n-am fost Eu urât? N-am fost Eu privit cu dispreţ? N-am fost Eu numit hulitor? 

N-am fost Eu lepădat precum piatra lepădată de ziditori şi care a ajuns piatra din capul 

unghiului? Cinsteşte-Mă acceptând dispreţul, înjosirea; smereşte-te, fii asemenea Mie. 

Îţi aminteşti? N-am spus Eu că trebuie să Mă slujeşti în mijlocul mizeriei, n-am spus 

Eu că nu vei avea deloc odihnă? Acceptă ceea ce îţi ofer Eu; nu te teme să te nevoieşti. 

Îţi voi lăsa pe inima ta două picături de Sânge din Inima Mea Sângerândă, care o vor 

acoperi în întregime. 

 Spunându-mi acestea, Iisus părea foarte trist. Durerera mea nu era nimic în comparaţie 

cu a Lui. Doream să-I consolez suferinţa, uitând de a mea. 

- Sfinţită de Mâna Mea, trăieşte sub Lumina Mea; învaţă-te să fii respinsă.  

Am simţit-o pe Sfânta Maria lângă mine.  

- Sfântă Marie? 

- Aprinde o lumânare pentru Mine, Vassula, şi repară greşeala lui. Roagă-L pe Iisus să-l 

ierte. Vei face aceasta pentru Mine? 

- Da, Sfântă Marie. 

- Fă ispăşiri, preaiubită. Nu te îndoi de Lucrările lui Iisus. Cinsteşte-Ne.  

- Da, Sfântă Marie. 

 

SFÂNTUL MEU GIULGIU ESTE AUTENTIC 

 

2.10.1987 

- Sunt Eu, Iisus. Să se ştie că orice imagine a Mea sau a Maicii Mele trebuie să fie 

cinstită, pentru că Ne reprezintă, după cum Crucea Mea Mă reprezintă pe Mine. Să se 

ştie că Sfântul Meu Giulgiu este absolut autentic, este Acelaşi care M-a acoperit pe 

Mine. Binecuvântată de Mine, Vassula, pătrunde în Inima Mea, lasă-Mă să te ascund 

acolo, înăuntru. Odihneşte-te, vino, vino la Tatăl tău.  

L-am simţit pe Dumnezeu învăluindu-mă. Eram învăluită de El şi eram fericită.  

 

M-am dus să fotocopiez caietul şi, în timp ce mă aflam în magazin, m-am surprins 

încercând s-O consolez pe Sf. Fecioară Maria. Cu cât mă gândeam mai mult la acea 

întâmplare, cu atât eram mai nefericită. Încercam să-mi ţin lacrimile. Mi-am pus 

ochelarii de soare ca să nu se vadă dacă aş fi izbucnit cumva în plâns. Cum era cu 

putinţă? N-am ştiut până atunci că există creştini care nu o cinstesc pe Maica Noastră. 

Pastorul părea de neclintit în convingerile lui! Şi vorbea despre unitate! Cum e cu 

putinţă, atunci când el dă dovadă de atâta rigiditate. Dumnezeul meu, şi Tu vrei unitate! 

Dacă nu-i vei face să se plece cu propria Ta Mână, nu văd altă cale…Voi aduce ispăşiri 

pentru pastor, după cum mi-a cerut Sfânta Maria.  

L-am văzut pe bătrânul care e paznicul parcării şi din nou mi-au dat lacrimile de milă. 

Mi-a fost atât de milă pentru el; de ce trebuie să stea la subsol la vârsta lui, mirosind şi 

respirând numai gaz de eşapament? O, Dumnezeule, de ce m-ai făcut atât de sensibilă? 

Nu mai pot suporta să văd asemenea lucruri.  

Am ieşit, amintindu-mi că am uitat să mănânc de prânz. Oricum, n-aş fi fost în stare să 

mănânc ceva. M-am dus să iau o cafea ca să nu leşin. Avea un gust amar. N-am putut s-o 

beau fără să mă gândesc la Sfânta Maria şi la Iisus, Care sunt atât de răniţi. Dumnezeu 
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ne-a avertizat acum de mai multe ori, şi dacă nu ne vom schimba, va fi pedeapsa pe care 

am văzut-o în viziune. Sodoma prezentului se va prăbuşi din nou.  

 

TORINO ŞI SFÂNTUL GIULGIU 

 

Mai târziu, după-amiază, verişoara mea Ismini m-a sunat să-mi propună să merg cu ea şi 

cu soţul ei la Torino, în Italia. M-am gândit că voi putea vedea în sfârşit Sf. Giulgiu, asa 

cum am visat. Iisus a aranjat iarăşi totul pentru mine. Ne-am dus la hotelul la care se 

ducea mereu verişoara mea. Torino este un oraş enorm, dar hotelul era la 500 metri de 

catedrală. Iisus a făcut ca totul să fie uşor pentru mine.  

 

5.10.1987 

Sâmbătă după-amiază am fost să văd Sf. Giulgiu la catedrală. Este depus într-o raclă, 

într-o capelă de sub domul catedralei. M-am gândit că văd cel mai sfânt loc. Era 

impresionant. În acel loc domneau Pacea şi Sfinţenia. Simţeam aceasta în mine; era 

minunat.  

Mai târziu m-am îndreptat spre hotel. Seara verişoara mea s-a întors de la cumpărături. 

M-am dus repede la ea să-i povestesc unde am fost, dar ea nu m-a lăsat să vorbesc, căci 

avea să-mi spună ceva extraordinar. Mi-a spus: “Vassula, am trecut pe aici de 10 ori şi în 

atâţia ani şi nu am văzut statuia Sfintei Maria. E o statuie uriaşă, de aproape 3 metri şi e 

atât de frumoasă: rochia Ei are multe falduri, şi mantia Ei e albastră. Este atât de 

frumoasă şi braţele Ei sunt deschise ca şi cum ar vrea să îmbrăţişeze lumea. Trebuie să 

vii s-O vezi. Ai trecut pe lângă Ea; nu ai văzut-O? În jurul Ei erau draperii de satin roşu 

strălucitor”. I-am spus că am trecut pe acolo, dar nu am văzut decât draperii uzate, roşii 

şi galbene. Mi-a spus şi ea că timp de mulţi ani trecuse pe acolo şi nu văzuse statuia. Eu 

una nu am văzut nici o statuie.  

A doua zi, duminică, ea a vrut să mă ducă să văd statuia. I-am spus că vom merge acolo 

după ce vizităm mai întâi catedrala unde este Sf. Giulgiu. Am mers la catedrală, unde era 

liturghie. Am stat la liturghie, apoi am aprins o lumânare şi am plecat să vedem statuia 

uriaşă a Sf. Maria. Am ajuns acolo şi verişoara mea aproape că a leşinat, căci nu era nici 

o statuie, nici măcar una mică, şi nici draperii de satin strălucitor; erau cele roşii şi 

galbene pe care le văzusem şi eu. Ea nu înţelegea, dar eu am înţeles. În spatele 

draperiilor era o uşă. Am deschis-o şi ne-am pomenit într-o biserică. I-am spus verişoarei 

mele: “Iată de ce am venit la Torino, ca să mergem la această biserică, a Madonei 

Rozariului, să aducem ispăşire. Statuia uriaşă pe care ai văzut-o era ca să ne atragă aici. 

Maica Noastră ne-a chemat: ţi-a apărut în chipul unei mari statui, ca să ne atragă aici. Şi 

Ea doreşte ca să aprindem acea lumânare aici, ca să aducem ispăşire pentru cuvintele 

pastorului.” 

Biserica era minunată. Se celebra liturghia; am stat până la sfârşit. Apoi am înaintat spre 

o statuie aurită a Sf. Maria cu Pruncul Iisus şi acolo am aprins lumânarea, rugându-ne 

lui Iisus să ne ierte pe noi şi pe pastor.  

-Iisuse, e bine ce am scris? 

- Da, Vassula, este întocmai precum ai povestit. Te voi ridica la Mine de îndată ce îţi vei 

fi împlinit misiunea. Sufletul Meu tânjeşte după tine. Vassula, ascult-o pe Maica Mea: 

(Sf. Fecioară Maria:) 

- Vassula, spune-i lui Ismini cât de mult o iubesc. Copilă, i-am dat această imagine a 

Mea pentru a-i atrage atenţia şi pentru a vă conduce în Biserica Mea. Preaiubitelor, cât 

de mult vă iubesc! Cinstiţi-Ne, preaiubitelor, cinstiţi-Ne, ispăşiţi pentru fraţii voştri. 

Amintiţi-vă cât de aproape suntem Noi de voi toţi. Vassula, nu te descuraja niciodată, 
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căci Eu sunt alături de tine. Sprijină-te pe Iisus pururea. Fiică, gândeşte-te la Patima 

lui Iisus, trăieşte pentru El, slăveşte-L.  

- Numai cu ajutorul Tău şi cu ajutorul lui Iisus pot face toate acestea. Vreau să Vă 

cinstesc.  

- Vă iubesc pe toţi! Binecuvânteaz-o pe Ismini. Am binecuvântat-o pe ea şi pe soţul ei 

în Biserica Mea.  

- Te binecuvântez, Sfântă Marie.  

- Şi Eu te binecuvântez.  

 

FII VICTIMA IUBIRII MELE 

 

5.10.1987 

- Iartă-mă, Doamne, pentru deplina mea nevrednicie, pentru căderile mele şi pentru că 

binele a lipsit de la mine, căci prin toate acestea Te jignesc în prezenţa Ta. 

- Te iert pe deplin. 

- Te iubesc, Domnul meu drag.  

- De fiecare dată când Îmi spui “Te iubesc”, trec cu vederea toată mizeria ta, lăsând-o să 

treacă şi împiedic Dreptatea Mea dumnezeiască să te lovească, Vassula, căci cu 

adevărat eşti mişelnică mai presus de cuvinte. Îmi domoleşti mânia spunându-Mi că 

Mă iubeşti.  

Iisus părea aspru; m-am temut de El. 

- Mă tem de Tine.  

- Eu sunt Iubire, aşadar nu te teme de Mine.  

- O, Iisuse, aş vrea să nu mai fiu atât de rea şi nerecunoscătoare şi ranchiunoasă. 

- Îmi este milă de tine şi datorită milei Mele rareori Îmi aprind mânia asupra ta.  

- Ştiu că nu merit nici un strop de har. Ai fost prea bun cu mine, prea răbdător; 

nicicând nu Te-ai mâniat pe mine, ci m-ai iubit cu tot cu greşelile mele. M-ai răsfăţat.  

- Vassula, astfel este Milostivirea Mea! 

- Iisuse! 

- Eu sunt. 

- Dumnezeul meu! 

- Eu sunt.  

- Te rog să mă înveţi să Te iubesc mai mult şi aşa cum doreşti Tu pentru ca Tu să mă 

cruţi şi eu să Te cinstesc.  

- Micuţă, Eu sunt dumnezeiescul tău Învăţător, Care te va învăţa. Nu te îndoi niciodată, 

nu te îndoi niciodată de Iertarea Mea.  

- Nu, Doamne, nu mă voi îndoi. Fă-mă vrednică de Tine, pentru Harul Tău şi 

apropierea Ta de mine. Îngăduie-mi să Te cinstesc. Împiedică-mă să mai păcătuiesc şi 

să te jignesc necontenit cu păcatele mele, Preaiubite.  

- Binecuvântează-Mă. 

- Iisuse, Te binecuvântez. Tată, Te iubesc. 

- Doresc să te văd la Staţiunile Mele
139

. 

- O, Iisuse, cum? Aş vrea asta, dar cum? 

Descurajată, ochii mi s-au umplut de lacrimi. 

- Păstrează-ţi lacrimile pentru vremea când vei auzi grăindu-se jigniri pe socoteala 

Maicii Mele.  

- O, Iisuse, ajută-mă.  

                                                
139 Calea Sfintei Cruci 
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- Fiică, sprijină-te pe Mine, lasă-Mă să te instruiesc. Fă-Mi mulţumirea şi fii 

ascultătoare precum eşti acum. Vino, fii aproape de Mine. Te iubesc.  

- Te iubesc, Iisuse, ai milă de neştiinţa mea.  

- Am. Încântă-Mă şi spune:  

“Doamne, lasă-mă să fiu victima Ta, 

victima Iubirii tale arzătoare. 

Doresc să Te ador pe Tine şi numai pe Tine, 

întinsă pe Crucea Ta împreună cu Tine, 

fără să privesc vreodată la stânga sau la dreapta. 

Doresc să potolesc setea Ta, câştigând suflete pentru Tine. 

Voi fi victimă a Iubirii Tale. 

Te iubesc.” 

 Spune aceasta! 

Am spus-o.  

- De acum înainte, nu vei mai părăsi niciodată Inima Mea, Vassula. Alege, Vassula: 

viaţa ta sau o viaţă de victimă. Alege. 

- Iisuse, nu vreau să mă părăseşti. Vreau să fiu cu Tine, alături de Tine.  

- Atunci ai ales bine. Te vei asemăna cu Mine. Fii o victimă a Iubirii. Floare, vei înflori 

sub Lumina Mea.  

- Îţi mulţumesc, Te binecuvântez pentru tot ce-mi dai şi pentru compasiunea pe care o 

ai pentru mine.  

- Primeşte Pacea Mea, fiică. Nu uita nicicând de Prezenţa Mea. Îngăduie-Mi să Mă 

odihnesc în tine, căci acesta este sălaşul Meu.  

- Iisuse, Tu mă faci fericită şi învăţ de la Tine.  

- Floare, Eu sunt Stăpânul şi Dumnezeul tău. Vino, noi? 

- Da, Doamne.  

 

FII TĂBLIŢA MEA 

6.10.1987 

Mă simt sărmană. Şi sunt, într-adevăr. Nu-L mulţumesc pe Dumnezeu din pricina 

ignoranţei mele şi a încetinelii mele în a înţelege. Nu sunt mulţumită de mine însămi. El a 

avut atâta dreptate în privinţa mea atunci când a spus că sunt “de departe” cea mai 

mizerabilă dintre creaturile Lui. Acum detest să povestesc despre cum a început revelaţia, 

pentru că a vorbi despre mine îmi este neplăcut, foarte neplăcut. Dar prietenii şi alte 

persoane doresc să afle cum a început şi sunt adesea obligată să le explic, şi cu cât o fac 

mai mult, cu atât îmi este mai greu, astfel încât am ajuns să hotărăsc că de acum înainte 

nu voi mai spune cum a început revelaţia şi în felul acesta voi evita să vorbesc despre 

mine însămi. M-am gândit că ar putea să afle şi de la alţii. Dacă sunt curioşi, explicaţiile 

mele nu-i vor mulţumi. Dacă vor să citească pentru că ei cred, Dumnezeu îi va lumina. Nu 

voi fi propriul meu martor. Voi lăsa totul în mâinile lui Dumnezeu. El face ca imposibilul 

să devină posibil, aşa că de acum înainte voi fi doar creionul şi hârtia Lui, secretara Lui, 

o secretară învăţată de El ca să-L iubească şi să noteze cuvintele Lui. Voi fi tăbliţa Lui. 

- Da, fii tăbliţa Mea, îngăduindu-Mi să-Mi întipăresc în tine Cuvântul Meu. Fii totuşi      

moale pentru ca al Meu Cuvânt să se poată întipări adânc în tine.  

 

Fără să-mi dau seama, în loc să rămân în genunchi, m-am aşezat pe podea. Iisus m-a 

privit, atrăgându-mi atenţia. Am îngenuncheat.  

- Te iubesc, Vassula. Împreună, tu şi Eu, împărţim Crucea Mea. Auzi-Mă, Vassula, tu 

eşti preaiubita Sufletului Meu, n-ai înţeles încă? Simte, simte cât te iubesc, Eu, 

Dumnezeul tău, pe tine, copila Mea, multiubita Mea mireasă.  
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Am simţit cum Iisus mă cuprindea în El. 

- Ascultă, Vassula, toate Cerurile răsună de strigătele Mele. Dorinţa Mea este neclintită; 

trebuie să fi ajuns la urechile tale. Doresc flexibilitate. Cum vă veţi uni dacă sunteţi 

inflexibili? Doresc să-Mi unesc Biserica. Vreţi să Mă simţiţi şi să-Mi ascultaţi Glasul? 

- Doamne, de ce nu faci în aşa fel încât conducătorii Bisericii să ştie de mesajul Tău? 

- Aşa voi face, fiică. Înfrumuseţează Biserica Mea; iubeşte-Mă. Ecclesia va reînvia! 

Am văzut o imagine minunată a lui Iisus, maiestuos, în slavă, biruitor ca un Rege, 

arătându-mi un semn cu Mâna Lui ridicată, ţinând Degetele ridicate ca şi cum ar fi vrut 

să facă semnul VICTORIEI
140

.  

 

MARIA ESTE REGINA CERULUI 

8.10.1987 

- Iisuse? 

- Eu sunt. 

- Iisuse, vreau să aduc ispăşiri pentru toate jignirile spuse la adresa Binecuvântatei 

noastre Maici. Nu pot îndura să aud cum făpturile tale îi aduc jigniri, mai ales  

slujitorii Tăi. Mai degrabă aş lăsa să mi se taie capul, apărând-O.  

- Vassula, te voi face să înţelegi cât de mult suferă Iubirea auzind aceste jigniri. 

Vassula, să se ştie că Eu, Domnul, O cinstesc pe Maica Mea; să se facă cunoscut celor 

care O jignesc că Ea este Regina Cerului şi că pe Capul Ei, Eu, Domnul, am aşezat o 

cunună, o cunună de douăsprezece stele. Ea domneşte, preaiubită, şi aceasta stă scris 

în Cuvântul Meu. Eu O cinstesc pe Maica Mea şi voi trebuie s-O cinstiţi precum O 

cinstesc Eu. Vă iubesc. Amândoi, Maica Mea şi Eu, vă binecuvântăm.  

- Doamne, pastorul a negat că Ea este Maica Noastră Sfântă şi că trebuie s-O venerăm. 

Când i-am spus că Tu ne-ai spus aceasta de pe Cruce, el a răspuns că vorbeai numai 

despre Ioan şi că nicăieri în Biblie nu scrie că Ea este şi Maica noastră şi că noi 

suntem copiii Ei.  

- Dar, fiică, iarăşi grăiesc ţie că Maica Mea este şi Maica voastră; voi sunteţi copiii Ei. 

Stă scris în Cuvântul Meu şi o spun din nou pentru aceia care nu ştiu; Scriptura 

spune… 

- Unde, Doamne? 

- În cartea Apocalipsei: când Satana a dat greş în prigoana lui împotriva Maicii Mele, s-

a aprins de mânie împotriva Ei şi a pornit să facă război cu restul copiilor Ei, adică cei 

care păzesc Poruncile şi au mărturia Mea
141

. 

- Îţi mulţumesc, Doamne Iisuse, pentru că mă ajuţi.  

- Vassula, ţi-am spus, Eu pururi sunt înaintea ta. Rămâi mică pentru ca să-Mi pot 

împlini Lucrările. Te iubesc. 

- Te iubesc, Doamne, şi Te binecuvântez. 

- Noi? 

- Da, Doamne. 

VENERAŢI-O ŞI CINSTIŢI-O PE MAICA MEA 

 

10.10.1987 

- Iisuse? 

- Eu sunt. 

                                                
140 E de remarcat că în icoane Hristos Pantocrator e reprezentat binecuvântând; indexul şi degetul mijlociu sunt 

ridicate. Întrebată despre aceasta, Vassula a confirmat că gestul lui Iisus era un gest de binecuvântare, dar nu şi-a 

dat seama decât mai târziu 
141 Vezi Apocalipsa 12:13-17 
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- O, Iisuse, n-am ştiut deloc că unii creştini nu cred, adică nu o cinstesc pe Sfânta 

Maria. N-am ştiut ce simt ei cu privire la Ea. N-am ştiut că există o diferenţă atât de 

uriaşă între creştini. N-am ştiut că e atât de rău.  

- O, Vassula, este mai rău decât crezi tu! 

- O, Iisuse, de ce este atât de rău? 

- Vassula, pentru că Trupul Meu a fost sfâşiat. Vreau Trupul Meu unit! 

- O vor venera atunci pe Maica noastră Binecuvântată dacă vor fi uniţi? 

- Copilă, o vor venera. 

- Adică într-adevăr va fi aşa? 

- Îi voi pleca, le voi pleca genunchii şi O vor venera şi cinsti pe Maica Mea.  

- Da, Iisuse. 

- Micuţă, Îmi voi reînvia Biserica. Vino, noi? 

- Da, Doamne. 

 

EU SUNT ATOTPUTERNIC – EU SUNT 

 

12.10.1987 

În vizită la cineva, am dat peste o revistă ştiinţifică în care se dădea o explicaţie ştiinţifică 

a fenomenelor gândirii, negând orice explicaţie spirituală. În zilele noastre, orice lucru 

supranatural îşi are explicaţia “naturală”, cu termeni precum “personalitate dublă”, 

“percepţie extrasenzorială”, “subconştient”, “sugestie”, “autosugestie”,“hipnoză”, 

“hipnoză colectivă”. De exemplu, stigmatele sunt explicate ca fiind induse prin 

autosugestie, schizofrenie sau complexe sexuale. Se pare că oamenii vor să găsească 

întotdeauna o explicaţie logică. În zilele noastre nu ar mai putea fi mari profeţi precum 

Isaia, căci un asemenea caz ar fi clasat ştiinţific. N-ar mai fi nici sfinţi cu stigmate fără ca 

ei să fie categorisiţi cu schizofrenie, autoinducţie sau isterie. Mi se pare că ei încearcă să 

concureze cu Dumnezeu şi să-I demonstreze că El nu e Atotputernic. 

- O,Doamne, de ce? 

- Vassula, mulţi sunt cei care nu cred în Mine. 

- Dar Te rog un lucru şi Ţi-l cer cu adevărat: Te rog să distrugi toate aceste teorii şi 

învăţături care încearcă să Te pună în umbră. Aceste teorii sunt duşmanii Tăi, de ce 

să le laşi să se înmulţească? Distruge-le, altfel ne vor distruge credinţa. Te rog, fă 

asta
142

. 

- O voi face. Ascultă-Mă, nu te mâhni. Nu te îndoi niciodată; să ai credinţă. Nu obosi 

niciodată să scrii. Preaiubită, iată pentru ce vin: pentru că nu pot să vă văd pierduţi. 

Înţelegi acum, Vassula? Micuţă, nu te voi lăsa niciodată să cazi.  

- Şi ceilalţi? Nu vreau să-i văd nici pe ei căzând. Vreau ca Tu să-i sprijini tot atât de 

mult cât mă sprijini pe mine.  

- Vassula, vă voi ajuta pe toţi. 

(Dumnezeu părea mulţumit.) 

- O, Dumnezeule, iartă-mă pentru că Ţi-am cerut acestea. Sunt impulsivă, dar nu pot 

suporta nedreptatea. Iartă-mă că am fost atât de directă.  

- Te iert, copilă; spune-le. (Mai aveam şi alte lucruri în minte) 

- Trebuie să-Ţi spun că aşa cum stau lucrurile acum, oamenii aceştia nu vor fi convinşi 

până la ultima lor suflare. Cel mult vor clasifica lucrurile acestea drept 

“inexplicabile”, dar nu vor spune “ei bine, aceasta vine de la Dumnezeu”.  

- Îi voi convinge. Puterea Mea este mai presus de a lor. Vă voi arăta tuturor că sunt 

Atotputernic. Atotputernicia Mea se va vedea de oriunde aţi fi. Nici un ochi nu va fi în 

                                                
142 Eram atât de copleşită de aceste lucruri încât m-am trezit spunându-I lui Dumnezeu ce să facă. Am mers prea 

departe. 
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stare să o nege; nici un om nu va nega că acest semn vine de la Mine
143

. Preaiubită, 

oare cum vor părea atunci teoriile lor? Cum se vor simţi oamenii lor de ştiinţă? Ce se 

va întâmpla cu toată înţelepciunea lor? Le voi arăta cum apare înţelepciunea lor 

înaintea Înţelepciunii Mele. Voi şterge din această lume ceea ce cred ei că este 

înţelepciune. Acesta este unul din motivele pentru care Mă folosesc de tine, 

întipărindu-Mi cuvintele în tine: pentru a putea prevesti Planul Meu. Eu, Domnul, 

Sunt, am fost şi voi fi de-a pururi şi nu vi se cade vouă să Mă consideraţi ca şi cum nu 

aş fi. Eu Sunt.  

- O, Dumnezeule preaiubit pe Care Îl ador, doresc ca acest plan să fie acum, mâine, 

sau pentru săptămâna viitoare! 

- Îmi voi îndeplini Planul, Vassula, precum am îndeplinit întotdeauna tot ce am început. 

Micuţă, să ne rugăm:  

Tată preaiubit,  

Te iubesc, Te binecuvântez şi Îţi mulţumesc pentru Milostivirea Ta.  

Fă-mă vrednică de Tine, ca Tu să poţi să mă foloseşti pe deplin. 

Foloseşte-Mă precum doreşti.  

Te iubesc, amin. 

Preaiubită, te binecuvântez. Priveşte-Mă. 

(L-am privit) 

- Zâmbeşti! 

- Scrie-o. (Am ezitat să scriu restul). 

- Şi-mi arăţi gropiţele când zâmbeşti. 

- Te iubesc. 

- Te iubesc, Doamne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                
143 Oare va fi un semn în cer într-o bună zi? 
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