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Vol. 2 
     

    Caietul 17 

 
DRAGOSTEA SE VA ÎNTOARCE LA VOI CA DRAGOSTE 

 
13.10.87 

L-am simţit pe Iisus în  pragul  camerei mele. Îmi dădea de înţeles că dorea să scriu un mesaj. 

–Eram la uşa ta. Vino! Vei lucra împreună cu Mine. 
Iisus îmi confirma astfel că puterea mea de discernământ nu mă înşela şi ceea ce simţeam era 

corect. 

–Îţi voi spune ce se va întâmpla din clipa în care cei ce se socot înţelepţi vor crede în 

Lucrările Mele şi Mă vor urma. Copila Mea, Eu voi vindeca pe mulţi. Dragostea va 

reveni la voi ca Iubire adevărată, pentru a împlini Cuvântul Meu. Peste foarte puţin 

timp, voi dovedi că acest mesaj este trimis de Mine. Eu sunt Domnul. Preaiubită 

copilă, tu vei veni la Mine. Ascultă-Mă, doresc să împlinesc ceea ce ţi-am cerut cu 

câteva zile în urmă. Fă cunoscut pretutindeni mesajul Meu. Răspândeşte Cuvintele 

Mele: „Eu, Domnul, îi binecuvântez pe copiii Mei din Garabandal―. Doresc să Mă 

audă. Oh! Vassula, cât de mult oftez pentru această zi. 
Doamne Iisuse, voi încerca cu priceperea mea şi cu resursele pe care Tu mi le-ai dat. Eu sunt 

neputincioasă, Tu eşti Atotputernic; mă vei ajuta, Iisuse? 

–Te voi ajuta; adu-ţi aminte cum lucrez! Vassula, fă cunoscut că în scurt timp voi trimite 

un semn tuturor, un semn venit de sus. Veţi înţelege că e un semn venit de la Mine. 

Voi străluci peste voi, vă iubesc pe toţi. Cât vă iubesc pe toţi! Vă iubesc dincolo de 

înţelegerea voastră. Eu sunt Creatorul vostru, n-am spus că chipul vostru l-am cioplit 

în palma Mâinii Mele? Cum aş putea vreodată să vă părăsesc? 
Mă gândesc la viziunea pe care Mi-ai dat-o. Pedeapsa de care mă tem. 

–Te voi face s-o vezi iarăşi, astfel încât să te marcheze. 
Iarăşi, Doamne, ajută-ne s-o evitam. Ştiu că nu-Ţi place să ne faci asta şi că nu tragi nici o plăcere din 

ea, spune-mi, ce să facem? 

–Adevărat, Vassula; nu-Mi place să vă pedepsesc. Doresc ca Zidirea Mea să se întoarcă 

la Iubire; reparaţii serioase trebuie să fie făcute,  Creaţia Mea trebuie să se schimbe. 

Fiica Mea, Creaţia Mea trebuie să înveţe şi să creadă în Lucrările Mele Spirituale. 

Creaţia Mea va trebui să Mă accepte ca Atotputernic; sufletele Mele consacrate 

trebuie să înţeleagă cât greşesc negând Lucrările Mele de astăzi. 
Dar sunt mulţi care acceptă. 

–Sunt şi dintr-aceia care nu acceptă şi acelora le vorbesc; vorbesc de asemenea acelora 

care au împărţit Trupul Meu. Crede-Mă, fiica Mea, cupa Dreptăţii Mele este plină din 

cauza sfârtecării Trupului Meu în bucăţi; nu-i voi mai cruţa pentru multă vreme. 

Vassula, permite-Mi să te mai cultiv câtăva vreme; curând voi culege roadele Mele; 

vino, preaiubito! 
Doamne, facă-se toată Voia Ta! 

–Te voi chinui aşa cum am fost chinuit Eu, te voi umili; Vassula, te iubesc şi din iubire 

veghez asupra ta. Pentru că te ghidez, ştiu ce este cel mai bine pentru sufletul tău. Îţi 

voi da această pocăinţă ca ea să şteargă tendinţele tale de vanitate. Eu, Domnul tău, 

voi veghea ca sufletului tău să nu-i lipsească nimic, totdeauna te voi păzi. 
Îţi mulţumesc, Doamne, că mă ajuţi. 

–Mă servesc de tine acum, dar în scurt timp vei fi eliberată şi vei fi în braţele Mele. Fiică, 

adu-ţi aminte de timpul când eram în carne şi oase printre voi. Viaţa Mea n-a fost 
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nimic altceva decât suferinţe, sacrificii, nelinişti, dureri, tot felul, nu am avut odihnă. 

Vassula, te-am crescut pentru acest mesaj; floarea Mea, tu ai menirea să porţi crucea 

Mea cu Mine până la capăt; te iubesc nespus de mult. 
Te iubesc Doamne, şi dacă mă vrei sacrificată, voi face Voia Ta! 

–Fii supusă, ca să pot să fac din tine tot ce-Mi place; micuţo, vorbeşte-le despre Mine. 
(Iisus se referă la cei din Rodos; grecii sunt nerăbdători să asculte şi-şi deschid urechile cu 

uşurinţă) 

Vassula, întotdeauna îmi ating scopurile; vino, o să-ţi spun: într-o zi, Împărăţia Mea 

pe pământ va fi ca cea din Cer, Biserica Mea va fi unită şi binecuvântată, căci toţi cei 

devotaţi Mie se vor înţelege unul pe celălalt, înflăcăraţi de Mâna Mea, purificaţi de 

Sângele Meu. Biserica Mea va fi Una. 
Fie ca dorinţele Tale să devină realitate Doamne, mulţi dintre noi doresc aceasta, luminează pe aceia 

care au nevoie să fie ajutaţi să înţeleagă dorinţele Tale. 

–Fiică, vei lua Mâna Mea şi vei continua Lucrările Mele? 
Da, Doamne, niciodată nu vreau să-ţi las Mâna. 

–Vassula, vreau să-ţi fie clar tot ceea ce am spus mai înainte; am spus ca voi prevesti 

evenimente care vor avea loc pentru ca să nu fie nici o îndoială că aceasta vine de la 

Mine. 
Iisuse, n-ai spus Tu că singurul semn pe care îl vei da, voi fi eu? 

–Da, am spus că tu vei fi semnul Lucrărilor Mele. Mi-am proiectat Planul cu mult înainte 

de a te naşte; floare, rămâi deschisă ca Roua Dreptăţii Mele să curgă în tine, absoarbe 

din Mine Virtuţile Mele, te vreau perfectă, vreau floarea Mea înfrumuseţată, saturată 

cu Perfecţiunea Mea, vreau ca floarea Mea să răspândească mirosul Mirului Meu 

Divin. Uită-te la Mine, Vassula! (M-am uitat la Iisus). Toate Dorinţele Mele vor fi 

împlinite. Îmi vei dedica mai mult din timpul tău, Vassula? 
Timpul meu este timpul Tău, trăiesc pentru Tine. 

–Umple, dar, lampa ta, ia de la Mine. 
Iisuse, ce pot să spun, îmi dai atât de mult, pe când eu nu merit nimic. Tu continui să-mi dai şi eu nu 

pot să-ţi ofer nimic care să fie cât de cât aproape de ceea ce Tu îmi dai. Tu-mi dai Lumina, m-ai 
sculat din morţi, m-ai vindecat şi mi-ai dat Lucrările Tale. 

–Slăveşte-Mă, cine te-a eliberat Vassula? 
Tu, Doamne! Pot să-Ţi spun ceva? 

–Spune-Mi, preaiubito! (Dumnezeu semănă cu un tată tolerant). 
Dumnezeul meu, cu Milostivirea, Iubirea şi Puterea Ta, fă fraţilor mei ce ai făcut pentru mine... 

eliberează-i, ridică-i la Tine, uneşte-i cu Tine, fă-i să simtă Iubirea Ta aşa cum eu o simt, vreau să 
mă bucur văzând suflete apropiindu-Te. Apoi, uneşte-i pe toţi Creştinii şi pe aceia care o reneagă 
pe Mama Ta. 

–Vassula, eşti gata să faci sacrificii? 
Da, Doamne, dacă astfel pot să fiu utilă... 

–Îţi voi arăta ce doresc de la tine; preaiubito, trage de la Mine întruna, te iubesc, floare; 

(ochii mi s-au umplut de lacrimi); adu-ţi aminte, păstrează-ţi lacrimile pentru mai 

târziu, când urechile tale vor auzi cum O tratează ai Mei pe Mama Mea! 
Nu-i mai lăsa de-acum încolo. 

–Vassula, va veni ziua aceea, iar acea zi e foarte aproape, când Biserica Mea va vorbi o 

singură limbă, dar înainte de această zi glorioasă vor avea loc tulburări teribile, în 

parte din cauza vanităţii oamenilor, a păcatului şi a lipsei de iubire şi-n parte din 

cauză că Trupul Meu este sfâşiat; dă-Mi voie să-ţi mai spun încă o dată că Trupul 

Meu Îl voi slăvi şi-L voi uni; floare, Iubirea vă va uni pe toţi. Pune şi aceasta pe 

hârtie, rămâi mică, pentru ca întreaga autoritate să vină de la Mine; (Eu cred că Iisus 

a spus aceasta pentru fiecare); fă cunoscut că dorinţele Mele sunt inflexibile, ele sunt 

mai ferme ca niciodată. 
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Care din dorinţele Tale, Iisuse? (Cred că a continuat fără să-mi răspundă) 

–Vassula, doresc să raspândeşti aceste Cuvinte copiilor Mei: „Eu, Domnul, vă 

binecuvântez, veniţi la Mine!― 
Doamne, condu-mă la ei, ajută-mă să împrăştii Cuvintele Tale. 

–Vassula, sprijină-te de Mine, trăieşte în Lumina Mea şi odihneşte-te. 
ELVEŢIA, 19.10.87 

Vreau să adaug aici că, pe când eram în Grecia, am citit biografia Sf. Tereza de Lisieux. Ea era 

permanent în cugetul meu şi pe când mă plimbam cu autobuzul şi mă gândeam la ea cu dragoste 

şi în contemplare adâncă, am văzut scris în greceşte, cu litere mari, pe acoperişul unei staţii de 
autobuz, la 4 metri depărtare: „Te iubesc!― şi două inimi. Simţurile mele fiind în altă lume, am 

înţeles că ea îmi spusese aceasta; era mesajul ei. 

–Vassula, scoate iar acele tablouri cu Mine pe care tu le-ai pus deoparte. 
M-am dus şi le-am luat. Erau tablourile cu Iisus înfăşurat în giulgiu. Cred ca Iisus era supărat că 

le pusesem de-o parte. 

–Vino, vei da două părintelui James şi unul lui David. Spune-le că le-am binecuvântat cu 

Mâna Mea. Ei vor înţelege. Scrie-i părintelui James că doresc să facă Drumul Crucii 

aşa cum l-aţi făcut împreună. Vassula, cere-i acelaşi lucru şi lui David. Îi voi 

binecuvânta pe amândoi pe drum. Tot ceea ce doresc este să introduc lumina. Aş vrea 

ca ei să-Mi cinstească şi Mama, aprinzându-I o lumânare. Apoi, ei va trebui să Mă 

cinstească pe Mine, îngenunchind la fiecare staţiune. Vassula, acum ne vom uni 

mâinile pentru a perfecta staţiunile Mele. (Fu un moment de tăcere aici...) 

–Mesagera Mea desculţă... 
Iisus surâdea în timp ce-mi zicea acestea. 
Iisuse, tu mă numeşti „desculţă“ înainte de a fi cu adevărat? 

–Fiică, realizezi tu că planurile Mele au fost prevăzute cu mult înainte de a te naşte tu? 

(...) Aşteaptă şi vei vedea... odihneşte-te acum, umple-ţi lampa totdeauna de la Mine. 

Te iubesc. 
Iisus, te iubesc, preaiubite! 

–Ai pacea Mea, fiică! Voi veghea ca să nu duci lipsă de nimic. Nu căuta odihnă în nici o 

altă parte decât în Inima Mea. 
Doamne, Te întreb dacă s-ar putea face ceva ca să-l ajutăm pe fiul Doamnei X? 

–Ascultă-Mă, fapte de iubire ar putea să-l elibereze. 
De către cine? 

–De voi toţi! 
Iisus Preaiubite, îţi cer să binecuvântezi cu Mâna Ta Divină comunitatea de la Bangladesh, îţi cer să-i 

binecuvântezi pe toţi şi să-i sprijini. 

–Vassula, spune-le să crească în Iubirea Mea, pentru că Ea este în ei, Eu sunt în mijlocul 

celor preaiubiţi ai Mei; fiică, îi binecuvântez cu Mâna Mea. (M-am rugat pentru fiul 

Doamnei X) 

Crede în ceea ce ceri; micuţo, crede în Mine. 
Iisuse, poţi să vezi ce are? 

–Pot. 
Nu l-ai vrea Tu aproape de Tine, Doamne? 

–Îl vreau cu ardoare, preaiubito, Satana îl ţine. 
L-am auzit pe Satana urlând: „Refuz să-i dau drumul.― Era furios! 
Doamne Iisuse, dacă vrei ca eu să sufăr pentru el că să poată reveni la Tine, permite-mi s-o fac. Ce 

trebuie să fac? Să mă abţin să beau lichide timp de două zile? (Climatul Elveţiei este extrem de 
uscat şi se bea multe lichide.) 

–Vassula, suferă pentru el. Nu bea nici un lichid cât timp Îmi porţi Crucea. 
O voi face, ca sacrificiu. 



 4 

–Preaiubito, vei înţelege mai târziu. Iubeşte-l pe fratele tău, sacrifică-te pentru el. Îl 

iubesc. 
Da, Iisuse. 

 
21.10.87 

Astăzi am primit ştiri descurajante. Teologul din Lyon în care pusesem mare nădejde, când a 

aflat că nu aparţin comunităţii catolice entuziasmul lui s-a răcit. A spus... am o experienţă cu 

Dumnezeu... dar nu înţelege că e mai mult decât aceea. Dumnezeu ne dă un mesaj tuturor; până 
la autorităţile ecleziastice şi Sfântul Scaun. Dar bineînţeles, de ce ar crede; vin de nicăieri, cum 

s-ar spune; aşa cum am spus o dată: dacă aş fi fost una de-a lor, aş fi fost acceptată, iar ei poate 

ar fi încercat să arunce o privire peste mesaj. Şi tocmai aceasta încearcă Dumnezeu să ne înveţe, 

să nu ne diferenţiem unul de altul, cu toţii suntem sub aceeaşi autoritate, autoritatea lui 
Dumnezeu. De ce să facem distincţie, distincţie chiar şi asupra naturii unei persoane? Nu port 

haina călugărească, dar oare e important? Aş putea să-L întreb pe Dumnezeu: de ce? M-a ales 

aşa cum sunt şi mă vrea astfel. 
–Vassula, tu treci prin aceleaşi încercări prin care am trecut şi Eu când eram în carne şi 

oase pe pământ. Vassula, îţi aminteşti când fariseii m-au întrebat cine Mi-a dat 

autoritatea să predic? 
Da, Doamne. 

–Preaiubito, Mesajul Meu vine de la Mine, întreaga autoritate va veni de la Mine, tu Îmi 

aparţii 

Am scris în vreo clipă că autoritatea ta îţi va fi dată de oameni? Micuţo, sprijină-ţi 

capul pe Înţelepciune. (M-am simţit abătută şi tristă, lacrimile îmi curgeau şi a trebuit să 

mă opresc un pic ca să-mi revin). 

Victima Mea, te-am ales să fii victima Inimii Mele, dulcea tortură a sufletului tău, 

victima Trupului Meu şi Sufletului Meu. Vassula, prin renegări, nelinişti şi supărări vei 

experimenta viaţa Mea pe pământ. Ţi-o voi da toată, în mici doze, în funcţie de cât poate 

să ducă sufletul tău. Vei fi şi ai fost deja necrezută, acuzată, batjocorită, respinsă. 

Vassula, vor mai fi încă multe de trecut! Totuşi, pe de altă parte, ţi i-am dat pe aceia care 

cred în Mesajul Meu de Pace şi Iubire; ei sunt martorii tăi; permite-Mi să-ţi amintesc că şi 

tu vei fi trădată. 
De către cine? 

–Vassula, te iubesc. Eu, Dumnezeu, sunt sprijinul tău; la Mine să vii şi să găseşti 

consolare. Permite Păcii Mele să te acopere. Vino! Întreaga autoritate vine de la Mine 

şi nu de la oameni. Tu depinzi de Autoritatea Mea, care este Una, O Autoritate. 
Dumnezeul meu, îţi mulţumesc pentru sprijinul pe care mi-l dai. Mulţumesc şi pentru martorii pe care 

mi i-ai dat. Nu voi mai ridica vocea. Nu voi spune decât aceste cuvinte: „Fă cu mine ce-Ţi place, 
că-mi dai desfătări sau dureri, îţi voi mulţumi la fel pentru toate. Mă vrei respinsă, respinsă voi fi, 
vrei să mă strângi la piept, dar nu merit. Fă ce Inima Ta doreşte cel mai mult. Sunt a Ta. 

–Da, fii docilă, ca să pot grava Cuvintele Mele adânc în tine. Adu-ţi aminte de Prezenţa 

Mea şi de Iubirea Mea. 

 
22.10.87 

M-am trezit la 2.30 dimineaţa, cu buzele şi gura uscate ca pergamentul din pricina setei. Iisus 

mi-a spus: „scoală-te şi bea acum, cele 2 zile au trecut―. M-am dus şi am sorbit puţină apă, nu 
multă, căci nu puteam. În această dimineaţă, sufletul meu trist dincolo de cuvinte, tânjea după El. 

De ce m-a trezit, refuzându-mi privilegiul de a trăi printre aceia care trăiesc în casa Lui? Dacă 

ei ar cunoaşte privilegiul lor! Şi eu... să-mi infuzeze dorinţa, dar să mă împiedice să intru în Casa 

Lui şi să fiu înconjurată de Pacea Lui. În schimb, trebuie să stau în exil şi înconjurată de atâtea 
ispite... 
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–O, fata Mea! Binecuvântată Sufletului Meu, binecuvântată Inimii Mele, din Mine se 

degajă şi durerea Mea, dar Vassula, te-am creat să stai printre oameni şi să te 

integrezi lor. Te iubesc de neexprimat în cuvinte, până într-acolo că tandreţea devine 

nebunie. Vassula, mizerabilă dincolo de cuvinte, sacrifică-te, preaiubito, şi fii printre 

mizerabili şi oameni fără Dumnezeu, căci tu ai menirea să fii Năvodul Meu. Dă-I voie 

Tatălui tău să se bucure de captura ta, permite Inimii Mele să se umple de bucurie 

astă dată, atrage suflete la Mine. Păstrează-ţi lacrimile, căci nu vei mai avea, când 

urechile tale vor auzi infamiile la adresa Mamei Mele! 
Iisuse, nu permite limbii lor să articuleze atunci când ajung la infamii. 

–Vassula, Eu, Domnul, le acord iertarea Mea pentru că nu ştiu ce spun. 
Vor învăţa vreodată, Doamne? 

–Toţi vor învăţa, fiecare făptura va învăţa, cu condiţia să asculte. Dă-Mi voie să-ţi 

răspund la întrebarea din mintea ta. 

–Dar, Doamne, Tu spui „cu condiţia―, adică vor fi câţiva care nu vor asculta. 

–Spre marele Meu regret, vor fi aceia care-şi vor închide urechile! Aceia care vor refuza 

să asculte, nu vor fi cruţaţi de astă dată. Vino acum, scoală-te şi urmează-Mă. (Iisus, 

stând în picioare lângă mine, mă grăbea să mă ridic). 
Unde, Doamne? 

–Doresc să scrii părintelui James. 
Da, Doamne. 

–Vino să-i scriem împreună. 

 
23.10.87 

În această dimineaţă mă întrebam ce a putut Iisus să simtă când Fariseii nu-L credeau şi cât I-o 

fi fost de dificil să-i convingă că El era într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Cât a fost de neînţeles de 

ei! Trebuie că era dincolo de capacitatea oamenilor de a înţelege că aceea era cu putinţă în 

vremea lor. Ei pur şi simplu nu puteau pricepe sau accepta un astfel de miracol. 
–Şi câţi înţeleg acum sau cred total în Mesajul Meu? 
Câţiva cred, da, sunt mai mulţi cei care cred decât cei care nu cred. 

–Spune-Mi, care sunt în număr mai mare care ascultă, cred şi înţeleg total Mesajul Meu, 

oile sau mieii? (sufletele sacerdotale sau laicii) 
Găsesc, din experienţă, că mieii sunt mai dispuşi să asculte. 

–Astăzi e ca ieri. Fiică, timpurile nu s-au schimbat; astăzi e ca ieri. Când eram pe pământ 

în carne şi oase, unii au crezut în Mine ca fiind un alt profet, numai câţiva au crezut în 

Mine ca fiind Mesia. Când Fariseii M-au ascultat, s-au aruncat  asupra  Mea, să  Mă 

lapideze  pentru  blasfemie. Şi-acum, Vassula, de ce te surprinde ce cred oamenii? Tu 

vii de la Mine şi azi te trimit ca Purtătorul Meu cu Mesajul Meu de Pace şi Iubire. Vin 

să-Mi unesc Biserica, dar azi e ca ieri. Dă-Mi voie să-ţi spun: autorităţile vor rămânea 

perplexe şi mulţi vor refuza să creadă în totalitate că acest Mesaj coboară direct de la 

Mine; mulţi te vor batjocori, te vor examina cu minuţiozitate, alţii nu se vor osteni 

nici măcar să te asculte, alţii vor interpreta greşit Mesajul Meu, căci acesta depăşeşte 

iarăşi înţelepciunea lor. Iată, vin cu Inima Mea în Mâna Mea, oferindu-v-o, 

Atotmilostiv, servindu-Mă de tine, care eşti slabă şi mizerabilă, să fii instrumentul 

Meu şi să Mă manifest prin tine şi să cobor pe pământ şi să vă unesc. Dar îţi spun cu-

adevărat că, dacă ei s-ar uita în inspiraţiile preaiubitului Meu Ioan XXIII, venite toate 

de la Mine, ar înţelege că ora e aproape. Căutaţi Cuvintele lui, căci fiecare profeţie 

spusă de el vine cu adevărat de la Mine. Micuţo, lasă-i pe toţi să vadă cum lucrez. 
Dumnezeul meu şi Preaiubitul meu Tată, câteodată mi-e teamă să fac faţă la toate refuzurile, 

batjocurile, surzeniile, respingerile, căci eu cred cu adevărat că toate acestea vin într-adevăr de 
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la Tine. Ce fericire ar căpăta dacă ar crede că, din Milostivirea şi din Iubirea Ta Fără Margini, Te-ai 
coborât la noi să ne ajuţi iarăşi, să ne uneşti!! Să ne salvezi!! Să reînvii Biserica Ta!! 

–Rămăşiţa Mea, nu te teme; dacă te reneagă, pe Mine Mă reneagă; tot ce-ţi vor face ţie, 

Mie îmi vor face. (Dumnezeu îmi aminteşte că El împărtăşeşte toate durerile mele şi 

neliniştile mele şi asta mă consolează) Fericit este sufletul tău să discernă ceea ce tu 

discerni, căci îţi spun, multe suflete, de mare stima în Ochii Mei, au vrut să discernă 

ceea ce tu discerni, dar niciodată n-au putut să audă ceea ce tu auzi, să simtă ceea ce 

tu simţi, dar niciodată n-au putut. Vassula, Harul Meu este asupra ta. 
Te binecuvântez, Tată, că ţi-ai plecat privirea asupra celei mai mizerabile făpturi a Ta şi că ai revărsat 

asupra mea toate acele Haruri. Slavă lui Dumnezeu Atotputernicul, că străluceşte asupra mea! 

–Rămâi aproape de Mine, căci tu vei mai face faţă la încă multe alte încercări. Noi? 
Da, Doamne, noi. 

 
26.10.87 

În noaptea de 24 octombrie Dumnezeu m-a luminat pentru a înţelege mai bine de ce verişoarei 

mele i-a apărut Sfânta Fecioară sub forma unei statui uriaşe. S-a făcut aceasta ca să se confirme 
că Dumnezeu doreşte şi permite statui în Biserica Lui care să reprezinte Chipul Lui şi al Sfintei 

Maria. Apoi, în noaptea de 25, Dumnezeu m-a luminat iarăşi şi m-a făcut să înţeleg că El e de 

acord şi ne permite să decorăm Bisericile cu icoane reprezentându-l pe El, fotografii, picturi etc., 
ca urmare a mesajului din 19 oct., când El mi-a cerut să trimit, binecuvântându-le, fotografiile 

Sf. Giulgiu, părintelui James şi lui David. Iată al 2lea mesaj care revelează ca Dumnezeu permite 

ceea ce alţi Creştini condamnă: 

–Permit Bisericii Mele să poarte Chipul Meu. Nu dezgoliţi Trupul Meu, împodobiţi-Mă, 

înfrumuseţaţi-Mă, lăsaţi-L aşa cum este. (Aceasta înseamnă: catolicii şi grec-

ortodocşii decorează Biserica.) Ascultă, Vassula, Eu sunt Biserica, ai încredere în 

Mine; preaiubito, Eu sunt Iehova. Scrie, fiică: 

O, Creaţie! N-am ridicat sfinţi şi profeţi care să vă avertizeze despre sfârşitul 

timpurilor? N-am prezis că vă voi trimite un înger din Curtea Mea Cerească să proclame 

intenţia Mea secretă, pentru ca să poată fi împlinită? Fidelitatea Cuvintelor Mele va fi 

reafirmată. Nu am prezis că misiunea mesagerului Meu va fi să vă comunice Revelaţia 

Mea? Mărturia Mea este Spiritul profeţiei. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, voi toţi care-Mi 

sunteţi credincioşi! Vai, vouă, necredincioşilor, căci Cuvântul Meu va cădea asupra lor ca 

o Spadă care îi va lovi, distrugând toată falsa lor înţelepciune, înţelepciune care a inspirat 

Creaţia Mea să cadă în mrejele Satanei, transformând pe Mieii Mei într-un popor fără 

frică de Dumnezeu şi imoral. 

Ţi-am dat, Vassula, o viziune de avertisment, o aluzie la ce am făcut Sodomei şi 

Gomorei. Să ia aminte la avertismentul Meu căci Eu, Domnul, am prezis Creaţiei Mele că 

numai dacă se pocăiesc şi Mă acceptă ca şi Creator al lor, Sabia Mea nu-i va lovi. Din 

Mila Mea Nemărginită, cobor pe pământ să vă avertizez. Eu sunt Spiritul Adevărului care 

vă vorbeşte; ascultaţi la ceea ce am de spus Bisericilor Mele. Creaţie, nu sta inertă, 

transmite avertismentul Meu. Stau în faţa uşii şi bat. Acela care aude Glasul Meu şi des-

chide, Eu, Domnul, voi intra şi voi cina cu el. Nu te teme. Împlinesc Cuvântul Meu. Eu 

sunt în faţa ta. 
Doamne, trebuie să înţeleg că Tu îmi ceri mie personal să transmit avertismentul Tău? Dacă da, ce-aş 

putea să fac mai mult decât fotocopii? 

–Tot  ce-ţi  ţie cer este iubire. Lasă-Mă să gravez pe tine; i-am ales deja pe cei care va 

trebui să transmită mesajul Meu. Vino, Eu sunt cu tine, simte Prezenţa Mea. Da! (L-

am discernut pe Iisus.) Iubeşte-Mă! 
Te iubesc, Iisuse, învăţă-mă să te iubesc mai mult, aşa cum vrei Tu să Te iubim. 



 7 

–O voi face. 

 
27.10.87 

–Vassula, aş dori să revelezi părintelui James simţămintele Mele despre Garabandal. 
O voi face, Iisuse. 

–Doresc, iar această dorinţă vine din străfundurile Inimii Mele, ca apariţiile de le 

Garabandal să fie sfinţite şi cinstite de Sfântul Scaun. 

Vassula, vrei tu să-Mi faci plăcerea şi să spui Sfântului Scaun ceea ce tocmai ţi-am 

cerut? 
Cum, Doamne, cum ai vrea Tu să-i spun? Pe ce bază? Cine sunt eu ca să vorbesc Sfântului Scaun? 

Am fost acceptată de părintele James, dar ultimul teolog catolic s-a dezinteresat de mine imediat 
ce a aflat că nu aparţineam nici unei comunităţi şi mai ales, comunităţii sale! 

–Dar, Vassula, bineînţeles că nu le aparţii lor, tu Îmi aparţii Mie; Eu sunt Creatorul tău şi 

Tatăl tău Sfânt, tu depinzi de Autoritatea Mea. 
Doamne, da, dar s-a organizat un sistem de apartenenţă la una din comunităţile creştine, cel puţin aşa 

mi s-a spus. 

–Toate sunt la fel în Ochii Mei. Eu niciodată n-am vrut ca Trupul Meu să fie împărţit, voi 

sunteţi aceia care M-aţi sfârtecat! voi aţi decis asupra Trupului Meu! voi M-aţi 

paralizat. (A avut loc un moment de linişte. Iisus avea un ton amar şi trist zicând ultima 

frază. M-am simţit vinovată că I-am amintit despre aceasta.) 
O, Dumnezeule! 

–Fiică, nu ţi-am zis să-ţi păstrezi lacrimile pentru Mama ta?  
Deşi mi-a zis aceea pe un ton ferm, n-am putut să nu remarc că El era tot atât de trist ca şi mine. 
Da, Doamne, dar Mi-ai părut atât de rănit; sunt numai o fiinţă umană. 

–Vassula, aceasta este din cauză că împărtăşim Cupa Mea, Cupa Mea are gustul amar. 

Spune Sfântului Scaun că Eu te trimit la ei. Ascultă-Mă, dacă te întreabă cărei 

comunităţi aparţii, spune-le ca tu-Mi aparţii Mie şi că eşti sub Autoritatea Mea. 
Doamne, nu-mi place să argumentez, dar n-aş putea să le spun că sunt ortodoxă? sunt ortodoxă. 

–Ortodocşi! Catolici! Protestanţi! Toţi Îmi aparţineţi! Toţi sunteţi Una în Ochii Mei! Eu 

nu fac nici o deosebire. De ce ţi-e teamă atunci? Cere să-l vezi pe Preaiubitul Meu 

Papa Ioan Paul; el nu va face nici o deosebire. Vassula, spune-i aceasta:  

Fii binecuvântat. Eu, Domnul, stau la uşa ta şi bat. Îmi vei auzi chemarea, Îmi vei 

deschide uşa? Dacă da, voi intra în casa ta şi voi lua masa cu tine, unul lângă altul. Arăta-

te victorios şi-ţi voi permite să împarţi Tronul Meu, ascultă-Mă, ascultă ceea ce Duhul 

spune Bisericilor. 
Dumnezeul meu, cum, în ce fel aş putea să-Ţi împlinesc dorinţa? 

–M-aşteptam la întrebarea ta.  (Am înţeles că Dumnezeu m-a adus să-I pun această 

întrebare. Am avut impresia că am cedat) 

–Lasă-l pe părintele James să te sfătuiască cum să faci. Fiica, te iubesc, permite-Mi să te 

hrănesc. 
Dumnezeul meu, nu-mi cere asta! Eu sunt făptura Ta care Îţi aparţine. Fă cu mine ceea ce Inima Ta 

doreşte. Te iubesc pentru că mă hrăneşti şi mă umpli de daruri. Te binecuvântez. 

Psalmul 23: Eu sunt Păstorul tău, cu Mine nu vei duce lipsa de nimic, îţi dau voie să te 

întinzi în păşuni proaspete, suflete preaiubit, te conduc la apele odihnei unde Eu reînsu-

fleţesc sufletul tău. Te conduc pe drumurile Virtuţii, te conduc pentru slava Trupului 

Meu. De-ai trece o prăpastie de tenebre, nu te teme, lângă tine sunt Eu pentru a te 

consola. Te voi hrăni sub ochii persecutorilor. Te-am uns şi te voi umple de daruri; pentru 

ca sunt un abis de Iubire şi de Iertare nemărginită, vino şi trăieşte în mijlocul Inimii Mele. 
O, Doamne, Tu eşti Lumina şi Salvarea mea. Nu trebuie să mă tem. Ştiu că mă vei adăposti; îţi 

mulţumesc din toată inima, Doamne Dumnezeul meu. Slăvesc numele Tău în veci. Iubirea Ta 
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pentru mine este atât de mare, ai milă de mine şi de incompetenţa mea. 

–Rămâi mică, floare, creşte în spirit, soarbe din Virtuţile Mele. Vino, lasă-Mă totdeauna 

să înscriu pe tine Cuvintele Mele. 
Da, Doamne, sunt fericită că sunt cu tine. 

–Iubirea nu te va părăsi niciodată. Vino, noi? 
Da, Doamne. 

30.10.87 

–Am dat Creaţiei Mele semne nenumărate pentru a-i avertiza. Am ridicat sfinţi pentru a-

Mi anunţa dorinţele, dar au ascultat? A schimbat aceea ceva? 
Doamne, să presupunem că o vor face de data asta, să presupunem că vor dori, să presupunem că 

vor citi, vor crede şi se vor uni şi vor căuta să Te slăvească pe Tine decât să-şi caute propriile lor 
interese; de-ar crede numai în Mesajul Tău... 

–Vassula, ah, Vassula, multora le va fi teamă, chiar şi acelora care vor crede în Mesajul 

Meu şi admit că sunt Eu, de teama de a nu fi batjocoriţi, de teama superiorilor lor; 

mulţi vor pune cinstea de la oameni înaintea cinstei care vine de la Mine. Cinsteşte-

Mă şi difuzează Mesajul Meu. 
Doamne, să presupunem că se înclină. 

–Voi ridica atunci Dreptatea Mea care atârnă greu asupra lor. Dar îşi aruncă încă săgeţi 

veninoase unul altuia, îndurerând Trupul Meu. Lipsa de armonie va domni printre ei 

pentru că iubirea lipseşte. Vassula, dacă ar fi urmat Porunca Mea de a se iubi unul pe 

altul atât de mult cât îi iubesc Eu şi să se umilească ei înşişi, Trupul Meu ar domni 

astăzi în armonie. S-au umilit ei vreodată, spălându-şi picioarele unii altora? Nu v-am 

dat acest exemplu ca să puteţi copia ceea ce am făcut? Plecaţi-vă! Plecaţi-vă, ca să vă 

puteţi uni! Suflete, timpul a sosit când robul Meu preaiubit, Ioan Paul, ar trebui să Mă 

asculte. Am auzit într-adevăr plângerea lui, plângerile lui au atins Cerul, jelaniile lui 

au răsunat în tot universul, jelaniile lui au ajuns la Urechile Mele! Lasă-Mă să-ţi spun 

că, într-un timp apropiat, va fi numai o turma şi un păstor, voi conduce toate oile 

Mele, chiar şi pe-acelea care nu sunt din această turmă. Iubirea vă va uni, dar înainte 

de aceasta, vor fi dureri îngrozitoare, toate Cerurile se vor zgudui! Fii vigilentă, fiică, 

dă-le instrucţiunile Mele, ele sunt toate conform cu Sfintele Mele Scripturi. 

Transmiţând Mesajul Meu, vei înţelege. 
Iisuse, o, Sf. Marie, ce vor spune ei... înţelege-mă Sf. Marie, nu sunt eu în măsură să fac faţă tuturor 

acestor persoane superioare. 

–Vassula, nu-ţi fie teamă, incapacitatea ta Îl încântă pe Iisus. Rămâi mică. 
Sf. Marie, să presupunem că nu ascultă! 

–Micuţo, această revelaţie va fi ultimul Lui avertisment; dacă nu vor să asculte sau să 

înţeleagă, voi permite Mâinii Lui să cadă asupra lor şi să-i lovească. Vassula, tot ce tu 

trebuie să faci este să-L iubeşti. Fii vigilentă, pentru că Satana e furios şi va încerca 

tot felul de capcane; nu te teme, te voi păzi! 
Îţi mulţumesc, Sf. Marie, că-mi dai curaj, îţi mulţumesc că mă păzeşti, Te binecuvântez! 

–Vassula, te binecuvântez, copilă! 

 
3.11.87 

–Vino, Iubirea te va instrui. Să se ştie că Mă umplu de plăcere auzind aceste cuvinte: 

„permite-Mi, Tată― şi „dacă asta e Voia Ta―; aceste cuvinte, spuse în rugăciunile 

voastre, Mă încântă. Cere şi vi se va da, dar amintindu-vă mereu aceste cuvinte. Vino, 

Vassula, ai Pacea Mea! 
Te iubesc, Iisuse, permite-Mi să Te binecuvântez! (L-am binecuvântat pe Iisus.) 

–Preaiubito, te binecuvântez! 
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05.11.87. 

(La cererea Vassulei, părţi din paginile 55-58 au fost şterse). 

–Ai încredere în Mine, lasă-Mă să te conduc unde doresc, păstrează mâna ta în Mâna 

Mea, nu te teme, te voi conduce chiar în adâncurile Trupului Meu Rănit; Vassula, 

împlineşte Cuvântul Meu. (Mă tot întrebam cum ar putea ei să mă ajute.) 

–Fiică, nu te teme! Doresc să-Mi înfrumuseţezi Grădina. 
Tată Drept, nu pot nega frica mea. Ajută-mă; permite-mi să primesc Tăria Ta, permite-mi să cresc în 

lumina Ta, în Tine, nu mă părăsi. Dacă aceasta e Voia Ta, fă-mă demnă pentru ca să poţi să te 
serveşti de mine şi ca să pot participa la împlinirea dorinţelor Tale. 

Din îndurarea Ta, îţi cer să-mi ierţi slăbiciunile şi neputinţele. Fă ceea ce Inima Ta doreşte, facă-se 
Voia Ta, nu a mea. Amin. 

–Iubirea te va ajuta. Adu-ţi aminte totuşi că, imediat ce Cuvântul Meu va fi împlinit, vei 

veni la Mine! Nu mai suport să te am în exil. Sufletul Meu tânjeşte după tine! 
Tată, ce bucurie îmi dai... ce bucurie şi ce consolare aduc sufletului meu Cuvintele Tale!... sunt atât 

de fericită!... 

–Preaiubito, da, iubeşte-Mă, doreşte-Mă, fii plăcută acestei Inimi care te-a căutat; voi 

veni curând la tine, dar timpul cât stai în lume, fii aproape de Mine, bându-Mă şi 

mâncându-Mă, lăudându-Mă şi cinstindu-Mă; lasă-Mă să Mă bucur deplin. Nu te 

descuraja dacă lumea te reneagă, pentru că tu nu aparţii lumii, nu mai mult decât Eu i-

am aparţinut când eram pe pământ în carne şi oase. Tu vii de la Mine, Eu sunt Tatăl 

tău şi în tine trăiesc cum tu trăieşti în Mine; cinsteşte Numele Meu, Slăveşte Trupul 

Meu, rămâi în Iubirea Mea, nu-ţi voi înşela aşteptările, nici nu te voi părăsi; deci nu te 

teme de nimeni. Preaiubito, seamănă Grăunţele Mele care vor aduce fructe în 

sfinţenie; fii sfântă, pentru că Eu sunt Sfânt. 
Ascult... Ce spune Iehova? Ceea ce spune Dumnezeu înseamnă Pace şi Iubire pentru copiii Lui, 

pentru pământ, pentru Trupul Lui, numai de-ar renunţa la nebunia lor! Mântuirea este aproape de 
aceia care se tem de El şi Slava atunci va locui pe pământ. Iubirea şi Mila s-au coborât acum, 
Dreptatea şi Pacea ne vor îmbrăţişa, Dreptatea mergând totdeauna înaintea Lui şi Pacea urmând 

pe cale Paşii Lui.“ (Dumnezeu m-a îndrumat să scriu acest pasaj luat din Psalmul 84, v. 813, 

respectiv 914, schimbând câteva cuvinte.) 

–Preaiubito, am spus, voi începe să stropesc Livada Mea, intenţionez să irig brazdele 

Mele; ascultă-Mă, firicelul Meu de apă va creşte într-un râu şi râul Meu va creşte într-

un ocean. Voi face ca disciplina să strălucească, voi trimite Lumina Mea în lung şi în 

lat, slăvind Trupul Meu. Aşadar, vino să iei Mâna Mea şi lasă-Mă să te ghidez; fiică, 

ajunge pentru azi; odihneşte-te în Inima Mea. 
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Caietul 18 

 
08.11.87. 

Iisus? 

–Eu sunt. (…) Dacă nu te-aş fi eliberat, ai fi stat şi astăzi în somn adânc. 
Mă simt tare ruşinată. Sunt într-adevăr ultima care să vorbească. Orice aş face pentru a încerca să 

repar sau să-Ţi mulţumesc, Doamne, nu este nici pe departe de ce-ai făcut Tu pentru mine. Şi 
când vreau să mă rog pentru ceilalţi, mă simt vinovată şi ezitantă, căci, cum să-ndrăznesc, 
Doamne, să mă rog pentru alţii care sunt mult mai buni decât mine? Cum eu, „cea mai 
mizerabilă?“ Ar putea să se roage „cea mai mizerabil“ pentru cineva mai bun decât ea? Asta îmi 
aminteşte de cuvintele Tale despre paiul care se găseşte în ochiul fratelui meu şi bârna care este 
în ochiul meu. Simt că am o bârnă, o pădure întreagă! Cu tot lemnul acesta în ochiul meu, cum aş 
putea să pronunţ măcar şi-un cuvânt, decât numai dacă Tu mă eliberezi, Doamne? Îţi cer şi 
permite-mi să-Ţi cer să mă purifici, ai milă de sufletul meu. Dacă vrei, fă-mă demnă de a fi capa-
bilă să mă rog pentru fraţii mei cu demnitate. 

–Vassula, sunt mulţumit să aud cuvintele tale, căci atâta timp cât tu nu înţelegi 

nedemnitatea ta, nu vei putea începe drumul tău spre perfecţiune. 
Dacă asta e Voia Ta, permite-mi, Tată, să-Ţi cer ajutorul. 

–Fata Mea, umple-ţi lampa de la Mine, n-aştepta, creşte în Lumina Mea. Micuţo, cel care 

va crede în acest Mesaj, nu va crede în tine, ci în Mine; Eu sunt Lumina care coboară 

în lume prin tine, pentru ca acela care crede în Mesajul Meu să nu mai fie în 

întuneric. Martorii tăi cunosc adevărul, ei ştiu că aceste cuvinte nu sunt cuvintele tale. 

Nu, Vassula, tot ce este scris, vine de la Mine, Domnul; îţi spun în adevăr că acela 

care te primeşte, pe Mine Mă primeşte. 
Nu, Dumnezeul meu, nu sunt demnă! 

–De ce, Vassula, nu te-am curăţat, nu te-am uns Eu Însumi ca să fii a Mea? Cu-adevărat, 

Mă voi manifesta prin tine, aşadar, cinsteşte-Mă, fiică. Vino, te voi învăţa Căile Mele. 

Eu şi tu. Lasă-Mă să respir în tine, lasă-Mă să Mă odihnesc în tine, fiică, odihneşte-

Mă pentru cei care rănesc Sufletul Meu. Oh, Vassula, dacă ai şti numai! Azi, Sângele 

Meu ţâşneşte din nou… 
Oh, Dumnezeule, şi e duminică! De ce ? 

–Micuţo, ei Îmi străpung Inima de-o parte şi de alta. 
Dumnezeul meu, lasă-i să mă străpungă pe mine în locul Tău! 

–Ascultă-Mă, vei fi străpunsă, te vor străpunge. Vino, permite-Mi acum să Mă odihnesc 

în tine, împărtăşeşte Cupa Mea, fiică. 
De ce, de ce este astfel? Ce se întâmplă? De ce fac aceasta Dumnezeului nostru? Un Dumnezeu al 

Iubirii, al Păcii, un Tată, un Prieten… Cum de-i pot face una ca asta? Simt că mă prăpădesc! 
Astăzi, Iisus sângerează din nou; suferă din pricina răutăţii noastre… Lumea, s-ar putea spune, a 
fost furată de Satana şi Iisus încearcă din nou să ne salveze.  

Dumnezeul meu, mă doare atât de tare când Te simt atât de rănit! Tu, care nu eşti decât Bunătate 
Infinită şi un Abis de Iubire, de ce Te chinuie? Nu mai suport să Te facă să suferi. Îmi pasă prea puţin 
de pielea mea şi de suferinţele mele, dar de Suferinţele Tale şi de durerile Tale îmi pasă şi Te iubesc. 

–Vassula, Vassula Mea, victima Sufletului Meu, victima Inimii Mele, poartă Suferinţele 

Mele şi împarte-le cu Mine, bea din Cupa Mea, simte flagelările Mele; preaiubita Su-

fletului Meu, ce nu voi face Eu pentru tine din iubire? Îţi voi permite să împarţi cu 

Mine Suferinţele Mele, te-am ales să fii victima Inimii Mele Sângerânde, prin toate 

durerile de care inima ta este capabilă, victima Sufletului Meu, prin toate neliniştile, 

renegările şi batjocurile pe care sufletul tău poate să le poarte. Vino, vei împărţi 

Crucea Mea cu Mine. Eu sunt singura ta Iubire, Mi-am atins scopul, permite-Mi să fiu 

dulcea tortură a cugetului şi sufletului tău. Îmi eşti agreabilă, căci de-acum, i-am 

extirpat pe toţi rivalii Mei, toţi au dispărut, nici unul n-a mai rămas! sunt Eu rămas cu 

tine, numai Iisus al tău! Cât Mă delectez! Şi-acum, lasă-Mă să te iubesc fără rezervă, 
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lasă-Mă să domnesc peste tine, am găsit un loc pentru Grandoarea Mea şi pentru 

Generozitatea Mea! Nu te iubesc pentru ceea ce eşti, ci pentru ceea ce nu eşti. Vino, 

nimicnicia ta Mă încântă, incapacitatea ta Mă lasă fără cuvinte. 
Doamne, mă simt jenată. 

–Vassula, nu căuta niciodată să fii ceva, rămâi un nimic, căci fiecare lucrare divină pe 

care o voi săvârşi va fi numai a Mea şi nu a ta. Biserica Mea va fi Una, sub o singură 

Autoritate. Nu Eu am cerut lui Petru să-Mi hrănească mieii Mei? Nu Eu l-am ales pe 

el să-Mi hrănească oile? Nu Eu Însumi am pronunţat aceste cuvinte: „Tu eşti Petru şi 

pe această piatră voi clădi Biserica Mea?― De ce această aroganţă printre neamuri, 

aceste conspiraţii deşarte printre oameni? L-am ales pe Petru, un om după placul 

Inimii Mele, piatră pe care voi construi Biserica Mea. Atunci de ce deformează 

Porunca Mea? 
La cine te referi, Doamne? 

–Vorbesc despre aceia care fac intrigi şi conspiră contra fundaţiei Mele. Nu înţelegeţi că 

sunt deşarte conspiraţiile voastre? 
Doamne, nu ştiu la cine te referi. 

–Ştiu, Vassula, toate acestea sunt obscure pentru tine, dar este clar ca lumina zilei pentru 

aceşti înşelători! Ochii Mei sunt ţintă asupra lor, Spada Mea stă ridicată şi gata să lo-

vească, ei se cunosc unii pe alţii, şi crede-Mă, zilele lor sunt numărate! Da, aruncaţi o 

privire în jurul vostru, înşelătorilor! De ce vă minunaţi? Veţi pieri! Căci voi săvârşi în 

aceste zile ceva care ar fi greu de crezut de cineva v-ar spune! Preaiubito, lasă-Mă să-

ţi răspund la întrebarea din mintea ta. Mesajul Meu va fi citit şi de aceşti ademenitori. 

Preaiubito, simte-Mă, sufăr ca şi tine. Crucea Mea este peste tine, poart-O cu Iubire; 

Vassula, abnegaţia şi suferinţa duc pe calea divină, aceea a sfinţeniei şi a virtuţilor. 
(M-am simţit iremediabil tristă.) 

O, vino, preaiubito, Eu sunt cu tine. (Iisus îmi mângâia capul.) 
Doamne, mă simt groaznic de tristă; ştiu că n-ar trebui să vărs lacrimi, ci să le păstrez pentru mai 

târziu; pentru a compensa, sunt gata să-mi vărs sângele, dacă lacrimi n-o să mai am. 

–Vassula, adu-ţi aminte că tu nu eşti din această lume, tu Îmi aparţii; poţi să vezi Inima 

Mea Sfântă? (Iisus mi-a arătat Pieptul Lui luminat şi Inima.) Intră în Inima Mea Sfântă; 

în adâncurile Ei îţi vei găsi odihna. Te voi lua şi te voi ascunde în adâncurile Ei. 

Durerea Mea este de nesuportat; (de a mă avea în exil). Îţi mai aduci aminte, când nu 

erai decât o copiliţă, ce ţi-am făcut? 
Iisus mi-a dat aceeaşi viziune pe care am avut-o cam pe la 10 ani, prima chemare. 

–Erai incapabilă să te mişti. Eu sunt Puterea Divină; preaiubito, acolo ţi-e locul. 
(Iisus mi-a arătat cu degetul Inima Lui). 
–Vino acum, am nevoie să fiu consolat, hai să ne odihnim unul în altul. 
Iisus suferea mult şi era trist. Cum aş putea să consolez o asemenea tristeţe? 
–Iubindu-Mă cu ardoare; iubeşte-Mă şi consolează-Mă, Vassula; iubeşte-Mă din tot 

sufletul tău. 
Te iubesc şi Tu o ştii, Doamne. 

–Iubeşte-Mă nemăsurat! 
Învaţă-mă să Te iubesc fără măsură. 

–Te învăţ. Vino acum, am un secret pe care doresc să ţi-l spun; nu te teme; ţi-l voi şopti la 

ureche. 
Iisus mi-a dat secretul, aducându-mi atât de multă bucurie! 
O, Dumnezeule, chiar vei face aceasta? 

–O voi face, preaiubito, o voi face, să nu te îndoieşti niciodată, totul se va face în 

consecinţă, Vassula Mea. 
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Iisuse, Dumnezeul meu, permite-mi să Te binecuvântez. 

–Te binecuvântez şi Eu, preaiubito; vino, este târziu, ne vom odihni unul în celălalt.  
Da, Doamne. 

–Vino, atunci! 

 
10.11.87 

Fie cu putinţă să dispui de mine pentru a grava pe mine tot ce Inima Ta doreşte. Fie cu putinţă ca 
Voia Ta să se facă şi Numele Tău să fie slăvit! 

–Vino, dă-Mi voie să scriu la amândoi robii Mei pentru Slava Trupului Meu. 
Care robi, Doamne? 

–De ce, James şi David: (Iisus păru uimit de întrebarea mea, ca şi cum ar fi trebuit să fiu 

sigură, să fi înţeles aceasta.) 

„A sosit timpul să împrăştiaţi seminţele Mele prin omenire, să transmiteţi Mesajul 

Meu. Vă voi ajuta în tot ce veţi intreprinde, să fie cunoscute cuvintele Mele. Creaţia Mea 

să cunoască Marea Mea Iubire, Mila Mea neţărmurită. Domnia Mea va fi una a Păcii, a 

iubirii şi a Unităţii. Am ales-o pe Vassula, o fiinţă atât de incapabilă şi de mizerabilă, inu-

tilă şi lipsită de elocvenţă; scrie şi aceasta: (L-am auzit spunând frazele ce urmează şi m-am 

uitat la El jenată şi ezitantă.) Da, fără nici o cunoaştere de bază despre Biserica Mea, o 

canava goală pe care Eu, Domnul, am fost liber să o acopăr numai cu Lucrările Mele, 

astfel încât să fie clar că tot ce s-a scris vine din Gura Mea, toate acţiunile vor fi făcute de 

Mine prin ea; voi vorbi prin ea, voi acţiona prin ea. Am format-o, vărsând peste ea 

Lucrările Mele, pentru ca să poată fi purtătoarea acestui Mesaj care va fi cunoscut. Veţi 

transmite Mesajul Meu? Veţi face aceasta pentru Mine? Aduceţi-vă aminte, sunt Eu, 

Iisus, Preaiubitul Fiu al Lui Dumnezeu, Salvatorul neamului omenesc, Cuvântul, care vă 

binecuvântează; binecuvântez ceea ce intreprindeţi. Că veţi avea bucurii sau supărări, 

aveţi încredere, vă voi acorda sprijinul Meu. Eu sunt înaintea voastră mereu, pentru a vă 

călăuzi. Unirea Bisericii Mele Mă va Slăvi! Vă voi conduce în străfundurile Trupului 

Meu Sângerând. Vă voi arăta spinii Mei, îi veţi recunoaşte; (…) să nu aveţi nici un alt 

interes decât Slava Mea, să nu vă îndoiţi niciodată de Lucrările Mele; Iubirea străluceşte 

peste voi, preaiubiţii Mei, străduiţi-vă să-Mi placeţi. Veniţi; alături de voi, Eu sunt.― 

 
11.11.87 

–Ai Pacea Mea! Să ne rugăm Tatălui: (zicând acestea, Iisus s-a întors către mine.) 

Unule Drept, Preaiubite Tată, fie Numele Tău binecuvântat, 

Adună-i pe toţi credincioşii Tăi, 

Cerurile să proclame Dreptatea Ta, 

 

Fiecare gură să laude neîncetat Sfântul Tău Nume, 

Răutatea să trebuiască să fie alungată de la impostori, 

Ajută pe cei cu spiritul căzut, 

Reînsufleţeşte-i, precum Cuvântul Tău a promis, 

Legământul pe care l-am făcut, îl voi păzi şi împlini, 

 

Mă rog pentru Bisericile Tale  

ca să poată să fie Toate Una, 

Tată, să fie cu putinţă ca Ele să fie Una în Tine. 

Amin. 
(Iisus m-a ajutat să mă rog. Acestea sunt cuvintele Lui). 
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12.11.87 

–Preaiubito, sunt Eu, Iisus. Strânge Crucea Mea exact aşa cum te-am învăţat să faci când 

te odihneşti. (Iisus m-a învăţat să ţin un crucifix noaptea când mă odihnesc. Astfel, când mi 

se întâmplă să mă trezesc, simt crucifixul în mână şi imediat mă întorc la El.) 
Să nu Mă laşi niciodată, nici măcar pentru o secundă. Eu sunt Totul şi Toate. Ţinând 

Crucifixul Meu, Mă Slăveşti şi Mă onorezi în acelaşi timp. 

Eu, Dumnezeul tău, te purific şi te consolez. Copila Mea, deci onorează pe Tatăl tău 

care te-a căutat atâta când tu hoinăreai departe de Mine, depărtându-te de Căile Mele 

Divine. Vezi, copilă, tu totdeauna Mi-ai aparţinut Mie; acum, că te-am găsit, te iau sub 

acoperământul Meu şi te păzesc. Priveşte! 

 
L-am văzut pe Iisus într-o capă lungă, roşu aprins. A deschis-o cu amândouă Mâinile şi mi-a 

arătat o lumina roşie, strălucitoare, care ieşea din Pieptul Lui. Deodată, ca un fulger, o limbă de 
foc s-a desprins de-acolo şi s-a îndreptat către mine, pătrunzând în mine. Nu m-a durut, ci numai 

a aprins iubirea mea pentru El, dorindu-L mai mult ca niciodată. 

 

Flacăra Mea va aprinde inima ta, Flacăra Mea trebuie să rămână aprinsă pentru 

totdeauna în tine, altar. Am reînnoit Flacăra Mea în tine ca să poţi să purcezi cu Mesajul 

Meu Divin. Deoarece eşti incapabilă să tragi de la Mine, veghez deci ca Flacăra Mea să 

steie aprinsă în tine. Vino, iubesc neputinţa ta, pentru că ţi-am dat harul s-o recunoşti. Mă 

simt slăvit când ai nevoie de Mine pentru orice. Slăbiciunea ta atrage Tăria Mea, 

nemernicia ta seduce Îndurarea Mea. Iubeşte-Mă, Vassula, împărtăşeşte spinii Mei şi 

cuiele Mele, împărtăşeşte Crucea Mea, încoronează-Mă cu iubirea ta, cinsteşte-Mă cu 

credinţa ta, permite-Mi să te conduc ca pe o oarbă până la capăt; nu te voi părăsi 

niciodată! Crede în fiecare Cuvânt spus în Scripturi. 
13.11.87 

–Vassula Mea, tot ce-ţi cer este iubire. Orice virtute înfloreşte din Iubire, Iubirea este 

rădăcina tuturor virtuţilor. Iubirea este ca un pom fructifer, care mai întâi înfloreşte şi-

apoi produce fructul lui. Fiecare fruct este o virtute. 

Vino, hai mai întâi să facem Tatălui, în linişte, o rugăciune, tu şi Eu, hai să ne rugăm 

în linişte deplină. Voi dicta: 

 

Tată Drept, Acoperământul meu, 

trimite Lumina Ta şi Adevărul Tău, 

ca Ele să fie Călăuza mea, 

pentru a mă conduce la Sfântul Tău Loc, 

unde Tu trăieşti. 

Cât despre mine, Eu te iubesc peste poate; 

Îmi voi ţine jurământul să împlinesc Cuvântul Tău. 

Tată Sfânt, îmi recunosc greşelile, păcatele mele; 

Ai milă de mine în Marea Ta Bunătate şi Tandreţe; 

Iartă-mi păcatele, purifică-Mă, Doamne, 

Fii Salvatorul meu, reînnoieşte-mă; 

Păstrează sufletul meu Ţie credincios şi binevoitor. 

Îţi ofer voinţa mea, predându-mă. 
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Îmi doresc să fiu tăbliţa Ta, 

Laud Sfântul Tău Nume 

şi-Ţi mulţumesc pentru toate binecuvântările 

şi pacea pe care mi le-ai dat. 

Amin. 

 

–Acum, repet-o cu Mine. 
(Am repetat-o împreună.) 
Îţi mulţumesc Doamne, că mă călăuzeşti pas cu pas. Tu eşti Sfântul meu Învăţător, care mă învaţă cu 

iubire şi răbdare, care mă ghidează şi-i ghidează şi pe ceilalţi să Te cunoască mai bine, să 
cunoască Iubirea Nemărginită care Tu eşti, care nu ne părăseşti niciodată, dar totdeauna gata să 
ne cauţi pe noi, care eram rătăciţi, şi să ne readuci la Tine. N-am simţit niciodată nici cea mai 
mică agresivitate din partea Ta, nici nerăbdare. Nu m-am simţit decât iubită. Tu ai dat Iubire şi 
Pace sufletului meu. Aşa eşti Tu. Nu Te voi părăsi niciodată, Doamne! 

–Fiică, doreşte-Mă mereu, iubeşte-Mă şi cinsteşte-Mă; rămâne-Mi credincioasă. Să fim 

împreună, nu uita Prezenţa Mea. 

 
14.11.87 

Iisuse, eşti Tu fericit când vin la Tine şi pe-această cale pe care Tu mi-ai dat-o? 

–Sunt, cum aş putea să nu fiu? Tu vii la Mine, Vassula Mea, totuşi, tu nu-Mi spui ce ai în 

inimă, simt inima ta. Vassula, este plină de tristeţe şi de durere. Vrei să ştii de ce? Îţi 

voi spune de ce: este din cauză că iubirea suferă; când Eu sufăr, suferi şi tu. Ţi-am dat 

harul să te sincronizezi cu Mine tot timpul; tu eşti reflectarea Mea: ceea ce Eu simt, 

simţi şi tu, te las să Mă simţi; nişte suflete Mă străpung din nou. 
(Agonia mea a atins apogeul. Ar trebui să-mi păstrez lacrimile, dar nu reuşesc). 

–Fiică, crezi tu că Ochii Mei sunt seci? (Am ridicat ochii spre Iisus fiindcă vocea Lui tremura 

de durere şi am văzut Ochii Lui plini de lacrimi ce îi udau Chipul.) 

Ei lăcrimează tot atât de mult ca ai tăi. Sufăr… Şi Ochii Mei sunt umezi, o, Vassula! 

Floarea Mea, cum Mă-nţelegi acum! Fiică, împreună vărsăm lacrimi, împreună suferim, 

împreună purtăm Crucea Mea (Iisus mi-a dictat foarte repede.) Inima Mea este rănită de atât 

de multe suflete care Mă amărăsc! 

O, Vassula, lacrimile tale sunt Lacrimile Mele; iată, poartă Crucea Mea, poftim şi 

Cuiele Mele, Mă vei lăsa să Mă odihnesc? 
Da, Iisuse. (Niciodată sufletul meu n-a ajuns la o aşa durere şi agonie ca acum.) 

–Vassula, o, Vassula, cât Mă tem să-ţi spun acestea, totuşi trebuie să-ţi spun adevărul, 

poartă Coroana Mea de spini şi Mă vei înţelege. 
Cred că înţeleg, Doamne, voi fi ridiculizată, renegată? 

–Unele suflete nu Mă vor auzi, ele vor păcătui, dovedite prin refuzul lor de a crede în 

Mesajul Meu Milostiv, dovedite prin repulsia şi teama lor de a-şi admite greşelile. 

(Iisus m-a făcut să înţeleg acest pasaj.) Ştiu la cine face aluzie. El intră adânc în Biserica 

Lui). 

Uite, poartă Coroana Mea! (El mi-a pus-o pe cap.) Tu Mă vei slăvi; ascultă, timpul va 

veni, de fapt, timpul a şi sosit, când am să vă dau, ţie şi slujitorilor Mei, instrucţiunile 

Mele despre răspândirea seminţelor Mele din belşug. Iubirea vă va instrui să îndepliniţi 

intenţiile Mele. Arată-te victorioasă, Vassula. Fiică, delectează-Mă şi priveşte-Mă în faţă, 

ca acuma. Ţi-am permis să simţi Inima-Mi Sângerândă, lăsând Sângele Meu să picure 

stropi pe inima ta. Te las să-mpărtăşeşti Cupa Mea cu Mine, ţi-am împodobit capul cu 

Coroana Mea de spini, am pus Crucea Mea pe tine, Cuiele Mele ţi le-am dat ţie, ce-ar 

putea un Soţ să-ţi ofere mai mult? Tot ce ţi-am dat, sunt cele mai preţioase Juvaieruri ale 
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Mele. Preaiubita Mea, acum că Mă înţelegi, vrei să avansezi în adâncurile Trupului Meu 

Rănit? 
Da, Doamne, ia-mă acolo. (Printr-un efort supraomenesc, am reuşit să scriu; sufletul meu, trist 

dincolo de orice descriere, înţelegând tot mai mult şi mai mult de ce El sângerează, şi 
apropiindu-mă de cei care Îl străpung. Imaginea se face mai clară ziua. El mă face într-

adevăr să pătrund din ce în ce mai adânc în Trupul Său Încep deja să-i văd spinii. Nu mai 

rămâne decât lancea.) 

–Fiică, deci să continuăm. Ţine-te de Mine, binecuvântează-Mă. (L-am binecuvântat pe 

Iisus.) Vino, te voi binecuvânta şi Eu pe tine. Apleacă-ţi şi ochii. (Iisus m-a bine-

cuvântat.) Spune-Mi „Abba―, acum ştii ce-nseamnă. 
Abba? 

–Da, cât de mult Te iubesc! Te-am creat şi pentru ca să am pe cineva cu care să pot 

împărţi Suferinţele Mele; vei ajunge să Mă cunoşti; Vassula, vei învăţa cine este Tatăl 

tău. Floare, cea mai dragă fiică, fă cunoscut cât de mult Îmi iubesc creaţia. (Dumnezeu 

îmi arată nu că El mă iubeşte mai mult decât pe ceilalţi, ci îmi arată câtă iubire are pentru 

mine numai ca exemplu, eu sunt ca un „model―.) Vassula, ştii de ce îţi dau acest har 

puternic de a Mă chema oricând doreşti? 
Pentru motivele pe care mi le-ai spus deja, Doamne! 

–Mai este încă una. 
Te rog, Doamne, să n-o scrii, am auzit-o. 

–Da, ai auzit-o. 
Dar Doamne, „aceasta“ vine de la Tine, nu de la mine. 

–Floare, adu-ţi aminte că ţi-am dat toată libertatea să alegi. 
Da, Preaiubite, dar ne-ai dat şi harul inteligenţei noastre ca să putem să înţelegem şi să alegem. Tu m-

ai învăţat aceasta. 

–Da. (a urmat o mică pauză.) Te iubesc; vino! Noi? 
Da, Doamne! 

 
15.11.87. 

(…) Mi s-a făcut deodată dor de Dumnezeu, de Sfânta Fecioară şi de toţi Sfinţii. Cu o forţă 

enormă, a apărut Sfânta Fecioară. 
–Orele zboară, Iisus te călăuzeşte, nu te teme, fata Mea preaiubită; ai Pacea Mea, Iisus 

este cu tine, Iisus este Călăuza ta, iubeşte-L aşa cum o faci, Vassula Mea, tu repari 

enorm, fii balsamul lui Iisus, bucură-L; Eu, Sfânta ta Mamă, te voi ajuta. Nu te teme, 

ci mergi înainte. Eşti pe calea cea bună.. Te iubesc. 
Te iubesc, Sfântă Marie. Dacă ar trebui să mă grăbesc, eu n-aş putea decât dacă Dumnezeu mi-ar 

deschide Drumul. Aş continua atunci cu El, ţinându-L de Mână. Am încredere în El. Mă bazez pe 
El. Îţi cer, Maică Preaiubită, să fii sprijinul meu, să mă încurajezi şi să mă ajuţi. 

–Vei primi sprijin de la Mine şi te voi ajuta. 
Îţi mulţumesc, Te binecuvântez. 

 
16.11.87 

–Preaiubito, voi face ceva care va fi greu de crezut în aceste vremuri. Ceea ce voi face, va 

fi să confirm Mesajul Meu; nu te teme. 
Dumnezeul meu, este deja greu de crezut, pentru un mare număr, că Tu comunici cu mine în această 

simplă manieră, oricând şi oriunde. 

–Crezi în Minunile Mele, crezi în Mine! Ascultă, copilă, timpul este aproape; aş dori ca 

tu să Mă revelezi cuviosului Meu Ioan Paul. Vreau să discerni cu atenţie ceea ce am 

cu Mine. 
Este iarăşi o carte ce ai Tu? 

–Da, ţi-am adus inspiraţiile lui Ioan, Ioan al XXIII-lea. Vreau să citeşti un anumit pasaj. 
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Află că am prezis Bisericilor Mele acest Mesaj Divin: „şi vulturul Meu va anunţa 

Mesajul Meu, la zenit, ca universul întreg să poată auzi şi vedea acest Mesaj―. I-am 

avertizat; vino, vreau să scrii cuvintele Mele,… (continuarea a fost ştearsă la cererea 

Vassulei.) 

 
18.11.87 

Dumnezeul meu, de când mi-ai revelat intenţia ta secretă, mi-e teamă, mi-e teamă să continui, (…), mă 
tem, presimţind necazul care va să vină. Ca şi cu cu Tine, înainte de a intra în Ierusalim. Tu ai 
ştiut ce amar Te aşteaptă. 

–Mesajul Meu desăvârşeşte Cuvântul Meu. Tu trebuie să continui, respinsă sau nu, îţi vei 

împlini misiunea. Eu sunt înaintea ta. Micuţo, rămâi neînsemnată, ca să pot să apar în 

totalitate, cu cât te micşorezi mai mult, cu atât Eu cresc mai mult; Lasă-Mă să merg 

înainte, lasă-Mă să fiu Eu cel care acţionează şi vorbeşte. (…) 

Da, micuţo, toţi vor trebui să se încline ca să se unească; voi veni umil, desculţ. Eu 

nu vin încărcat cu arme; (arme = afirmaţii „inflexibile― şi argumente.) (…) Eu îi voi aduce 

lui Petru oile Mele înapoi. Le voi uni şi Petre Îmi va hrăni mieii Mei. Eu, Domnul, am 

vorbit. Aveţi încredere în Mine, preaiubiţii Mei; vă iubesc pe toţi din toată Inima. 

 

 
21.11.87 

–Vassula, voi readuce la Petru oile Mele împrăştiate, Eu, Domnul, v-o garantez! 
Deodată, Domnul mi-a dat o viziune: oi izolate, o altă turmă, apoi, mai târziu, o viziune despre 

amândouă, unite. 

–Floare, aceasta va veni după Marele Meu Semn! 
Tată, iartă-mi nerăbdarea, trebuie să învăţ să fiu răbdătoare ca Tine! 

–Micuţă ridicată de Mâna Mea, trage din Resursele Mele şi umple-ţi inima, îmbib-o ca să 

poţi să impregnezi şi alte inimi; Eu, Domnul, te binecuvântez! Îţi voi da viziuni, îţi 

voi îmbogăţi vederea ca să discerni inimile oamenilor şi să fii capabilă să citeşti în 

ele; prea mult iubita Mea, îţi dau acest har, dar adu-ţi aminte, nu-l vei folosi decât 

pentru interesele Mele şi Slava Mea, nereţinând nimic pentru tine. 
Iisuse, mult prea iubite, Dumnezeul meu, care niciodată nu încetezi să reverşi daruri asupra mea, un 

zero, permite-Mi să fiu aproape de Tine. Iisuse, dacă Tu verşi asupra mea, un zero, atâtea haruri, 
ce n-ai face şi n-ai da Tu deci, acelora plăcuţi Ochilor Tăi şi care Te onorează! 

–Da, vezi Vassula; se pare că acum Mă înţelegi mai bine; Dacă îţi dau ţie, care eşti cu 

adevărat cea mai mizerabilă dintre făpturile Mele, ce n-aş da deci acelora care într-

adevăr merită harurile Mele, acelora care Mă onorează şi acelora care se sacrifică 

pentru Mine! Cereţi, preaiubiţilor, şi vă voi da. Credeţi în ceea ce cereţi, aveţi 

încredere şi credeţi în Mine; nu fiţi ca Petru care şi-a pierdut încrederea pe când 

mergea pe apă; aveţi credinţă în Mine! Fiţi încrezători! Credeţi! 

 
22.11.87 

–Vassula, vântul suflă devenind tot mai puternic în fiecare zi; suflă în această sălbăticie 

ce a devenit creaţia Mea, măturând nisipurile deşertului, aducându-l tot mai aproape 

de puţinul pământ fertil ce a mai rămas. Ea a acoperit o parte din el, s-a întins pe 

deasupra ca un voal; dacă nu ne grăbim micuţo, curând nu va mai rămâne nimic, ci 

numai dezolare. 
Doamne, te rog, fii răbdător, pentru că sunt înceată la învăţat. 

–Floare,  aminteşte-ţi,  cât am stat afară,  la uşa ta?  Oare n-am avut răbdare în toţi aceşti 

ani? 
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Iisuse, de ce nu Te-am auzit în toţi aceşti ani? 

–Pentru că tu erai ademenită de lume; tu mi-ai aparţinut de la început, dar lumea te-a 

ademenit, făcându-te să crezi că îi aparţineai ei. Atât e de perfid şi de înşelător Satana. 

Treaba lui de azi este să convingă creaţia Mea că el nu există; în acest fel, el lucrează 

fără ca să fie temut şi, ca mieii, creaţia Mea este prinsă în capcană şi devorată de lup. 

Acesta este planul lui de astăzi. 

 
23.11.87 

În timpul şederii mele la Lyon, am vorbit unui teolog catolic şi soţiei lui. Păreau ca nu înţeleg 

desprinderea mea de această lume. Ei mi-au zi că am responsabilităţi. I-am răspuns că da, dar 
că-L pun pe Dumnezeu pe primul loc. N-a putut apoi să-nţeleagă că Dumnezeu m-a desprins şi 

cu sufletul. Nu înţelegea. (Nu fusese Abraham gata să-şi sacrifice propriul fiu?) 

–Micuţo, te iubesc la din cale-afară. Iubirea nu are margini şi doresc să Mă iubeşti şi tu la 

fel de mult. Intenţia Mea estesă lărgeşti iubirea ta. Intenţionez să te fac să Mă iubeşti, 

arătându-Mi o iubire fără margini. Mă delectez să constat credinţa ta faţă de Mine, 

(aşa cum a constat-o la Abraham) Mă delectez să te aud cinstindu-Mă. Acum, tu te 

sacrifici pentru Mine, dar sacrificiul tău nu va fi în zadar. Dă-te Mie fără rezervă. Fi-

Mi agreabilă prin supuşenia ta,  permiţându-Mi, copilă, să te tratez după placul Meu. 

Suflete, nu te teme niciodată de Mine, Eu sunt Iubire. (Aceasta înseamnă că Dumnezeu 

nu ne va cere niciodată ceva ce ne-ar putea răni sufletul.) 
Mulţi, Doamne, par a nu mă înţelege că vreau să fiu cu Tine şi că moartea nu e decât o eliberare. 

–Preaiubito, fii sfântă, rămâi sfântă şi Iubirea Divină te va purta şi mai sus. Nu te teme, 

prea mult iubită de Mine, sprijină-te de Mine, fi-Mi credincioasă, iubindu-Mă pe 

Mine, Dumnezeul tău, din tot sufletul, din toată inima şi din tot cugetul şi din toate 

puterile. Adu-ţi aminte cum Mă aplec asupra ta pentru a-ţi atinge sufletul. 

 
24.11.87 

–Vassula, te voi face să citeşti cuvintele pe care le-am spus lui Margareta-Maria. I-am 

spus că „voi domni în pofida duşmanilor Mei şi tuturor acelora care încearcă să Mi se 

opună―. Aşadar, aveţi încredere, preaiubiţilor. 

Vassula, aş vrea să desenezi încă o dată Sfânta Treime. 

Da, Doamne. (Acest desen e acela pe care 

Domnul mi-l dăduse o dată într-o viziune când nu pricepeam nimic). (O viziune despre o 
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Lumină. Apoi, o Lumină care ieşea din alta, totalizând 3) 

–Când Fiul este în Tatăl, Ei sunt Unul. Sfânta Treime este Una şi aceeaşi. Ei pot fi 3, dar 

toţi 3 pot fi Unul. Rezultat, Un Dumnezeu. 

 
25.11.87 

L-am văzut pe Iisus aşezat lângă mine. 
Iisus, Tu eşti acolo? 

–Eu sunt, M-ai discernut. Vezi, Vassula, pentru acea puţină credinţă pe care Mi-o dai, o 

credinţă mai mică decât sâmburele de muştar, te pot face să Mă vezi, să Mă simţi, să 

scrii cu Mine. Vino, Eu voi fi Sfântul tău Însoţitor. 
Mai târziu, în aceeaşi zi 
Iisuse Preaiubit, aş vrea să mă rog pentru aceia pe care Tu i-ai ales să-mi fie călăuze. 

–Ascult. Ia-Mi Mâna în timp ce Mă rogi. 
Am ţinut Mâna lui Iisus. El urma să mă ajute să găsesc cuvintele potrivite. 
Tată, pentru că Inima Ta Divină i-a ales pe părinţii James şi David, slujitorii Tăi, să-ţi slujească pentru 

a uni Biserica Ta, şi pentru a fi călăuzele mele şi martori, urmând instrucţiunile Tale, totul pentru 
Slava Trupului Tău, mă rog pentru ei, căci ei Îţi aparţin; Tu i-ai aşezat în Inima Ta ca să Te 
onoreze. 

Îţi cer să-i protejezi de cel rău; consfinţeşte-i în Adevăr; Cuvântul Tău este acest Adevăr. Mă rog Ţie, 
Tată, care eşti Bunătatea Infinită, să-i luminezi, lăsând Duhul Tău Cel Sfânt să coboare peste ei, să 
vorbească pentru ei, şi vărsa în ei, din Bogăţia Ta Infinită, tăria de care au nevoie, curaj, 
discernământ, înţelepciune, hrăneşte-i, pentru ca să poată să slăvească Numele Tău, Doamne. 
Aceasta Îţi cer, şi dacă aceasta e Voia Ta, să-i umpli ca să poată să Te slăvească, facă-se Voia Ta, nu 
a noastră. Amin. 

–Preaiubito, ascultă-Mă, îi voi ajuta pe amândoi. 
Îţi mulţumesc Doamne, Slavă lui Dumnezeu! 

–Preaiubito, ţi-am prezis că va trebui să-i ghidezi pe doi dintre slujitorii Mei, pe aceştia 

doi pe care i-am ales cu mult timp înainte de a te fi născut; ei vin de la Mine, ei vor fi 

cei doi martori ai tăi; vino, lasă-Mă să-i scriu părintelui James: 

„Preaiubite, nu trebuie să te temi, căci am conceput Planurile Mele cu mult înainte de a te 

naşte; din veşnicie am ştiut că tu-Mi vei sluji; preaiubite, nu-ţi tulbura inima cu ceea ce 

vei spune sau vei face, pentru că, Eu, Domnul, voi pune cuvintele Mele pe buzele tale; Eu 

te călăuzesc, tu eşti în Mine, în Iubirea Mea, te-am consfinţit, eşti binecuvântat; te voi 

conduce în străfundurile Corpului Meu Însângerat, împlineşte dorinţele Mele, făcând 

Voia Mea. Te voi favoriza, dându-ţi harul de a dobândi discernământ; rămâi în Mine; dă-

Mi Mie toate slăbiciunile tale, suflete preaiubit, dă-Mi-le Mie pe toate şi permite Tăriei 

Mele să le anihileze; vei îndeplini toată lucrarea pe care ţi-am desemnat-o, slăvindu-Mă. 

Crezi în Mine şi te voi susţine; binecuvântat al Mâinii Mele, păstrează-Mă în inima ta, 

precum Eu te păstrez în a Mea, impregnează-ţi inima de la Mine pentru a pputea 

impregna altele; Eu, Domnul, te voi hrăni, crede în Mine, simte-te încrezător; vino, vino 

suflete preaiubit şi odihneşte-te în Mine; Eu, Domnul, te binecuvântez pe tine şi toate 

acţiunile tale― 

–Vassula, ia Mâna Mea, ia-Mi Mâna şi urmează-Mă, vezi? 
Iisus m-a tras după El până în interiorul Bazilicii Sf. Petru. Mi-a arătat cu indexul, întinzând 

Braţul, un personaj solitar; era papa Ioan Paul al II-lea. Stătea jos, singur, îngândurat, părea 

foarte îngândurat. 

–Vezi, Vassula? Aşteaptă; aşteaptă… 
Tată, fie ca scopurile Tale să se împlinească, Amin. 

–Mesajele Mele trebuie să-i fie înmânate, împlinind tot ce e scris; vino, preaiubito, 

vremea e aproape, nu te teme; Adu-ţi aminte, Eu sunt mereu înaintea ta; ceea ce am 

început şi am binecuvântat, voi termina. Vino, Iubirea te iubeşte şi te călăuzeşte; ţine 
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mâna ta în a Mea; noi? 
Da, Doamne. Împreună. O, cât te iubesc, Iisuse; Iisus care vine cu Inima lui în Mână pentru a ne-O 

oferi. Iubirea, cu Inima Lui tandră, vine iarăşi să ne ajute să ne desfacem din plasele Satanei. Te 
iubesc, Doamne! 

–Preaiubito, cum, cum aş putea să văd aceasta şi să vă părăsesc… te iubesc din toată 

Inima, din toată Inima Mea vă iubesc pe toţi! 
Am simţit Inima Lui şi este de neexplicat câtă iubire are Iisus pentru noi! 

28.11.87 

–Micuţo, înfrumuseţează grădina Mea. Aşa cum e acum, nu văd nimic decât ariditate; 

ariditatea domneşte peste ea. Vânturile uscate suflă pe deasupra, uscând şi bruma ce a 

mai rămas. Florile Mele au nevoie să fie udate, altfel vor pieri până la ultima. Mugurii 

Mei nu vor rezista până la anotimpul înfloririi lor, vor pieri unul după altul. O, numai 

de-ar asculta! 
Doamne al meu, de ce este atât de complicat să se ajungă la această hotărâre? De ce trebuie luni, 

ani? Este atât de complicat să ne iubim şi să ne unim într-o familie? Nu sunt chiar aceia care ne 
învăţa să ne iubim unii pe alţii, să ne sacrificăm şi să dăm? Trebuie să treacă ani ca să ne unim? 
Chiar trebuie să aibă concilii speciale şi întruniri? De ce nu se adună o dată pentru totdeauna, 
dându-şi mâinile şi dându-i lui Petru autoritatea pe care Tu i-ai dat-o cândva, şi să-ţi fie agreabili şi 
să Te lase surâzător? 

–Cât îmi place simplitatea ta, copilă! Este copilăresc felul tău de a gândi! Copiii sunt 

slăbiciunea Mea! Vezi tu, când copiii se ceartă, certurile lor nu durează mai mult de 

câteva minute, pentru ca răutatea nu este în ei, dar, fiică, aceştia nu sunt copii, au 

pierdut toată inocenţa pe care au avut-o cândva. Au pierdut simplitatea lor, sfinţenia 

lor, înlocuind inocenţa cu răutatea, simplitatea cu vanitatea, sfinţenia cu nesfinţenia, 

umilinţa cu intoleranţa. Vezi tu, copilă, de aceea Eu cobor iarăşi, ca să le amintesc 

cum sunt Eu, Iisus; voi veni desculţ şi umil, voi intra în propria Mea Casă şi voi 

îngenunchea la picioarele servitorului Meu şi i le voi spăla. (Iisus vorbeşte în metafore.) 

Nu plânge, Vassula, totul este pentru unitate; lasă-Mă să Mă folosesc de tine. De 

această dată, ei nu pot să nege că sunt Eu, Iisus, căci Eu am prezis acest eveniment cu 

mult înainte de a se petrece. Te-am lăsat să citeşti o parte din ceea ce i-am inspirat 

slujitorului Meu, Ioan, dar restul… 
Restul, Doamne? 

–Mai târziu, i-am şoptit la ureche despre marile încercări prin care Biserica Mea va trece. 

(…) Eu, Iisus, vă iubesc pe toţi, rămâneţi în Mine, în Iubirea Mea. 

 
29.11.87 

–Eşti gata, Vassula, să te sacrifici mai mult pentru Mine? 
Doamne, dispune de mine după cum îţi place Ţie, m-am predat, mă predau în fiecare zi. 

–Rămâi în Mine, rămâi în Iubirea Mea. Fiică, numeroase vor fi încercările tale. 

(Dumnezeu mă avertizează.) Vrei să te sacrifici şi mai mult pentru Mine, Dumnezeul 

tău? 
Doamne, ia viaţa mea în Mâinile Tale şi fă după pofta Inimii Tale. 

–Soţia Mea Preaiubită, priveşte atunci la Crucea Mea. 
M-am uitat şi L-am văzut pe Iisus cu o Cruce foarte mare, neagră, de lemn. Era uriaşă! 

–Am fost ţintuit pe Ea spre Slava Tatălui; vezi ce te aşteaptă? Eu, Domnul, o voi 

împărtăşi cu tine; aşa că vei purta toate suferinţele de care sufletul tău e capabil; voi 

mări rezistenţa ta, micuţo! 
Tată, fă din mine tot ce doreşte Inima Ta, tot ce poate să mărească Slava Ta. Tot ce vine de la Tine e 

pe placul meu. 

–Fi-Mi ascultătoare şi supusă; supunerea îl face neputincios pe Satana şi-l pune pe fugă. 
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30.11.87 

Iisus? 

–Eu sunt. (…) Încă o dată, Eu, Iisus, vă promit că Biserica Mea va fi una, unită. 

Preaiubito, fi-Mi fidelă, crede în Mine şi fii neînfricată. 

 
01.12.87 

–Te-am ales pe tine ca să arăt lumii cât sunt de Milostiv. 
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Caietul 19 

 

–Dacă nu aş fi venit să te caut unde cea mai mare parte a copiilor Mei se află, tu ai fi fost 

acolo şi astăzi, împreună cu ceilalţi. Vin din Prea mare Mila Mea pentru a vă avertiza, 

cât şi pentru a vă atrage la Mine şi pentru a vă aminti temeliile voastre. 
Încep să înţeleg acum că acest Mesaj de Pace şi Iubire adresat creaţiei şi pentru unirea Bisericii, 

este unul din ultimele apeluri ale lui Dumnezeu înainte ca Dreptatea Lui să se aprindă contra 

noastră. 

–Cît de bine Mă înţelegi acum! Fata Mea, ţi-e teamă de Mine? 
Dumnezeu trebuie că a simţit o frică de ce ar putea face dacă nu ne schimbăm. 
Da, Doamne, după viziunea pe care mi-ai dat-o. 

–Nu ţi-am arătat decât o parte. (Ceea ce înseamnă că ce e mai rău, nu s-a revelat.) Vassula, 

creaţia Mea trebuie avertizată, ca erorile comise să nu se mai repete. 
Care, Doamne? 

–Prin marele Miracol de la Fatima, am avertizat Creaţia Mea, dar ei au acordat puţină 

atenţie Avertismentului Meu. Ei şi-au petrecut timpul mai degrabă cu dubii, cu 

argumente şi n-au împrăştiat cuvintele mamei Mele după cum se cuvenea, atât de 

bine, încît numai cîţiva au fost puşi la curent cu urgenţa Mesajului. Şi-au pătat mîinile 

cu sângele crimei lor, antrenând multe suflete cu ei. Le voi aminti păcatele lor din 

trecut. (Este evident că Dumnezeu nu aminteşte păcatele decât în cazul în care cei care le-au 

comis n-au cerut iertare. În caz contrar, iertarea este acordată şi Dumnezeu nu ne mai 

aminteşte de greşelile din trecut.) 

Le voi aminti urgenţa Mesajului de la Garabandal;de ce puneţi la îndoială Lucrările 

Mele? Transmiteţi avertismentul Meu Creaţiei Mele. Reparaţii enorme trebuie făcute. 

Creaţia Mea trebuie avertizată şi trebuie să creadă în Mine. Aduceţi-le aminte de Iubirea 

Mea. (Aici este inclus şi Mesajul de Iubire şi de Pace al lui Dumnezeu.) Propagaţi Cuvântul 

Meu, proclamaţi-Mă, nu Mă înlăturaţi! Acum, voi Mă depărtaţi, nu Mă apăraţi! Pro-

clamaţi Lucrările Mele din trecut şi cele actuale. Eu sunt Atotputernic. Spinii de pe Capul 

Meu sunt toate aceste suflete sacedortale care deţin cheia cunoaşterii şi nu intră nici ele 

nici nu-i lasă să intre pe cei care vor! Aceste suflete consacrate sunt Spinii Mei! Mâinile 

lor sunt încă pătate de sângele proaspăt din trecut, responsabili de atâtea crime şi 

atrocităţi; aceşti spini ar trebui să vină la Mine şi să se căiască. Vreau ca ei să se căiască. 

Nu au avut încredere în Mesajul de la Garabandal, nedifuzându-l niciodată aşa după cum 

s-ar fi cuvenit, nevoind să recunoască urgenţa lui. (Trist din cale afară, Dumnezeu gemea.) 

Ce am acolo, Vassula? Inimile lor sunt de piatră. Acceptaţi Adevărul, deschideţi-vă 

inimile, Garabandal este urmarea Fatimei! Nu repetaţi erorile voastre, Petre! 
Dumnezeu a strigat foarte tare, ca unuia care ar fi foarte departe pentru a-L auzi. Apoi 

implorând: 

–Petre, fii Ecoul Meu! Hrăneşte mieii Mei, Petre. Nu Mă renega iarăşi, preaiubite! 
Când am auzit pe Domnul zicând: „Petre, fii Ecoul Meu! Hrăneşte mieii Mei! Petre, nu Mă 

renega iarăşi, preaiubite!―, am crezut că mor pe loc. 
Apoi, L-am auzit spunând: 

–„Vino, lasă-Mă să te ajut, odihneşte-te în Mine―. 
După ce mi-am revenit: 
„Iisuse, voi descrie acum. Dumnezeu cerşea. A spus-o pe un ton de cerşetor. 
–Da, da, Vassula, din Iubire. 
Te iubesc, Doamne! Cum aş putea să Te aud şi să Te văd atât de trist şi să nu vreau să mor de un 

million de morţi? dacă aş avea mii de vieţi, le-aş da pe toate, una după alta, pentru Slava Ta, 
pentru a vindeca Rănile Tale. 
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–Rănile Mele nu se vor vindeca decât atunci când Creaţia Mea se va întoarce la Iubire. 

Acceptaţi-Mă ca Atotputernic şi uniţi-vă! Vino să împărtăşim tristeţea Mea. 
M-am simţit atât de emoţionată, încît nu mai eram eu însămi. Iisus încerca să mă ajute. 
Iisuse, doresc să pot face şi mai mult pentru a repara şi pentru a Te slăvi. 

–Rămîi alături de Mine şi voi împărtăşi tot ce am cu tine. Vino! 

 
02.12.87 

–Mesajul de la Garabandal este autentic şi ar trebui să fie difuzat şi onorat. Sfinţiţi 

Garabandal; oare nu vedeţi sau nu înţelegeţi că erorile voastre se repetă; voi repetaţi 

erorile de la Fatima. O, Creaţie, când o să crezi în Mine? „le emphanises itan.― (în 

greacă: „apariţiile au avut loc―.) 
Dumnezeul meu, a Te auzi şi simţi atât de trist, este îngrozitor. 

–Vassula, consolează-Mă. 
O, vino, Doamne, vreau să Te consolez. Îmi doresc ca fiecare suflet să ştie că poate să Te consoleze 

şi astfel Tu vei fi consolat de mulţi. 

–Dacă Mă iubesc, ştiu. Vino, îţi voi aminti că Eu, Iisus, voi sta în mijloc, între Cain şi 

Abelul Meu. De această dată, Cain se va înfăţişa Mie, nu fratele său. Dacă încearcă să 

ridice mâna să lovească, va trebui să Mă lovească pe Mine. Înfăţişându-se Mie, 

Dumnezeul Lui, el va fi dat în vileag şi-şi va vedea goliciunea. 

Abelul Meu, preaiubitul Meu Abel! (Dumnezeu a spus aceasta într-un chip atât de 

tandru, cum numai Dumnezeu poate vorbi, nimeni altcineva.) 
Tu vei trăi de data aceasta. Sângele tău, care este Sângele Meu, nu va curge, iar 

parfumul Meu va înfrumuseţa grădina Mea, aceeaşi grădină în care a curs sângele 

Abelului Meu. Vino, floare, îţi voi aminti de Prezenţa Mea, veghează! 

 
04.12.87 

Iisus? 

–Eu sunt, fiică. Vreau să fie înţelese bine cuvintele Mele. Nu blamez pe aceia care au 

persecutat apariţiile, ci vreau numai ca ei să ştie acest lucru şi să-şi recunoască 

greşelile şi să vină la Mine să se pocăiască. Le voi ierta păcatele. Fiica Mea, mulţi vor 

persecuta Mesajul Meu şi iarăşi vor nega cum că Eu, Iisus, sunt Creatorul, de teamă 

să nu-şi recunoască greşeala, căci aceasta este iarăşi deasupra înţelepciunii lor, copila 

Mea. 
Poate că n-o fac dinadins, poate că, în subconştientul lor, cred, căci sunt sigură că, dacă ar reuşi să 

realizeze aceasta, ei Te-ar lăuda! Numai că nu-nţeleg! 

–Ce-Mi place felul tău de a gîndi! De ce îi acoperi? 
Pentru că ei nu ştiu şi nu înţeleg. 

–Ascultă… 
Aşadar, dacă aş lua îndrăzneala să-Ţi cer să-i ierţi şi să le fii Milostiv… 

–Dar copila Mea, ei vor fi persecutorii tăi. Ei îţi vor îndurera sufletul şi te vor flagela. 
Chiar şi-aşa, dacă ei nu-nţeleg, n-o fac dinadins. Nu ştiu ce fac, căci sunt slăbi. Cu Iubirea Ta Divină, 

poţi să-i ajuţi să-nţeleagă că toate acestea vin de la Tine. Dumnezeul meu, mâna Ta Divină să nu 
îi lovească, căci lovindu-i se poate ca multe suflete nevinovate să fie pedepsite. 

–Vassula, Creaţia Mea a degenerat. Trebuie să se facă reparaţii enorme. Vreau ca creaţia 

Mea să înţeleagă unde se îndreaptă; vreau ca sufletele Mele consacrate să tragă din 

Mine şi să impregneze mieii Mei cu iubire şi cunoaştere. Ei şi-acum trăiesc în 

întunecime totală. 
Da, Iisuse, luminează dar pe capii Bisericii; chiar dacă acest fel „neortodox“ de a fi cu Tine, depăşeşte 

înţelegerea lor, deschide-le ochii şi urechile, Doamne! 

–Nu voi da înţelepciune decât copiilor simpli nu savanţilor. 
Atunci, Doamne, şansele lor sunt infime, s-au lipsit de ele. 
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–Lipsiţi vor fi de ele, decât numai dacă vor veni la Mine ca nişte copii… 

Vassula, îţi voi mări răbdarea în suferinţă, căci vei fi flagelată. (flagelată, simbol al 

rănirii sufleteşti.) Lasă-Mă liber, nu Mă încurca în Făptuirile Mele. 
Iar am îndrăznit să mă amestec. 

–Nu voi suporta să-i văd făcîndu-ţi rău, copila Mea. 
Nu ştiu ce să-Ţi spun, dar aş putea oare să-Ţi cer să treci cu vederea slăbiciunile lor? 

–Floare, nu vreau să te văd călcată în picioare de ei. Nu vreau să te distrugă. 
Dar nu-i lovi. Învaţă-i, Doamne! 

–Ei vor trebui să-şi deschidă urechile. Vassula, ştii ce te aşteaptă; ai văzut Crucea Mea. 

Adu-ţi aminte că, şi de încercările tale sunt dure, Eu nu Mă voi lipsi de tine niciodată. 

Sfânta ta Mamă este  lângă Mine. Ascultă cuvintele Ei: 

–Fiică preaiubită, sfinţeşte Garabandal. Am apărut la Garabandal şi v-am dat Mesajul 

Meu. Mesajul Meu nu a fost difuzat după cum se cuvenea.. Mulţi ecleziaşti au 

tăgăduit apariţiile Mele, astfel refuzîndu-ne un loc în inima lor. Dar nu am uitat, 

Preaiubiţii Mei copii, că au fost vremuri când ei înşişi s-au îndoit şi, căzînd în 

confuzie, au negat apariţiile Mele. V-am dat aceasta ca exemplu, pentru ca să arăt 

copiilor Mei cum şi ce confuzie domneşte în Biserica de astăzi. Am promis că voi 

confirma apariţiiile Mele la Garabandal; timpul trece şi Mesajele Mele nu sunt 

împrăştiate după cum se cuvine, nici Sfinţenia Mea nu a fost cinstită. 
Dumnezeul meu, mi se pare atât de urgent, ca şi cum, chiar astăzi, la această ora, ar fi trebuit să fie 

difuzat acel Mesaj. Mă bazez pe Tine să ne deschizi Cărarea. Noi vrem cu dragă inima să difuzăm 
Mesajele Tale, dar dă-ne forţa, curajul şi mijloacele de a împlini dorinţele Tale. Amin. 

–Vă voi abandona acum, Vassula Mea? 
Nu, Doamne, avem nevoie de Tăria Ta pentru a continua. 

–Veţi primi destulă tărie ca să împliniţi ceea ce aţi fost desemnaţi să împliniţi. 

 
06.12.87 

–Scrie, Vassula: Eu, Domnul, doresc să onoraţi Drumul Crucii; introdu lumina, (…) 

Mai întâi, onoraţi-Mi Mama, oferindu-I o lumânare, apoi doresc să vă văd 

îngenunchind la toate Staţiunile Mele, onorându-Mă prin ţinerea aprinsă a unei lumini. 
Doamne, Tu ai expus Planurile Tale. Te implor să ne deschizi drumul pentru a Te onora, Doamne. 

–O voi face, bizuie-te pe Mine şi te voi sprijini. Vassula, când aceasta este săvîrşită, ţi se 

va aduce aminte că al doilea eveniment va veni curînd. Îţi voi aminti să nu cauţi 

propriul tău confort. 
Dumnezeul meu, Tu vorbeşti pentru noi toţi? 

–Nu, ţie îţi vorbesc, Vassula; uită-te la Faţa Mea: îţi voi aminti că, începînd cu acest 

eveniment, tu vei simţi mâna Mea Puternică asupra ta. Instrucţiunile Mele Divine se 

vor revărsa în tine, va trebui să fii docilă, dorind să-Mi slujeşti cu fidelitate, onorîndu-

Mă; Mă voi servi de tine, vei fi folosită din plin, pentru a fi chiar ţinta Mea; tu eşti 

tăbliţa Mea, micuţo. Intenţionez să aduc oile Mele înapoi la Petru. 
Doamne, Dumnezeul meu, de mai bine de un an sunt „tăbliţa“ Ta; m-ai folosit în fiecare zi şi Te 

iubesc fiindcă sunt mai aproape de Tine pe această cale. Poţi să Te serveşti de mine, Îţi voi fi 
loială şi roabă a Ta. 

–Vassula, cât te iubesc! Vei voi tu să-Mi săruţi picioarele după ce vei termina Calea 

Crucii? 
Da, Doamne, le voi săruta, Iisuse. Doresc să-l ajuţi pe părintele James, te rog, Doamne! 

–Preaiubită, oare nu-l voi ajuta, după ce l-am ales dintre atâţia? O, micuţo, oare n-ai 

înţeles? I-am ales pe aceşti doi slujitori ai Mei (părintele James şi David); menirea lor 

este să fie cei doi martori ai tăi care să promoveze Lucrările Mele. I-am plasat în 

mijlocul Inimii Mele; vino, nu uita de Prezenţa Mea; pari a Mă neglija zilele acestea. 
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Doamne, dă-mi tăria să duc totul până la capăt. Vreau să-Ţi fiu plăcută, precum ştii, dar capacitatea 
mea este limitată; mă vei ierta? 

–Iertarea îţi va fi mereu acordată fără nici cea mai mică şovăială şi te-am făcut să Mă 

discerni total pentru a fi capabilă să spui copiilor Mei felul în care iert. Vino, noi! 
Iisus, spunând aceasta, mi-a făcut semn cu degetul, ca un învăţător, ca pentru a mă avertiza. 

 
07.12.87 

–Te călăuzesc într-un mod „neortodox―, dar sunt Dumnezeu şi voi alege orice cale. (…) 

Orele zboară, vremea se apropie, te voi călăuzi după cum voiesc Eu, Vassula. 

 
08.12.87 

(După ce am reflectat la ce mă aşteaptă, am început să intru în panică. Eram foarte tulburată.) 
Doamne, n-aş putea să te iubesc ca orice altă fiinţă omenească, în modul obişnuit; n-ai putea Tu, 

Doamne Preaiubit, să mă ghidezi într-un fel mai degrabă normal decât în felul acesta? O, 
Doamne al meu, mă simt atât de responsabilă pentru toate acestea! Este o tortură să ştiu că, cu 
toate harurile pe care le torni peste mine, rămîn ticăloasă, nelegiuită şi încurcată în laţul 
patimilor! Pentru ce, Doamne, de ce mă rabzi? Nu am obraz să mă înfăţişez Ţie; nu sunt vrednică 
de Tine! Lasă-mă la locul meu; nu mă îndura atât de aproape de Tine! 

–De ce? De ce? 
Dumnezeul meu, nu. Te voi urma şi Te voi iubi cum Te iubesc ceilalţi, în chip obişnuit. 

–Preaiubito, te iubesc! 
Am văzut că vorbele mele L-au rănit pe Iisus şi m-am cutremurat de groază. 
O, Iisuse, nu fac decât să Te rănesc, lasă-mă să plec, să rămîn în mîrşăvia mea, dar nu voi înceta să Te 

cinstesc şi să Te iubesc! (Voiam să mă duc la culcare şi să uit de toată ruşinea.) 

–Aşteaptă! 
Doamne, toate acestea (abordarea spirituală şi toate evenimentele ce-or să vină) sunt dincolo de 

priceperea mea şi mă depăşesc! 

–Nu, nu sunt peste puterea ta de înţelegere, nu mai sunt de-acum! Preaiubită, cele 5 Răni 

ale Mele sunt larg deschise, sîngerez din abundenţă, sufăr; Dumnezeul tău suferă; 

oare nu vei Slăvi Trupul Meu? Cele 5 Răni ale Mele sunt deschise pentru tine, ca să 

vezi câtă suferinţă Îmi provoacă creaţia Mea. Te iubesc în ciuda răutăţii tale, în ciuda 

eşecurilor tale, în ciuda îndoielilor tale, în ciuda nelegiuirii tale, în ciuda renegărilor 

tale, în ciuda scepticismului tău şi în ciuda lipsei tale de sinceritate faţă de Trupul 

Meu.  
(Cuvântul „nesinceritate― este folosit aici în sensul acesta: este vorba despre Unitate. De obicei, 

când feţele bisericeşti se întîlnesc pentru a găsi o soluţie în această privinţă, iată ce se întîmplă: 
fiecare speră ca celălalt să cedeze, să facă primul pas, şi aşa, până la sfirşitul întrunirii, când se 

constată că nimeni n-a dat de la el mare lucru… Această lămurire mi-a fost dată de Domnul ieri 

seara, 08.12.87.) 

–Acum înţelegi? De ce v-aţi închis inimile Mie pentru totdeauna? De ce majoritatea 

dintre voi M-aţi părăsit? De ce discipolii Mei şi-au schimbat cărarea? De ce Mi-au ne-

glijat grădina? De ce nu Mi-au udat florile, de ce? Unde sunt mieii Mei, Petre? Vrei 

să Mă ajuţi să-i găsesc şi să-i unesc? Vino, te voi ajuta să-i regăseşti, le voi aduce 

mâncare şi îi voi hrăni. Nu, Petre, nu vei găsi nimic în acest pustiu, n-a mai rămas 

nimic; ce mai rămăsese, acum s-a uscat şi s-a pierdut, şi atât a cât poate cuprinde 

privirea, nu mai e nimic, decât pământ pustiit. Dar Eu, Domnul, voi aduce, din 

rezervele Mele, Pâinea Mea şi voi umple rezervele voastre cu produsul Meu. Voi 

hrăni mieii Mei, voi iriga acest pustiu, ai încredere în Mine, preaiubito, ai încredere în 

Mine, şi vă voi uni iarăşi pe toţi. Împreună, Vassula Mea; floare, nu te voi lăsa călcată 

în picioare de ei, adică Mă voi sluji de tine pentru Slava Trupului Meu. Eu, 
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Dumnezeu, te iubesc. 

 
11.12.87. 

Iisus? 

–Eu sunt. 
Cum se face că laicii cred mai uşor decât preoţii, teologii…? Îţi aminteşti când Ţi-am pus această 

întrebare, Doamne? 

–Mi-aduc aminte. 
După ce citesc prima carte (nr.7), vor să citească restul şi majoritatea, după prima carte, se roagă, 

chiar şi aceia care nu s-au rugat niciodată în viaţa lor; este minunat! 

–Vassula, copiilor Mei le este foame; când văd Pâinea Mea, o iau că să-şi potolească 

foamea; dacă vor mai multă, vin la Mine pentru mai multă şi Eu le dau tot ce am.  
S-a întâmplat o dată sau de două ori când cei care au citit cartea, plini de bucurie, au vrut s-o 

împărtăşească cu preoţii, gândindu-se că şi ei vor fi fericiţi, dar, spre dezamăgirea lor, preoţii nu 
arată nici un interes, de fapt, îi descurajează. 

–Vassula, aceştia sunt cei care Mă rănesc şi Mă tot străpung. Sufăr de negrăit, când văd 

pe ai Mei că Mă resping; ei nu au nimic de oferit mieilor Mei. 
Şi totuşi, Doamne, în ciuda atitudinii negative şi a lipsei de entuziasm a preoţilor, ei nu se 

descurajează, pentru că-şi regăsesc Pacea regăsindu-Te pe Tine. Dar sunt amărâţi că lucrurile 
stau aşa, mai ales când află că preoţii nu ştiu nimic despre apariţii şi se întreabă de ce Biserica nu 
vorbeşte mai mult despre aceasta. Unul dintre ei a zis chiar că aceste lucruri sunt ţinute ascunse 
şi numai în „cercurile lor“. 

–Da, Vassula, feţele bisericeşti înăbuşă Lucrările Mele de azi. Fata Mea, ţi-am spus-o şi 

ţi-o repet, ei ţin cheia cunoaşterii şi nici ei nu intra, nici pe cei care ar vrea să intre nu-

i lasă! Ei astupă Cărarea cu scepticismul, îndoielile şi bigotismul lor. I-am pierdut de 

copii. Înţelepciunea lor i-a orbit, pierzând drumul către Mine. Preaiubito, sacrifică tot 

ce ai acum (să las treaba casnică deja rămasă în urmă, pregătirea mâncării băiatului, pe 

bărbat, care este foarte bolnav, poate de hepatită; eram gata de plecare) şi roagă-te cu 

Mine. 
Da, Iisuse. 

 

Tată, fie ca pacea să fie tema discuţiilor lor, 

iartă-le lipsa de sinceritate. 

Tată, nu sta de-o parte dacă mă persecută; 

vino, vino de mă apără; Fii lângă mine; 

luminează-i şi învaţă-i, fă-i să-şi vadă greşelile; 

Tu eşti Drept; 

străluceşte peste ei, ca să poată să Te laude şi să zică: 

Mare este Preaînaltul nostru Dumnezeu, 

care vrea să-şi vadă copiii trăind în pace; 

Lăudat fie Domnul, care se pogoară să ne unească; 

Lăudat fie Domnul, 

care vine să vestească Lucrările Lui de azi. Amin. 

 

–Vino preaiubito, întâlneşte-Mă mai târziu, adu-ţi aminte de Prezenţa Mea; te iubesc, 

fiică. 
Da, Doamne, îmi voi aminti. 

 
11.12.87. 

–Floare, nu te îndoi niciodată de faptul că sunt Eu, Iisus, Salvatorul tău; priveşte înapoi, 
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unde te-am găsit; (o imagine fulgerătoare din trecut) te-am găsit în pustiu unde încă mai 

sunt atâţia copilaşi ai Mei! Vino, Vassula, vezi Crucifixul? (Iisus se referă la crucifixul 

din lemn de măslin care se află  lângă mine, pe caiet; este cel pe care îl ţin toată noaptea în 

mînă.) 
–Da, Vassula, ia-L în mâna ta acum, ridică-L la buzele Mele, da, ridică-L. (Iisus L-a 

sărutat atât de dulce cu buzele Lui Divine.) Îl vei săruta şi tu? (Am făcut-o). Ridică-L 

acum; L-am binecuvântat; îl vei lăsa şi pe David să sărute Crucifixul Meu? Vă iubesc 

pe toţi, preaiubiţii Mei. 

 
12.12.87. 

Dumnezeul meu, trebuie c-a ajuns la urechile Tale, Doamne, de ce sunt acuzată acum. Este pentru a 
3a oară când martorii lui Iehova mă acuza. De două ori, înainte, cum că este lucrarea diavolului, 

(fără s-o citească), de data aceasta, că sunt o descendentă a îngerilor căzuţi din trecut. Doamne, 

de ce? De ce sunt creştinii atât de diferiţi unii de alţii? Ce nu e în regulă? 

–Niciodată Biserica Mea n-a fost în aşa confuzie. Adu-ţi aminte de cuvintele Sfintei tale 

mame, „confuzia de la Garabandal a fost dată ca exemplu, pentru a arăta cât este de 

tulburată Biserica Mea de azi; domneşte în totală confuzie―. 
Dumnezeul meu, sunt atât de tristă, atât de tristă, Doamne! 

–Te-ntristezi pentru ca Mă simţi; începi să Mă cunoşti. Cât Mă bucur când înţelegi de ce 

sufăr. Vassula, îi iubesc şi pe ei, (pe martorii lui Iehova), dar sunt atât de rătăciţi; 

Satana i-a orbit şi, asfel orbiţi, îi conduce pe un alt drum şi, în greşeala lor, nu numai 

că O desconsideră pe Maica Mea ca Regină a Cerului,  dar şi pe Petru şi  autoritatea  

pe care  Eu  Însumi I-am dat-o asupra tuturor mieilor Mei, Îmi prigonesc florile şi îmi 

condamnă toate Lucrările de azi. Satana i-a condiţionat să condamne tot ce nu înţeleg, 

oprindu-i de la înţelegerea Adevărului. Doctrina lor s-a infiltrat printre voi, preaiubiţii 

Mei şi ei sunt aceia despre care v-am avertizat (falşii religioşi); le place să numească 

Harurile date de Mine copiilor Mei „făcătura Satanei―, respingând-O pe Sfânta 

voastră Mamă. Vassula, să nu te consideri niciodată ca eşti îndreptăţită să-i acuzi; 

învaţă să spui în schimb: „Domnul să le fie lor Judecător şi să-i îndrepte―. Preaiubito, 

Sfârşitul timpurilor este aproape; am spus că vă voi da semne şi avertismente; sufăr 

când îi văd bătându-şi joc de Temelia Mea (Biserica Romei) şi urmând numai 

învăţătura lor. Ei sunt acei Caini periculoşi pentru Abelii Mei, o piedică în calea 

acelora care vor să crească în Casa Mea, o torţă înşelătoare care induce în eroare 

poporul Meu, o stâncă împietrită. S-au ridicat împotriva temeliei Mele. Cum să le ofer 

o împărăţie pe pământ, când înlăuntrul lor au acceptat doctrine care vin de la Cain? 

Vă voi învia şi sufletul vostru va veni la Mine, în braţele Mele. Voi nu sunteţi decât o 

umbră trecătoare pe pământ, o simplă particulă de praf care va fi ştearsă de primele 

picături de ploaie; n-am spus oare Eu Însumi că „în Casa Tatălui Meu, multe lăcaşuri 

sunt şi că vă voi pregăti un loc, ca acolo, unde Eu sunt, să puteţi fi şi voi?― La Mine, 

în Casa Mea, vor veni sufletele! (vezi Mesajul din 8 şi 11.12.87) 
Martorii lui Iehova cred, în confuzia lor, că noi putem să trăim veşnic aici, pe pământ, căci pentru ei 

aici este Paradisul şi sufletul nostru moare o dată cu trupul. 

–Vassula, ei conspiră împotriva fundaţiei Mele; încearcă să smulgă din rădăcină 

domeniul Meu. Te iubesc, nu plînge, floare, (cînd L-am văzut pe Iisus trist, m-am întristat 

şi eu), Îţi voi pune Coroana Mea de spini… şi lancea este la ei; ei conspiră împotriva 

Casei Mele, întâlnire după întâlnire, ca să sfârşească cu Petru! 
O, Dumnezeule, nu! Doamne, nu! 

–Adunaţi-vă laolaltă, preaiubiţii Mei, puneţi-vă împreună iar, cu toţii, fiţi unul; floare, 

veghează (…). Iubirea vă va mântui, preaiubiţii Mei! Vino, floare, deschide-te, 
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deschide-te şi voi revărsa în tine seva Mea care te va ridica, întărindu-te, ca să poţi să 

ţii piept duşmanilor Mei. Adu-ţi aminte că Eu, Iisus, sunt în faţa ta. 
Acest Mesaj m-a alarmat foarte tare. Atât de mult îmi doresc ca ei să te audă! Este urgent! 

 
19.12.87. 

–Eu sunt Iubire; spune-le, spune-le Vassula, că sinceritatea va învinge răul, umilinţa va 

slăbi pe diavol, iubirea îl va demasca pe Satana. Sanctuarul de la Fatima cheamă la 

reparaţii! întoarce-te la Mine, Creaţie! Vino şi recunoaşte-Mă, Creaţie, vino şi roagă-

te Mie, nu mai păcătui, crezi în Mine şi nu te îndoi, vino şi pocăieşte-te, vino şi 

primeşte-Mă, fii Sfântă, Vassula! O, Vassula, adu-Mi înapoi Creaţia Mea! Altar! Voi 

vărsa în tine Flacăra Mea, aprinzând în tine Iubirea. Menirea ta este să cauţi interesele 

Mele şi să Mă slăveşti. Nu fi ca ceilalţi care caută slava lor şi măriri. 
Doamne, am spus-o şi-o repet, voi căuta numai interesele Tale şi ce-ţi aduce Ţie mai multă slavă; 

primeşte voinţa mea. 

–Da, Vassula, potoleşte setea Mea! Tratează-Mă ca pe un Rege, cinsteşte-Mă pe Mine, 

Dumnezeul tău, niciodată nu te ridica împotriva Mea, sfinţeşte trupul tău ca să 

cinsteşti Prezenţa Mea în tine, preaiubito. Vino, tot ce este ascuns va fi, curând, scos 

la iveală; mâna Mea Divină va ridica vălul şi vi se va revela tot ce s-a ţinut ascuns; 

Garabandal este urmarea Fatimei şi împărăţia Mea va domni în veci, căci Eu sunt, Eu 

sunt Alfa şi Omega. Cât te iubesc, Creaţie! Ai Mei, copilaşii Mei, preaiubiţilor, veniţi, 

veniţi în braţele Mele, veniţi înapoi la Tatăl! (Glasul lui Dumnezeu era plin de Iubire; El 

aproape ca cerşea.) Vă iubesc! Ascultă, Vassula, când vei fi printre Abelii Mei, voi fi 

în mijlocul vostru. Îţi voi şopti la ureche instrucţiunile Mele. Am pâine să ofer, pâinea 

Mea este Sfântă. Am folosit numai un pic de drojdie din rezervele Mele şi a fost de-

ajuns cât să ridic toată plămădeala, aluatul care este Noua Mea pâine acum; deci, le-

pădaţi-vă de vechea voastră drojdie; şi-a pierdut efectul, preaiubiţii Mei; veniţi şi luaţi 

din noua Mea drojdie; înnoiţi-vă cu toţii, total, în noul aluat de pâine, plăcut cerului 

gurii, care îi va atrage pe mieii Mei, hrănindu-i. Cinsteşte pâinea Mea pe care am 

sfinţit-o, pâinea Sincerităţii, a Adevărului şi a Iubirii. 

Daţi-Mi voie să Mă veselesc, preaiubiţilor, lăsaţi pe mieii Mei să guste din Noua Mea 

pâine, împărţiţi-O în mijlocul lor şi lăsaţi mulţimile înfometate să mănânce, permiteţi-le 

să se îndestuleze. Argumentele înţelepţilor nu Mă vor convinge, ei nu Mă vor impresiona. 

(…) aşadar, nu-i lăsa să te impresioneze nici pe tine, fiică. Intenţia Mea este să aduc 

înapoi la Petru pe mieii Mei împrăştiaţi, să-i readuc la Iubire. 
Doamne, facă-se Voia Ta! 

–Iscăleşte Numele Meu. (semnul peştelui şi Numele Lui în greacă) 

 
21.12.87 

Dumnezeul meu, Drept Unule, până chiar şi-n nimicnicia mea şi în această mare incapacitate pe care 
o am, dorinţele Tala au fost implantate de către Tine în mine. Sunt dorinţele Tale. Eu doresc ca 
Numele tău să fie Slăvit şi ca mieii Tăi să fie adunaţi iarăşi, recunoscându-Te pe Tine, 
recunoscând-O şi pe Maica noastră Cerească; împărăţia Ei să domnească în veci, nimicind răul. 
Caut numai interesele Tale. 

–Da, Vassula, caută numai interesele Mele, fii adevărată, nu numai o faţadă de sfinţenie, 

precum sunt unii. Eu, Domnul, îi cunosc, oricât de mult ar încerca să semene cu Abel; 

ei nu Mă înşeală pe Mine; masca ce o poartă nu le va ajuta să-şi ascundă identitatea. 

Îţi spun, în adevăr, ţi-i voi arăta de această dată pe acei impostori. Voi veni la ei la o 

oră neaşteptată; de ce să am în Casa Mea Caini, care caută numai interesele lor şi nu 

pe ale Mele? îi voi demasca cu Putere Cerească, voi descoperi ce este ascuns; nu te 
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teme, preaiubită, voi curăţa Biserica Mea, voi spulbera pe toţi cei care 

obstrucţionează Calea spre Iubirea Divină şi intrarea în Inima Mea Sfântă. Vezi tu, 

Vassula, Potirul Meu are gust amar, ar trebui să-l pun şi pe slujitorul Meu James să 

guste din Cupa Mea; lumea Mă jigneşte, preaiubito; aceşti Caini blochează Calea, 

astupând-O cu blocuri uriaşe de piatră, închizînd trecerea mieilor Mei ca să nu poată 

veni la Mine. Mâinile lor sunt goale; nu au nimic să ofere mieilor Mei, nu mai au 

nimic. Vassula, binecuvântata Sufletului Meu, urmează-Mă, te voi călăuzi, nu 

dispera, te voi părăsi acum, oare? 
Nu, Doamne, mă agăţ de Tine, Tată Preaiubit. 

–Iată, ia mâna Mea, n-O lăsa niciodată; primeşte tot ce vine de la Mine. 

 
22.12.87 

–Vassula, a sosit timpul să unesc Biserica Mea; reuniţi-vă, preaiubiţilor! veniţi şi 

reconstruiţi aceste bătrâne ruini, reconstruiţi vechea Mea temelie, o fundaţie pe care 

am aşezat-o cu Propria Mea mână. Cinstiţi pe Maica Mea precum Eu, care sunt 

Cuvântul şi deasupra a toate, O cinstesc. Nu Mi-aş dori Eu, oare, ca voi, care sunteţi 

praf şi cenuşă, să O recunoaşteţi ca Regină a Cerului şi s-O cinstiţi? marea Mea 

durere de astăzi este de a vedea cât de puţin ştie creaţia Mea despre importanţa Ei. 

(…) Aceia sub numele lui Luther şi care s-au izolat complet, trebuie să se întoarcă la 

Petru. 
Doamne, vor fi şocaţi! 

–Vassula, îi voi îngenunchia, pentru a venera pe Maica Mea; sunt Eu, Domnul, care 

vorbeşte, îi voi pleca! şi când o vor face, voi lăsa Lumina Mea să strălucească asupra 

lor şi îi voi învia. 

Vă voi întări tulpinile, veţi fi ca o grădină irigată, ca un izvor a căror ape nu seacă 

niciodată, voi reconstrui temelia Mea. 

Vino, preaiubito, fii docilă şi maleabilă, ca acum, ca să înscriu pe tine cuvintele 

Mele; vino, ia aminte totdeauna la Prezenţa Mea. 
Da, Doamne. 

 
23.12.87 

Dumnezeul meu,  protestanţii  vor  fi scandalizaţi!   (Nu puteam să-mi revin.) 

–Vassula, am aşteptat ani de zile ca să se schimbe, acum dă-Mi voie să-Mi scriu 

dorinţele. 
Dar ei vor fi şocaţi! 

–Ascultă, poate cineva să Mă asculte numai când îi convine, apoi să facă pe surdul cînd, 

ceea ce spun, nu-i convine? 
Atunci vor arunca totul! Deoarece nu mai pot să aleagă părţile care le convin, vor susţine că nu Tu 

eşti cel care spune acestea. 

–Dacă fac aşa, atunci se vor lepăda de Mine, Dumnezeul lor. 
Doamne, pot să îndrăznesc să-ţi spun că acest lucru le va fi greu să creadă? Ei nu vor crede că astfel 

Te reneagă; la urma urmelor, ei Te iubesc şi Te adoră, Doamne. 

–Vassula, am venit ca să vă unesc pe toţi. Ar refuza părintele James chemarea Mea? 
(părintele James este dat aici ca exemplu de sinceritate.) 

Nu, n-ar face asta. 

–Ar refuza vreun ucenic de-al Meu chemarea Mea? 
Nu, Doamne, nu, dacă ei sunt sinceri. 

–Dar aceasta afirmaţie a ta conţine tot ce e de spus: „dacă sunt sinceri―, atunci vor 

asculta. Am venit să strălucesc peste voi toţi şi să vă luminez pentru a fi capabili să vă 
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uniţi. Dar, Vassula, spre regretul Meu, vor fi cei care vor prefera întunericul în locul 

Luminii, pentru că acţiunile lor sunt rele. Ei vor refuza să vină sub Lumina Mea de 

frică să nu se dea pe faţă acţiunile lor, dar cuvioşii Mei şi aceia care, sincer, recunosc 

Lucrările Mele şi Mă urmează, vor veni sub Lumina Mea, expunând acţiunile lor fără 

teamă, căci ei vor arăta că ceea ce fac, fac în Mine, Dumnezeul lor. 

Am spus că, dacă faceţi din Cuvântul Meu Casa voastră, veţi fi cu adevărat ucenicii Mei, 

veţi învăţa Adevărul şi Adevărul vă va face liberi; şi acum, vă spun aceasta: dacă daţi 

crezământ Cuvântului Meu de astăzi, veţi fi cu-adevărat ucenicii Mei, veţi învăţa 

Sinceritatea în Adevăr şi Adevărul vă va elibera, vă va face capabili să vă uniţi în Iubire 

şi să Mă slăviţi. Vin la voi toţi cu Inima Mea în mână pentru a v-O oferi, dar, în ciuda 

apelului Meu, mulţi Mă vor refuza, lepădându-se de Mine ca Dumnezeu, pentru că 

inimile lor s-au învârtoşat. Dacă M-ar iubi, ar asculta chemarea Mea; dacă refuza să 

asculte, înseamnă ca i-am pierdut precum copii; înţelepciunea lor i-a orbit, dar îţi spun în 

adevăr, oile care-Mi aparţin, Îmi vor recunoaşte Glasul; aceia care nu-Mi vor recunoaşte 

Glasul, nu sunt oile Mele, pentru că ele nu cred în Atotputernicia Mea. 

Ştii de ce mieii Mei sunt împrăştiaţi şi Trupul Meu mutilat? Ştii de ce lipsa de 

armonie domneşte în Biserica Mea? Este din pricina că umblă în noapte fără nici o 

lumină care să-i călăuzească. 

Căutaţi-Mă pe Mine care sunt Luminaşi vă voi călăuzi; aruncaţi intoleranţa şi 

încăpăţânarea voastră, fiţi smeriţi şi umili, deschideţi-vă inimile şi daţi voie sevei Mele să 

vă umple. Sunt Bunul vostru Păstor, care vă iubeşte. Vassula, vorbeşte-Mi, tratează-Mă 

ca pe Sfântul tău Însoţitor. 
O voi face, Dumnezeul meu. Te iubesc, Doamne. Doresc să slăvesc Numele tău, Doamne. 

–Preaiubito, am slăvit Numele Meu şi-L voi slăvi iarăşi, Domnia Mea va fi în veci; vino, 

curaj, fiică, sunt cu tine. 

 
26.12.87 

În noaptea de 25 spre 26 decembrie, Iisus mi-a subliniat importanţa Mesajului de la Garabandal, 

care este la fel cu cel de la Fatima, şi că amândouă sunt aceleaşi, în unul. N-am putut mai deloc 

să mă odihnesc toată noaptea. Mesajul mi-a răsunat în urechi de nenumărate ori, Iisus 
intensificîndu-şi Prezenţa. 

–Sanctuarul de la Fatima cheamă sanctificarea Garabandalului. V-am învăţat să citiţi 

Semnele Timpului, vă luaţi voi după aceste Semne? Cum se face că nu mai înţelegeţi 

ce vă spun Semnele? Nu mai aveţi pricepere? De ce s-au închis spiritele voastre? De 

ce refuzaţi să vedeţi, de ce refuzaţi să auziţi? Aţi uitat cuvintele Mele? De ce repetaţi 

greşelile? Preaiubiţilor, de ce toate aceste atacuri veninoase la adresa Mesajului de la 

Garabandal date de Sfânta voastră Mamă care a fost Arca Alianţei (Chivotul de 

Legământ) Cuvântului Meu către voi? Opoziţia feţelor bisericeşti faţă de apariţiile de 

la Garabandal şi Mesajul său sunt toate lucrarea Satanei; încă o dată, ca la Fatima, 

încearcă să împiedice ca Mesajul Meu să devină universal. N-aţi înţeles oare că 

Satana, cunoscând valoarea Planului Meu de Salvare acordat prin Mama Mea la 

Garabandal unor simpli copii, încearcă încă o dată să şteargă Planul Meu, lăsându-vă 

să cădeţi astfel în întuneric? Satana îşi redublează forţele mai mult ca niciodată pentru 

a triumfa contra Maicii Mele, manipulând Biserica Mea spre a nega aceste apariţii 

care sunt urmarea Mesajului de Salvare de la Fatima. Satana, în furia lui, încearcă să 

vă împiedice să vă hrăniţi de la Mine. Planul Salvării Mele este clar: am venit să-Mi 

răscumpăr copiii. Recunoaşteţi Glasul Meu. Să nu vă mire natura instrumentelor pe 
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care le folosesc. Am ales pe un nimeni, neştiind nimic, o pânză goală, pentru ca să fie 

evident că Lucrările care vor acoperi această bucată de pânză obişnuită, vor fi de la 

Mine şi ca voi să credeţi că sunt Eu, Iisus, Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu, care 

vorbeşte. Împărăţia Mea este în mijlocul vostru; Abelii Mei, ştiu că Mă veţi 

recunoaşte iarăşi. O, preaiubiţilor, cât de mult vă iubesc! vă voi descoperi Planul Meu 

în curând! 
Doamne, dacă sufletele consacrate nu recunosc Glasul tău, ce-o să se întâmple? 

–Vassula, nu ţi se cade ţie să întrebi; praf şi cenuşă, (prin aceste trei Cuvinte, Dumnezeu 

aminteşte că sunt ultima din făpturile Lui), permite-Mi să te călăuzesc după cum doresc, 

lasă-Mi Mie această treabă. 
Da, Doamne. 

–O, vino, nu Mă înţelege greşit! Eu sunt Iubire, învaţă să accepţi. Vino, noi? Îţi voi umple 

lampa ta. 
Îti mulţumesc că-Mi porţi de grijă cu atâta iubire! 

–Hai să mergem! 

 
28.12.87 

Dacă uit cumva şi îndrăznesc să exprim vreo judecata despre cineva, sau să gândesc că înţeleg 

mai bine decât alţii, imediat Dumnezeu îmi aminteşte cui trebuie să dea acest Mesaj al Lui. Cu o 
simplă privire pătrunzătoare a ochilor Lui, mă pune la locul meu, loc pe care trebuie să-l 

păstrez. Cu numai aceste 3 Cuvinte: „praf şi cenuşă―, el îmi aduce aminte că sunt un nimic şi 

ultima dintre făpturile Lui. Nu, unii nu vor înţelege acest lucru; ei gândesc că, dacă Dumnezeu 
m-a ales să fiu purtătoarea Lui de Cuvânt, sunt şi vrednică de aceasta, dar oare nu înţelegeţi? 

Alegându-Mă pe mine, care sunt ultima dintre toţi, Dumnezeu ne arată Mila Lui Nemărginită şi, 

dacă dă celui mai neînsemnat, ce nu dă El unuia mai vrednic în Ochii Săi decât mine, dacă acela 
cere cu credinţă! N-aţi remarcat Răbdarea Lui cu mine? în loc să mă trăsnească, Iubirea Lui 

curge şi mai din belşug. Cum de poate creaţia Lui să-L respingă? Dar eu n-ar trebui să vorbesc, 

pentru că şi eu am făcut la fel. 

–Acum vă zic: îndrăgiţi-L pe Dumnezeul vostru tot atât de mult cât îndrăgiţi viaţa voastră 

căci fără de el, aţi pieri. Dumnezeu ne-a dat viaţă suflînd în noi. Suflarea Lui este 

viaţa noastră; Dumnezeu este suflarea noastră; Dumnezeu este viaţa noastră. 

(…) O, Vassula! Abelul Meu va trăi de data aceasta. Sinceritatea va aboli răul. 

(Aceasta înseamnă: Abel va învinge pe Cain.) Binecuvântate sunt oile Mele care recunosc 

Glasul Meu, binecuvântaţi sunt aceia care vor hrăni iarăşi mieii Mei, binecuvântaţi sunt 

cei cu inima simplă, binecuvântaţi sunt aceia care se vor ruga Rozariul în ziua sfinţirii 

Garabandalului (Dumnezeu prevede acest eveniment) şi aceia care, în genunchi, O vor saluta 

pe Mama Mea; binecuvântaţi sunt aceia care vor purta Crucea Păcii şi a Iubirii Mele, 

unindu-se; binecuvântate sunt oile Mele care se întorc la Petru, binecuvântaţi sunt aceia 

care se umilesc şi urmează exemplul Meu, binecuvântaţi sunt aceia care urmează Porunca 

Mea şi se iubesc unul pe altul precum Eu îi iubesc, binecuvântaţi sunt acei care Mă măr-

turisesc şi nu se poticnesc din pricina Mea. 

Vassula, preaiubita sufletului Meu, ai credinţă şi încredere în Mine. Eu sunt 

învăţătorul tău Divin, nu te îndoi niciodată de Cuvântul Meu; vino, tu eşti slabă, vino, 

sprijină-te de Mine care sunt Tăria ta. 
Da, Doamne, am nevoie de Tine, nu pot fără Tine nicidecum 

–Iubeşte-Mă, doreşte-Mă, fii Cerul Meu, Vassula; Ah, Vassula, acum tu te sacrifici 

pentru Mine, dar curând, te voi avea  lângă Mine! 
Abia aştept ziua aceea! 

–Stai  lângă Mine; am ceva să te întreb. 
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Da, Doamne? 

–De dragul Meu, de dragul Meu, vei învăţa Rozariul? Salut-o pe Maica Mea tot timpul, 

vei face asta pentru Mine? 
Doamne, nu m-a învăţat nimeni niciodată. 

–Oare nu ştiu Eu aceasta, Vassula? De aceea vin, ca să te învăţ pe tine şi pe toţi aceia care 

n-au auzit niciodată de Rozariu. 
Da, Doamne, vreau să-i învăţ. Doamne, ajută-ne să-L învăţam. 

–Iată ce vreau să aud de la voi toţi cei care nu ştiţi, aceleaşi cuvinte: „Da, Doamne, vreau 

să învăţ; Doamne, ajută-mă să învăţ―. Vă voi învăţa pe toţi, voi, care doriţi să învăţaţi. 

Vino, fiică, odihneşte-te în Mine. Nu te voi părăsi niciodată. 
Iisus trebuie că a simţit că am nostalgia Lui şi cât sufăr aici. Este iarăşi valul „dorului meu de 

Dumnezeu―, de a fi victima Lui, de a fi detaşată total. Mă simt împărţită între două aspiraţii: să 

rămân aici, unde aş putea să mai „hrănesc― câţiva din mieii Lui, care nu refuză niciodată pâinea 
Lui şi să-I fiu pe plac, aducându-i câteva suflete; sau să fiu deja cu El; ar fi atât de extraordinar 

pentru mine! Ce-ar fi cel mai bine? 
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Caietul 20 

 
31.12.87 

Dumnezeul meu, mă rog pentru Biserici ca să creadă în Mesajul Tău! 

–Vassula, a crede în Mine este un har dat de Mine (asta înseamnă că trebuie să ne rugăm şi 

să cerem acest har de la Dumnezeu); ascultă-Mă, Vassula, (…) tu vei grăi cuvintele din 

Gura Mea şi Eu (…) voi grăi despre nenorocirile prin care va trece Biserica Mea; 

această Revelaţie este Glasul Meu, recunoaşteţi Semnele Timpului, acceptaţi Mesajul 

Meu, gustaţi Mesajul Meu, mâncaţi Mesajul Meu! Vai celor necredincioşi… 
Mai târziu: 

–Micuţo, Mă iubeşti? 
Te ador negrăit de mult, Doamne. 

–Da, Vassula, iubeşte-Mă, repară pentru trecutul tău, repară pentru cei care nu Mă iubesc; 

floare, fiecare floare are nevoie de lumină, ştiind ce efect are asupra petalelor ei; fiică, 

te vei căi? 
Am regretat păcatele mele din trecut şi actuale. Dumnezeu mă pregătea să-L primesc în Sfânta 

Cuminecătură. 

–Floare, te iert; să regreţi aceste lucruri din adîncul sufletului tău, să-ţi displacă necurăţia 

sufletului, căci acesta era păcatul Sodomei. 

 
01.01.88 

Dumnezeul meu! 

–Eu sunt, ia mâna Mea, ia-Mi acum cealaltă mînă şi înaintează! 
Acestea mi s-au mai spus o dată, mai înainte, într-o viziune asemănătoare în care Dumnezeu mă 
prindea de amândouă mâinile când trebuia să merg către o nouă temă. 

–Mergi, mergi, preaiubito, continuă! Nu te teme! Te-am numit Mesagera Mea nu numai 

pentru o parte a creaţiei, ci pentru toată creaţia. Vassula, aşteaptă şi-ai să vezi; n-am 

ajuns nici măcar la jumătatea Mesajului Meu. Pot să lucrez fără tine, Vassula, dar Mă 

încîntă să împărtăşesc Lucrările Mele cu tine, floare. Eu sunt Dumnezeu şi Eu Îmi 

sunt de-ajuns. Fiecare nou pas pe care îl faci, îl binecuvântez; deci, avansează 

preaiubita, avansează cu Mine, mergi înainte. 
Tata Atotputernic, ajută-mă să avansez, dacă aceasta e Voia Ta. Nu pot singură şi, ca de obicei, Îţi cer 

să ai grijă de mine. Nu sunt în stare de nimic. 

–Vassula, te voi ajuta, căci Eu sunt Tăria ta. 

 
02.01.88 

Doamne Atotputernice, fereşte-ne de a cădea în greşeală, căci ea e devastatoare, exterminatoare de 
naţiuni întregi. O singură greşeală e de-ajuns, ca la Începuturi. 

–Da, Vassula, să-ţi fie teamă de această Plagă, căci Greşeală este o Plagă care 

contaminează. 
Am citit undeva că Biserica se opune revelaţiilor particulare probabil fiindcă ceea ce trebuie să se 

ştie se găseşte deja în Biblie şi se teme să nu fie indusă în eroare… 

–Vassula, când văd creaţia gata să cadă în cursa duşmanului Meu, o să stau pur şi simplu 

să privesc şi-o s-o las să cadă fără să fac nimic? Ţi-aduci aminte când am vindecat un 

hidropic, sîmbăta? Ce i-am întrebat pe farisei? 
Doamne, trebuie să mă uit în Biblie. 

–Du-te deci şi adu Cuvântul Meu. 
M-am dus şi-am căutat. 
–Da, fiică, am întrebat: „Este împotriva Legii să vindeci un om în ziua Sabatului sau nu?― 

Ei n-au răspuns. Am zis lor: „Care dintre voi, de-i va cădea fiul sau boul într-o fân-
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tână, nu-l va scoate îndată în ziua Sabatului?― şi până în ziua de azi, ei n-au putut să 

găsească răspuns; aceasta este o frază simbolică referitoare la veacul nostru. 

Astăzi îi întreb pe aceia care resping această Revelaţie: „În era voastră, este împotriva 

Legii Mele să-Mi salvez Creaţia de prăbuşire, prin Lucrările Mele Providenţiale din ziua 

de azi? Vassula, Eu sunt Iisus şi Iisus înseamnă Salvator. 
Spune-le, Doamne, adu-le aminte de toate acestea. 

–Preaiubito, Mi-au încoronat Inima cu o coroana de spini; Inima Mea Sfântă 

sângerează… 
Doamne, îşi dau ei seama de aceasta? 

–Mă voi duce pe furiş la uşa lor şi, fără să bat, voi intra în casa lor şi le voi arăta Inima 

Mea Sfântă. Cei care sunt sinceri, vor realiza greşeala lor. Vino, fiică, noi? 
Da, Doamne, uniţi. 

 
04.01.88 

–Vassula! (Tonul lui Dumnezeu părea urgent şi amestecat cu tristeţe.) O, Vassula! 

Una din fiicele Mele zace moartă! O soră de-a ta! 
Cine a murit, Doamne? 

–Fiica Mea Preaiubită, Rusia. Vino! Vino şi ţi-o voi arăta. Priveşte! 
Dumnezeu m-a transportat în spirit la marginea unui pustiu. Acolo, cu Braţul întins, mi-a arătat 

cu Degetul pe fiica sa şi sora mea care zăcea moartă în mijlocul deşertului, sub un soare arzător, 
cu trupul ei dezrobit de tiranie. Părea părăsită chiar şi la moartea ei. A murit singură, singurică, 

cu nimeni lângă ea ca să o plângă. Când am văzut acest spectacol dureros, am izbucnit în plâns 

de milă. Am plâns cu amar când am văzut-o. 
–O, nu plânge, o voi învia, Vassula, o voi învia pentru Slava Mea, o voi învia cum l-am 

înviat pe Lazar. 
O, Dumnezeule, îmi dai atât a durere… 

–Durerea pe care o simţi tu e nimic faţă de a Mea. O iubesc, Vassula, ai milă de ea şi tu; 

nu o voi lăsa să zacă moartă şi expusă vânturilor turbate; Vassula, iubeşte-o pe sora 

ta; ai milă de ea, du-te la ea, iubeşte-o, iubeşte-o, pentru că e atât de neiubită de toţi! 

Vassula, m-a părăsit şi s-a întors împotriva Mea când a crescut şi când a fost vremea 

iubirii, am chemat-o să împărtăşească acoperământul Meu, a fugit, simţindu-se 

matură. A crezut că o să fie în stare să se hrănească singură, Mi-a întors spatele şi a 

fugit; ca o soţie necredincioasă a fugit. Preaiubita Mea, ştii ce înseamnă să pierzi o 

fiică? Mi s-a frânt Inima, am plâns; şi ca şi cum n-ar fi fost destul, mândră şi fără nici 

cea mai mică părere de rău, Mi-a declarat război pe faţă, Mie, Tatălui ei şi împotriva 

tuturor Sfinţilor martiri! N-a mai crezut în Mine, a încetat să Mă adore, să spere în 

Mine şi să Mă iubească! Se părea că uitase iubirea pe care o împărtăşiserăm 

odinioară. Îi dădusem fii şi fiice, dar în turbarea ei, Mi-a masacrat copiii şi i-a dat 

Satanei precum cineva ar oferi arderi de tot (jertfa pentru holocaust). Şi ca şi cum 

aceasta n-ar fi fost de-ajuns, ea s-a întors către Satana şi a făcut un pact cu el, să-i fie 

credincioasă, dacă o să-i ofere tot ceea ce ea îşi doreşte. Satana a aceptat, cu condiţia 

să-l lase liber. Atunci Satana a rupt-o total de Mine; ea i-a permis să taie legăturile, a 

făcut-o să aibă încredere în el. Perfid cum e, mai întîi o conduce pe fiica Mea la 

terenuri mlăştinoase, unde trebuie să se sprijine pe el; de frică să nu se afunde în 

nisipurile mişcătoare, ea i-a cerut să se sprijine total pe el. Vassula, ca Ierusalimul, 

care, o dată, a fugit din Casa Mea, din Casa Sfinţeniei Mele, pentru a deveni o fiică 

fără moralitate, oferindu-şi copiii în sacrificiu, unul după altul. Rusia, fata Mea, a 

considerăt că este înţelept să facă la fel. Mi-a luat Sfintele Mele Daruri şi le-a oferit 
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Satanei, care le-a convertit pe toate în arme. Satana a orbit-o cu gloria ei şi, în orbirea 

ei, a scos-o din terenurile mlăştinoase şi a pus-o în pământ pustiu, să o înseteze şi să 

moară. Am văzut-o mergând despuiată şi înecându-se în propriul ei sânge. Am 

chemat-o, dar n-a vrut să asculte (la Fatima). Am chemat-o din nou, în schimb, ea M-a 

provocat, chemând pe surorile mai tinere să-i sprijine moralitatea. Dacă ele refuzau, 

le obliga cu sabia. N-am spus oare: „Cine ridică sabia, de sabie va pieri?― I-am 

raţionalizat pâinea, ca să aibă nevoie de pâinea Mea, dar ea a preferat să moară de 

foame decât să mănânce de la Mine. Epuizată şi înfometată, le-a trimis pe surorile ei 

mai tinere să continue lucrările ei perverse, în secret, pentru că vanitatea ei a fost 

inspirată de chiar Vanitatea însăşi, care este Satana. Pentru că pământurile ei nu mai 

produceau destul ca să o hrănească, ea a devenit, ca să spunem aşa, „dependentă― de 

duşmanul Meu. Fiică, nu mai fă nimic acum, voi continua acest Mesaj mâine. Vino să 

te binecuvântez, fiică, hrăneşte-te cu Mine, noi? 
Da, Doamne! 

 

 
05.01.88 

Când am recitit pasajul despre Rusia, am plâns iarăşi amarnic. 

–Nu plânge, Vassula, ţi-am spus ca o voi reînvia. 
O iubesc, Doamne! Mi-e milă de ea, Doamne. 

–Iubeşte-o aşa cum o iubesc Eu; şi ea este fiica Mea, sora ta. 
Doamne, te vei duce la ea şi o vei învia? Se va întoarce la Tine, o, Doamne? 

–Mă voi duce la ea şi o voi învia şi o voi aduce la Casa Mea. Vreau ca toţi copilaşii Mei 

s-o iubească; toţi o vom înconjura cu Iubire. 
Dumnezeul meu, ai zis ca vei continua mesajul din 4 ianuarie? 

–Voi continua. Când Rusia a devenit dependentă de Satana pentru că pământul ei era 

arid, el i-a oferit fructul mortal pe care îl are în rezervă pentru aceia pe care îi iubesc, 

fruct care omoară în etape: cu cât cineva mănâncă mai mult, cu atât vrea mai mult; 

este ucigător, omorând încetişor. El a hrănit-o cu fructul lui şi a omorît-o; ea a murit 

cu acest fruct ţinut strâns în mâna ei. Vassula, ai încredere în Mine, o voi învia. Fiică, 

nu te îngrijora, lasă-Mă liber şi voi desăvârşi Lucrările Mele. 
Doamne, mă îngrijorez pentru că Tu mi-ai cerut să-i binecuvântez pe copiii de la Garabandal şi să fac 

cunoscut oamenilor Mesajul, apoi, să-l văd pe slujitorul Tău Preaiubit, Ioan-Paul, pomenindu-mi 
de legământul meu, spre a-i spăla picioarele şi a-i murmura la ureche cuvintele pe care mi le-ai 
încredinţat. Apoi, să le dau voie să citească cum să înceapă să se unească, apoi să le cer să 
sfinţească Garabandalul, apoi, cum au ofensat-O pe Sfânta Maria, necinstind apariţiile Ei de la 
Garabandal, repetând greşeala de la Fatima. O, Doamne, şi-acum, Rusia, şi Tu Îmi tot dai de 
înţeles ca trebuie să transmit acest Mesaj slujitorului Tău, Ioan-Paul, iar eu n-am făcut nimic din 
toate acestea. Cuvântul Tău apasă asupra mea şi este greu de purtat… 

–Spune-o acum. 
Voiam să spun… de una singură; (mi-a fost tare ruşine, dar cum El este Adevărul, mi-a cerut să 

termin fraza); iarta-Mă, Doamne! 

–Vassula, o port cu tine, împart Crucea Mea cu tine. Vassula, te iert. Ţi-am dat şi doi 

martori să poarte aceeaşi Cruce; uiţi întruna că Eu, Domnul, fac toate acestea, ci nu 

tu; menirea ta este să Mă iubeşti şi să te hrăneşti de la Mine. Am cerut celor doi 

martori să înainteze Mesajul Meu. 
O fac, Doamne. 

–Acum, le cer să caute profeţiile lui Ioan (citeşte: „Jurnalul unui suflet―) care adeveresc 

cuvintele Mele; apoi, de îndată ce recunosc cuvintele Mele, le ridic vălul, ca să poată 

vedea Slava Mea. Vino, voi şopti la urechea ta Iubirea Mea; bucură-te, fiică, pentru că 
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vremea a sosit. Iubeşte-Mă precum Eu te iubesc. Eu sunt Iisus Christos, Preaiubitul 

Fiu al lui Dumnezeu şi Salvatorul. Desenează semnul Meu. (peştele şi semnătura) 

 
06.01.88 

Doamne, Trupul Tău glorificat, este El atins de suferinţă? Acum, în Cer, nu sunteţi, Tu şi mama Ta, 

dincolo de suferinţa personală? (Este întrebarea părintelui James.) 

–Vassula, Eu nu am Trup material, fizic, Eu sunt Spirit. Deoarece Eu sunt Spirit, Eu nu 

am durere fizică, dar Sufletul Meu suferă de nedescris, la fel şi Sufletul Sfintei 

voastre Mame, când îi vedem pe copiii noştri îndreptându-se ţintă spre mrejele 

Satanei. 
Dar, Doamne, Tu suferi şi când sufăr eu; spre exemplu, dacă cineva mă acuză pe nedrept, tu suferi? 

–Dacă eşti acuzată pe nedrept, sufăr pentru amândoi, şi pentru acuzator, şi pentru acuzat. 

Nedreptatea vine de la Satana şi, deoarece vine de la el, înseamnă ca acuzatorul a fost 

manipulat de Satana, iar cât despre acuzat, Inima Mea suferă pentru victimă. 

Adeveresc cuvintele Mele în Sfânta Biblie. Sunt glorificat, dar, pentru că sunt unit cu 

voi, simt tot ceea ce şi voi simţiti. 
Mulţumesc, Doamne! (…) 

 
08.01.88 

Dorinţa mea şi dorul după Dumnezeu erau imense. 

–Cinsteşte-Mă dorindu-Mă, Vassula. Singurătatea te va dezvolta mistic, atrăgându-te tot 

mai aproape de Mine. Ea te va face, preaiubito, capabilă să pătrunzi şi mai adânc în 

Rănile Mele. La al doilea eveniment, te voi împodobi cu tot ce lipseşte sufletului tău, 

intensificând Lucrările Mele asupra ta. Nu te îndoi, te voi ridica la Mine. Am ales 

pentru tine această cale, care conduce toate sufletele Mele preaiubite la Patimile 

Mele, transformându-le în adevărate vii chipuri ale Mele. Vino, acum, îţi voi pomeni 

de Prezenţa Mea, pentru că tu eşti incapabilă… Da? 
Eram gata să spun; ştiu că sunt încapabilă, că n-am nimic bun, că depind total de Tine, Doamne, ca 

să-mi dai, din marea Ta Milostivire, ceea ce îmi lipseşte. 

–Da, înţelege că tot binele vine de la Mine; vino, noi? 
Da, Doamne. 

 
09.01.88 

Doamne, am citit că oamenii de ştiinţă nu cred în stigmate. Ei spun că persoanele purtătoare de 
stigmate sunt atinse de psihoză şi că ele singure şi le impun, prin autosugestie; 

–Ei admit clar că nu cred în miracole. Spun că totul are o explicaţie naturală, dar asta nu 

înseamnă că ei dau totuşi una. 

Ştiinţa va rămâne arma favorită a omului înţelept contra Mea. Am printre voi suflete 

care refuză chiar să şi audă. Sunt cei mai de plâns în ochii Mei; roagă-te pentru aceste 

suflete pierdute. 

 
10.01.88 

Doamne, îmi face bine să aud, din timp în timp, că mai există suflete care primesc Lucrările Tale ca 
mine, de manieră diferită, dar într-o formă Supranaturală. Am auzit deja vorbindu-se de două 
persoane care primesc aproape aceleaşi mesaje ca ale mele, date de Duhul Sfânt, dar în timp ce 

sunt în extaz, ca Sfântul Ioan! (apostolul) 

–Eu dau Cuvântul Meu în dar şi o voi face mereu. Fă-Mi plăcerea, preaiubito, şi roagă-te 

cu Mine. Sufletul Meu te-a ales; (…) vino, să ne rugăm: (Iisus s-a apropiat şi a pus 

mâna Lui pe umărul meu.) 

Tată, Unule Drept, vreau să fac Sfânta Ta Voie; 
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Vreau să Te urmez şi să plac Inimii Tale, atât de sensibilă, 

Înlocuind spinii cu iubirea mea, spini care sunt încă în Tine; Amin. 

–Vino, te voi învăţa o altă rugăciune de reparare, cea mai eficace; spune după Mine 

aceste Cuvinte: 

Cred, ador, sper şi Te iubesc, amin. 
Dar, Doamne, aceasta a fost spusă de îngerul Tău de Pace de la Fatima! 

–I-am învăţat pe îngerii Mei să se roage în acest fel, acum, îi învăţ pe copilaşii Mei să se 

roage, reparând în acest fel. 
Da, Doamne, Tu eşti într-adevăr Speranţa mea, Surâsul meu; în Tine cred, Tu eşti Bucuria Vieţii mele, 

Tu eşti viaţa mea; Te ador şi şi Îţi slujesc pururea, amin! 

–Vino la Mine acum (Iisus voia să spună, în faţa portretului de pe Sfântul Giulgiu); fă-ţi 

semnul Crucii Mele;  
(M-am ridicat, am mers la El, am îngenunchiat şi mi-am făcut crucea). 

–Da, în Treime; te iubesc, fiică, noi? 
Da, Doamne. 

–Spune-le, spune-le! 
Prin aceasta,  Domnul voia să spună că,  făcând semnul Crucii, l-am făcut după cum m-a învăţat 

ortodoxia. Degetul mare, arătătorul şi mijlociul, toate împreună; o Treime, confirmând Sfânta 

Treime. 
 

12.01.88 
Doamne, Dumnezeul meu. 

–Vassula, lasă-Mă să te ajut. Îţi aminteşti de viziunea celor trei bare? Drepte şi rigide? 
Da, Doamne, mi-amintesc. 

–Bine atunci, ca să se unească toate trei trebuie să se îndoaie. Niciodată n-am spus ca 

numai două trebuie să se îndoaie; Vassula, Îţi dai seama ca Eu, Dumnezeul vostru, 

sunt în plin proiect pentru a vă uni? 
La începutul întâlnirii de azi cu Tine aveam în gând să Te întreb despre Mesajul de ieri, cu privire la 

felul de a se închina. 

–Ştiu, fiică, de aceea vreau să înţelegi ce voiam să spun prin „pentru a vă uni, trebuie toţi 

să vă plecaţi―. Eu vă iubesc pe toţi şi, din marea Mea Milostivire, vin să vă ajut să vă 

uniţi. Vassula, caută-Mă în simplitatea inimii; Eu sunt un Dumnezeu al Iubirii, sunt 

blând şi umil; adu-ţi aminte de căile Mele; ca să fiţi capabili să vă uniţi, lepădaţi 

intenţiile voastre egoiste, recunoaşteţi Glasul Meu; voi, cărora v-am încredinţat 

Cuvântul Meu şi cărora v-am încredinţat mii de suflete, voi, pe care v-am proclamat 

domnii turmei Mele, de ce căutaţi interesele voastre şi nu pe-ale Mele? Mieii Mei 

sunt risipiţi, împrăştiaţi… 

Mă pogor, floare, ca, prin tine, să adun neamurile, să reunesc feţele bisericeşti şi să 

vă reînnoiesc prin Iubirea Mea. 
Doamne şi Salvatorule, în ce chip vor şti, sau cum îşi vor recunoaşte greşelile? 

–Modul de a-şi recunoaşte greşelile este de a căuta Voia Mea. Pocăiţi-vă, gândiţi-vă la 

Milostivirea Mea, credeţi în Lucrările Mele Providenţiale, în loc să le călcaţi în 

picioare. Adoraţi-Mă în mod sincer, căutaţi interesele Mele şi nu pe ale voastre. 
Doamne, iarta-Mă pentru că sunt incapabilă să înţeleg ceea ce înţelegi Tu prin „interese“. „Interese“ 

înseamnă: „Tot ce-ţi doreşti Tu, este să se adune turma Ta care acum este risipită?“ 

–Preaiubito, chiar dacă ai înţeles ce Îmi doresc cel mai mult, aceasta nu e tot. Recitind 

această Revelaţie, vei înţelege, Vassula. 
Da, Doamne. 

–Îţi voi reaminti, fiică, să-i binecuvântezi pe aceia care te persecută. Iubirea este 

totdeauna răbdătoare şi înţelegătoare; trăieşte în sfinţenie, gândeşte-te la răbdarea pe 
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care o am Eu cu tine, fiică; (dacă nu ar fi fost Iubirea, Dumnezeu m-ar fi trăznit de mult). 

Fii chipul Meu, ai încredere în Mine, speră şi iubeşte; vino, odihneşte-te în Mine, 

suflete atât de drag Mie, simte Iubirea Mea şi cinsteşte-Mă pe Mine, Dumnezeul tău; 

noi? 
Îti mulţumesc, Doamne, pentru Iubirea cu care mă învălui, pentru răbdarea, bunătatea şi mila Ta, ce le 

porţi sufletului meu. Cred, ador, sper şi Te iubesc, amin. 

–Ah, preaiubito! Inima Mea nu mai încape de iubire când te aude spunând aceste 

Cuvinte! (Dumnezeu părea atât de plin de bucurie!) 
O, Dumnezeule, cum aş putea să nu Te iubesc? trăiesc pentru Tine, sunt a Ta, chiar dacă sunt tină. 

Tot ce fac, fac din iubire pentru Tine… Nu caut interesele mele, caut să slăvesc Numele Tău, caut 
să-i readuc la Tine pe mieii Tăi, caut să fac Voia Ta; Te iubesc şi, din cauza acestei iubiri ce-o am 
pentru Tine, dată şi învăţată de Tine, Îţi cer, dacă aceasta e Voia Ta, să întăreşti credinţa mea şi să 
Te iubesc fără măsură, ca să mă învrednicesc să continui şi să Te slăvesc, amin. 

–Te voi hrăni cu fructele din grădina Mea, te voi hrăni, preaiubito, sub ochii 

persecutorilor tăi, căci aceasta e Voia Mea. 
Mulţumesc, Doamne Iisuse. 

–Păzeşte bine ce ţi-am dat şi nu permite nimănui să-ţi ia darul; crede în Mine hotarât; 

poftim, ia mâna Mea şi ascultă, când îţi murmur la ureche. 

 
13.01.88 

–Doresc să spun slujitorului Meu, James, aceste Cuvinte: „Ţi-am dat fructe din grădina 

Mea; te umplu cum umplu pe fiica Mea şi pe slujitorul Meu, David. Mănîncă din 

fructele Mele, acceptă darul Meu; nu Mă renega niciodată; Eu, Domnul, sunt cu tine 

binecuvântându-te; mai tîrziu, vei înţelege totul. Voi ridica vălul tău complet şi vei 

contempla Slava Mea. Te iubesc, o iubire pe care n-o vei înţelege niciodată, pentru că 

nu există minte omenească să poată ajunge la această înţelegere; de îndată ce am 

ridicat vălul ce te acoperă, vei înţelege ca Eu sunt Cel care opreşte din creştere 

copacii mari. Şi care-i înalţă pe cei mici. 
Doamne, mulţi Te acuză că eşti nedrept. Atunci, încearcă să se întoarcă de la Tine, spunând: „Dacă 

este un Dumnezeu, admiţând că există un Dumnezeu, atunci El este nedrept.“ 

–Floare, acestora le spun: „dacă muriţi, muriţi din pricina răului pe care l-aţi comis 

împotriva voastră, este fructul apostaziei voastre. Pocăiţi-vă, lepădaţi-vă de păcatele 

voastre, întoarceţi-vă la Mine şi vă voi ierta―. 

Vedeţi-Mă ca mântuitor al vostru, ca Mângâietor al vostru. Vin să luminez această 

lume întunecată de azi cu Lumina Mea; în Casa Mea domneşte confuzia, gâlceava, 

interesul propriu, nesfinţenia. Petre! Petre! sfinţit de mâna Mea, fratele Meu, te iubesc 

dintotdeauna. De ce învăţăceii Mei s-au risipit în duşmănie? Inima Mea Sfântă e rănită, 

rănită de spinii care Mi-au fost înfipţi chiar de-ai Mei, de-ai Mei pe care îi iubesc. Îţi voi 

arăta Inima Mea rănită; ei Îmi străpung Inima Mea Sfântă iarăşi şi iarăşi. Sângele Meu 

ţâşneşte; Mă recrucifică; nu sunt sinceri; Trupul Meu suferă din lipsă de iubire. Sunt 

însetat, buzele Mele sunt ca papirusul de uscate, arse de lipsă de iubire. Mi-e sete, preaiu-

biţilor! Ei au uitat căile Mele, au uitat că sunt umil, smerit şi plin de iubire; tot ce cer de 

la voi este iubire, iubiţi-vă unul pe altul tot atât de mult cât vă iubesc Eu. De ce vă luptaţi 

în Biserica Mea? De ce aceste certuri în Prezenţa Mea, de ce această urâciune? De ce 

aceste fraze otrăvitoare? Unde le este sfinţenia? De ce Îmi neglijează grădina? Ei Îmi îm-

prăştie mieii mai mult ca niciodată şi puţinii care rămân, se vor spulbera din turmă, pen-

tru că i-a lepădat. Petre, ochii Mei sunt sătui de a-i privi acuzându-se unii pe alţii; au 

pustiit pământurile Mele şi n-au nimic să ofere mieilor Mei. Căile lor nu sunt plăcute 

Mie. Le-am dat iubire şi pace, nu i-am învăţat niciodată să-i judece pe alţii (deja când 
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refuză să mă primească, m-au judecat). Vassula, Eu conduc cu blândeţe, Inima Mea Sfântă 

sângerează şi se zdrobeşte. De ce Mă provoacă? N-am spus oare că cine crede  că  este în 

Lumina Mea, dar urăşte pe fratele său, este încă în întuneric? Chiar au înţeles ce-am vrut 

să spun cu aceasta: „dacă ţi-aduci darul la altar şi-ţi aduci deodată aminte că fratele tău 

are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul înaintea altarului, fugi şi găseşte-l pe fratele tău şi 

împacă-te mai întâi cu el, şi-apoi vino înapoi cu inima senină şi prezintă-ţi darul―. Prin 

aceasta, am vrut să spun: „câtă armonie ar trebui să fie între voi şi câtă iubire, câtă pace şi 

împăcare înainte de a-Mi aduce darurile voastre în Casa Mea. Copilă, niciodată nu a lipsit 

iubirea din Inima Mea şi nici din inimile primilor Mei ucenici. 
Doamne, sufăr când simt că Tu suferi. Răbdarea Ta este de negrăit! 

–Vassula, copila Mea, ridicată din morţi, ai credinţă în Mine, nădăjduieşte şi iubeşte-Mă; 

Eu, Domnul, nu te voi părăsi niciodată. 
Doamne, Îţi cer să înviezi şi pe ceilalţi copii, precum m-ai înviat pe mine. 

–Voi face-o, dar nu pentru că tu mi-ai cerut; îi voi învia, pentru că aceasta a fost şi este 

Voia Mea. Vino, şi nu uita de Prezenţa Mea. Preaiubito, în final, voi triumfa.  

 

 
18.01.88 

Doamne, dacă totul vine din Voia Ta şi dacă tot ce se întîmplă va fi pentru că ai voit Tu, nu înţeleg de 
ce, dacă Tu voieşti ca Mesajul să fie primit, de ce nu faci în aşa fel încît cei care află despre el să-
L accepte, pentru că Tu voieşti asta? De ce nu-i luminezi? 

–O, fiică preaiubită, bucură-te şi fii fericită că te-am convertit tămăduindu-te. 

Milostivirea Mea se-ntinde din veac în veac pentru cei care se tem de Mine, dar 

pentru spinii care Mi se înfig, profeţia lui Isaia se împlineşte: „cu urechile veţi auzi, 

dar nu veţi înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi vedea, căci inima acestui 

popor s-a învîrtoşat şi cu urechile aude greu şi ochii lui s-au închis, ca nu cumva să 

vadă cu ochii şi să audă cu urechile şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă şi Eu să-i 

tămăduiesc.― (Matei 13:14-15) 

Fiică, am prevăzut această încăpăţânare din veac. Refuzul Lucrărilor Providenţiale 

din ziua de azi i-a lipsit de privilegiile lor. Vassula, roagă-te de sute de ori să obţineţi 

ceea ce caut cel mai tare în voi, şi anume, iubire, credinţă şi nădejde. 

Cei care sunt surzi şi orbi, ar trebui să ceară Domnului în rugăciune să ajungă să vadă 

Adevărul. 
Doamne, Tu i-ai luminat, printre alţii, şi pe părintele James şi David. 

–I-am iluminat pe ei ca să vadă şi să audă şi să Mă simtă; luminez numai pe aceia care 

sunt sinceri, nu luminez pe înţelepţi pentru că le lipseşte sinceritatea. Eu, Domnul, îi 

caut pe umili şi pe sărmani; cu cât vă micşoraţi, cu atât Mărinimia Mea cea îndelung 

Răbdătoare va să se plece peste voi şi să vă ajungă, pentru a vă înălţa; cu cât sunteţi 

mai mici şi mai neprefăcuţi, cu atât vă este mai uşor să intraţi în Inima Mea Sfântă. 

Vassula! Poţi vedea? 
Iisus mi-a dat viziunea unui coridor şi a unei stânci enorme care îl astupa, în spatele căreia am 
putut să văd o Lumină puternic strălucitoare, dar această stâncă împiedică Lumina să pătrundă 

în coridor. 

–Această stâncă sunt aceia care blochează Calea către Mine, iar înfumurarea lor 

împiedică Lumina să ajungă la aceia care Mă caută. Acelora, Eu, Domnul, le spun: 

Nu voi mai îndura fumurile voastre, semeţia voastră Mă dezgustă, Cupa Mea e plină; 

când va sosi vremea, o să-i chem, unul după altul, să se pocăiască. 

Vai, vouă, necredincioşilor, când va trebui să vă înfăţişaţi Mie! 
Iisuse, ceea ce încep să înţeleg este că cei care sunt adevăraţii Tăi ucenici, neînsemnaţi şi umili, se 
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vor bucura de revelaţia Ta, dar cei care-ţi sunt necredincioşi, nu o vor iubi. Cu alte Cuvinte, ea 
este bună pentru unii şi rea pentru alţii. 

–Da, Vassula, acum cunoşti. (Iisus a spus aceasta pe un ton trist.) 
Sfântă Marie, şi eu sunt o mârşavă, o să fii sprijinul meu? Încurajează-mă! Se va găsi oare unul din 

capii Bisericii care să vrea să asculte? măcar unul? 

–Vassula, fiica Mea, Iisus te iubeşte, Eu te iubesc, una binecuvântată; Iisus şi cu Mine te 

vom ajuta, roagă-te ca să obţii bunăvoinţa Lui. 
Da, Măicuţă, ajută-mă să găsesc cuvintele exacte. 

–Te voi ajuta, floare; vă iubesc pe toţi; să nu te îndoieşti niciodată. 
Mulţumesc că mă ajuti. 

–Iubirea te va ajuta să înduri multe încercări, copila Mea, Iisus îţi va da Tăria Lui; şi Eu 

te voi încuraja, nu te teme (Sf. Maria se referea la Satana care mereu încearcă să mă 

descurajeze); te apăr. 

–Eu sunt Domnul, suflet preaiubit, cinsteşte-Mă şi umblă în Calea Mea; Îţi voi da Tăria 

Mea să plineşti dorinţele Mele; cât te iubesc! Te iubesc la culmea pe care sufletul nu 

poate s-o încapă! 

Mesajul Meu de Pace şi Milostivire, Iubire şi Dreptate se pogoară acum printre voi. 

Slăveşte-Mă, Iubirea Mea te va scăpa de Dreptatea Mea, Dreptate ce este gata să cadă 

peste voi, dacă creaţia se încăpăţânează să nu asculte. (…) Din Nemărginita Mea 

Milostivire, vin să vă avertizez. Doresc ca creaţia să se pocăiască şi să Mă recunoască. 

Sanctuarul de la Garabandal plânge cu amar dispreţul şi res pingerea ce o manifestaţi. 

Sufletul Meu este iarăşi în adâncă tristeţe, aceeaşi tristeţe pe care am încercat-o la Fatima. 

Cum pot să se îndoiascăde faptul că Spiritul Meu este în ei şi ei în Mine? Mesajul Meu de 

la Fatima a fost ignorat, nu L-au primit decât înainte de a fi prea târziu. Vă iubesc pe toţi. 

Eu sunt Domnul care vă vorbeşte. Nu vă îndoiţi niciodată. Rugaţi-vă pentru aceste suflete 

care merg în întuneric. 

O, Petre, numit de Mine, sfinţit de Mine, ochii Mei nu te-au părăsit niciodată, M-am 

tot uitat la tine anii aceştia; acum sunt la uşa ta, frate; eşti al Meu; bat, Mă vei lăsa 

înăuntru? Nu Mă renega; Petre, te iubesc, ascultă-Mă, auzi Glasul Meu, recunoaşte-Mi 

Glasul; sunt Eu, Domnul; pace sufletului tău, bucură-te! Am venit să unesc Trupul Meu 

însângerat, am venit să-Mi adun mieii, am venit să-Mi ud grădina; sunt Iisus, Salvatorul 

tău. Uită-te, iată, Inima Mea Sfântă este iarăşi străpunsă de atât de mulţi spini, spini care 

au fost înfipţi în Mine de cei pe care îi iubesc! Sufletul Meu este iarăşi rănit; ei calcă în 

picioare Inimile noastre, (Iisus înţelege prin aceasta Inima Lui şi a Maicii Lui.) Amândouă 

Inimile noastre au fost iarăşi încoronate cu o coroana de spini. Coasta Mea este larg 

deschisă şi sângele Meu curge şiroaie. Sunt la uşa ta acum, port cu Mine Planul Meu 

ascuns al Salvării; este aici; aceasta Revelaţie este Glasul Meu; vă iubesc pe toţi, din toată 

Inima Mea, din toată Inima vă iubesc. 

 
24.01.88 

–Vassula, doresc să-i revelez Sentimentele Mele fratelui Meu, James. 

Ascultă-Mă, frate! Suflete! Alungă pentru totdeauna teoria după care „Dumnezeu îşi 

apropie şi înalţă numai sufletele hărăzite Mie.― Nu Mă apropii numai de suflete 

cucernice; nu fac osebire. De ce, sunt un Dumnezeu al privilegiaţilor? Inima Mea se 

frânge de durere, văzând câţi dintre voi încă mai cred că harurile Mele sunt date numai 

surorilor şi fraţilor pioşi. 

Vezi, copilă, cât sunt de puţin înţeles de ai Mei? 
Iisus, trist, şi-a aplecat Capul într-o parte şi şi-a dus mâna la Inimă, şi a stat în această poziţie 
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ceva timp. Era foarte frumos. 

–I-am apropiat pe mulţi care erau în afara Bisericii Mele, da... Suflete netrebnice,... 

(spunând acestea, Iisus avea o voce dulce şi tristă) prefăcîndu-i în cucernici, în adepţii 

Mei; am făcut discipoli din ei, am făcut sfinţi din ei, da, multe autorităţi bisericeşti 

omit aceste Lucrări ale Mele şi le ignoră; n-au recunoscut niciodată aceste suflete, 

nici nu ştiu despre ele, mulţi au fost respinşi din cauza înclinaţiei lor; teoria că 

„Dumnezeu Îşi apropie numai sufletele cuvioase şi pe cele care poartă haină 

preotească şi călugarească― este greşită. Cât de mult greşiţi! 
Tonul de până acum al lui Iisus, de o tristeţe calmă, a devenit jalnic. 

–Dac-aţi şti numărul sufletelor pe care le-am apropiat fără ca să fi purtat neapărat haină 

religioasă sau să fie evlavioşi şi am făcut din ei sfinţi! 
Apoi, ca şi cum privirea lui Iisus l-ar fi fixat pe părintele James, s-a uitat la el pătrunzător: 

–Preaiubite, ai uitat într-adevăr că tu însuţi ai simţit Prezenţa Mea? Te-am învăluit în 

Parfumul Meu, binecuvântându-te! Vino, vei învăţa; am convertit multe suflete cu 

Mesajul Meu de Pace şi Iubire. Miei risipitori s-au întors la Mine, aruncându-Mi-se în 

braţe; bucură-te, suflete! Ce alt miracol mai mare decât acela al mielului rătăcitor 

care-şi găseşte Stăpânul! Ce altă bucurie mai mare pentru un păstor decât aceea de a-

şi regăsi oile risipite! slăveşte-Mă şi poartă Crucea Pacii şi a Iubirii Mele; recunoaşte 

chemarea păstorului, vesteşte Minunile Salvării Mele fraţilor tăi, vecinilor tăi! 

vesteşte bunele vestiri, vesteşte Lucrările Mele!  
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Caietul 21 

 

 

 
(CONTINUARE) 

–Fă cunoscute Lucrările Mele, fă cunoscut Miracolul Meu! Am venit la tine şi ţi-am 

reumplut lampa, ţi-am dat Lumina Mea; nu ascunde această lampă sub pat, ca astfel 

să nu fie de nici o trebuinţă. Vino, bucură-te, frate, căci ţi-am umplut lampa ca s-o pui 

să lumineze pe un piedestal; permite tuturor să vadă Lumina şi să ştie că vine de la 

Mine. Am venit la tine, suflete, M-ai recunoscut, suflete, M-ai lăsat înăuntru şi am 

mâncat cu tine, bucură-te! vesteşte Lucrările Mele Sfinte, onorează-Mă James, prin a 

expune Lumina Mea pe acoperişul casei tale pentru ca oricine s-O poată vedea; 

permite să fie văzută de toţi; când vor vedea această Lumina, se vor aduna din lung şi 

din lat; permite-le să cunoască cum am venit la tine, dându-ţi această Lumina. Ai 

Pacea Mea. 

 
25.01.88 

Iisus? 

–Eu sunt. 
Iisuse, până şi-n ziua de azi, toate acestea mă uimesc – mă refer la revelaţia aceasta. Este ca un fel de 

vis din care mă aştept să mă trezesc şi să realizez că n-a fost decât un vis. Este incredibil! 

–Vassula, Eu sunt Atotputernic şi Atotştiutor. Am voit să te scol din morţi şi să te 

luminez. Ţi-aminteşti viziunea cu „Soarele?― 
Da, Doamne, globul rotund de Lumină. (Caietul 9, 26.03.86) 

–Această Lumină rotundă este aceeaşi cu cea cunoscută de voi sub numele de „Miracolul 

Soarelui―; acea sferă de Lumină pe care te-am lăsat s-o vezi este aceeaşi cu cea de la 

Fatima. Ţi-am permis să pătrunzi în Ea, ţi-am permis să umbli în Ea; O, Vassula, de-

ai şti cu câtă îngăduinţă te-am învrednicit! Micuţo, tu nu-ţi dai seama încă; şi aceasta 

pentru că îţi ţin ochii acoperiţi. 
Te iubesc, Dumnezeul meu. 

–Te voi ţine ascunsă în Inima Mea Sfântă, Mi-eşti scumpă. Eu, Dumnezeul tău, te iubesc; 

nu te teme de Mine, căci sunt Iubire. Pentru că sunt Iubire, sunt un Tată atât de blînd. 

Să nu-ţi fie teamă de Mine decât numai când te ridici împotriva Mea. Ah, Vassula, 

nenumărate sunt tainele Mele; cele mai multe îţi sunt tăinuite. Vassula, acum ascultă 

cu atenţie; fiecare profeţie vestită, se va împlini. 

Vassula, voiesc să desenezi două Inimi; da, una lângă alta, de fapt, unite…  

înconjoară-Le cu o cunună de Spini. Da, Inima Neprihanită a Maicii Mele este unită cu a 

Mea. Aştept de la fiecare dintre voi devoţiunea pe care Inima Ei Imaculată o merită. 

Fiică, vezi tu cum oamenii acoperă Inimile Noastre Divine cu spini, manifestându-şi 

numai ingratitudinea, sacrilegiul, lipsa de iubire; aceasta este suma păcatelor lor. Vassula, 

Eu, Care sunt Cuvântul, O iubesc şi O respect. Doresc să O apropiaţi pe Maica Mea şi s-

O cinstiţi precum Eu O cinstesc; doresc să se plece fiecare genunchi pentru a O cinsti; 

doresc să vă rugaţi Rozariul şi s-O evocaţi pe Sfânta voastră Maică; voiesc să ispăşiţi 

pentru păcatele voastre, cerându-I să vă înveţe; veghează, fiică. Vino, ţi-am revelat cum 

Inima Maicii Mele este unită cu Inima Mea Divină, înconjurate cu o Cunună de Spini. Îţi 

voi pomeni de Prezenţa Mea; te iubesc. 
Şi eu te iubesc, Doamne! 

–Vino. Vassula, te vei ruga cu Mine. 
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Da, Doamne. 

Tata, O Abba! Îţi ofer voia mea, Îţi ofer viaţa mea; 

mă predau, Tată Drept, şi învredniceşte-mă, dacă asta ţi-e Voia, 

să-ţi fiu în întregime de folos; fă-mă victima dorinţelor Tale arzătoare, 

fă ce Inima Ta pofteşte. Amin. 

Vassula, binecuvântează pe cei care te oprimă; roagă-te pentru ei. Vino, roagă-te la 

Maica ta Sfântă, roagă-te cu Mine. 
Iisus îmi va dicta. 

O, Măicuţă Sfântă, voi plăti pentru ocările aduse Inimii Tale Imaculate, voind să 

devin o victimă a iubirii pentru Iubire, amin. 

Vassula, roagă-te Tatălui, împreună cu Mine, vino: 

Tată Preaiubit, am nevoie de Tine pentru a spori în credinţă, Iubire, Speranţă, ca să 

pot iarăşi slăvi Sfântul Tău Nume, amin. 

 
26.01.88 

–Vassula, o să lucrezi cu Sfânta ta Mamă, noi suntem nedespărţiţi. 
Da, Doamne. 

–Te iubesc, Eu sunt pururea  lângă Ea; acum, Sfânta ta Maică te va învăţa. 
Iisus era cu Sfânta Maria. Mi-a dat de înţeles că, şi de n-O văd tot timpul cu El, nu înseamnă că 
nu este cu El. Ei sunt veşnic împreună. 

–Fiică, am fost pururea cu tine; te apăr şi te ajut. 
Acum, am înţeles: Sfânta Maria mă ajută să înţeleg anumite lucruri. Ea mă ajută pe drumul pe 

care l-a ales Dumnezeu pentru mine. 

–Te voi ajuta până la capăt. 
Printr-o locuţiune interioară, Sfânta Maria m-a făcut să înţeleg că vom revedea cap. 12 din 

Apocalipsă. 

–Vino, îţi voi explica. Când Satana a pierdut, el a jurat c-o să urmărească restul copiilor 

Mei, purtîndu-le război. A jurat, în mînia lui turbată, că îi va înghiţi, pentru că ştie că 

zilele lui sunt numărate şi din această pricină vrea să tragă la el cât mai multe suflete 

cu putinţă; da, el este balaurul şi cu coada lui încearcă să care după sine creaţia 

Dumnezeu în prăpastie; 
(cu metodele noastre de a uita de Dumnezeu, care sunt multe. ) 

–Vassula, copila Mea, cum el este Vanitatea însăşi, acuză Lucrările Atotputernicului, 

vrînd să dovedească lui Dumnezeu că a eşuat, Creaţia Lui şi copiii Lui sunt făcuţi să 

urmeze căile lui rele. 

Vassula, o să-ţi spun ceva, ceva care o să bucure pe toţi care Mă iubesc; acest an este 

închinat Slavei Mele. 
Nu pricepeam despre ce e vorba… 

–Nu, tu nu prea pricepi; Inima Mea Imaculată va birui. 
După această explicaţie, am priceput. 
–Voi aduce multe suflete înapoi la Iisus. 
Sfânta Fecioară mi-a atras atenţia asupra apariţiilor Ei. 

–Precum am apărut la Lourdes şi la Fatima, tot aşa am apărut şi la Garabandal, dându-vă 

un Mesaj asemănător. Garabandal este urmarea Mesajului de la Fatima, dar iarăşi 

Satana a aruncat praf în ochii capilor cinului preoţesc şi călugăresc pentru a-i sminti; 

şi-a aruncat seminţele în inima lor, ca ei să nege apariţiile Mele şi, astfel, să împiedice 

ca Mesajul Meu să devină universal. 

Vassula, Inimile Noastre sângerează, rănite de Spinii care Ni s-au înfipt în Ele. Cât 
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vă plâng, copilaşilor! Vă iubesc, Vassula; Inima Mea rănită se rupe când vede ca 

dragonul vă târăşte după el, cu coada lui! Vassula, o să-ţi şoptesc ceva la ureche; ascultă, 

da. 
Sfânta Maria mi-a suflat un secret la ureche. Mă gândesc câteodată că visez şi c-o să mă 

dezmeticesc cât de curând). 

Vassula, asta se întâmplă pentru că Iisus a pus un voal peste ochii tăi. Va ridica acest 

voal la timpul cuvenit. Voiesc fiică, să ai încredere în El; permite-I să te călăuzească în 

acest fel. Nu te plânge, floare; Eu sunt întruna cu tine. Îţi aminteşti cum am apărut la 

Turin, în faţa Bisericii? 
Da! (Sf. Maria a apărut verişoarei mele sub forma unei statui uriaşe, pentru a ne arăta unde se 

afla Biserica Ei.) 

–Am apărut ca să vă chem. Am vrut să vii în Biserica Mea, copilă. Am apărut ca să-i 

chem pe copiii Mei în locuri diferite şi apar multora; de-aţi şti numai cât de mult vă 

iubesc pe toţi. Vreau să vă îmbrăţişez pe toţi şi să vă atrag pe toţi la Inima Mea. 
A fost numai un gând, dar un gând trist, care mi-a trecut prin cap. Poate ca din pricina 
enormităţii acestei revelaţii, autorităţile ecleziastice se îndoiesc. Este iarăşi dincolo de 

înţelepciunea lor, după cum a spus Iisus de două ori. Îndoieli, dubii, îndoieli, scepticism, 

scepticism şi iar scepticism… 

–Copilă, de ce uiţi care a fost partea lui Iisus cât timp a trăit pe pământ! A fost prigonit, 

batjocorit şi necrezut de către Farisei; azi, fiică, ei (mulţi capi ai Bisericii) nu cred în 

foarte multe din Lucrările Cereşti ale lui Dumnezeu; era voastră, fiică, a căzut atât de 

jos, ca Sodoma. Iisus te-a înştiinţat că prigonitorii Tăi vor fi mulţi, dar te apăr de răul 

ce ar putea să survină. Vino, Vassula, nu uita evenimentul de la Locuinţa Cea mai 

Sfântă a lui Dumnezeu! Îţi spun aceasta ca să-ţi amintesc că Dumnezeu te-a plasat în 

Inima Lui Sfântă. El ţi-a permis să pătrunzi în Lumina Lui, da, Soarele; (îl numesc 

„Soarele―) ai văzut Locul Cel mai Sfânt al lui Dumnezeu. 
Sfântă Marie, atunci nu mi-am dat seama că „acel Glob de Lumină“ enorm, era acelaşi cu cel de la 

Fatima! 

–N-ai ştiut atunci; Iubirea te-a ridicat şi te-a plasat în Inima Lui, Iisus va face acelaşi 

lucru şi cu restul copiilor noştri. Noi chemăm întruna pe copiii noştri. Dumnezeu le va 

ierta păcatele. Îi va învăţa să se pocăiască şi să repare; îi va învăţa căile Lui, îi va 

hrăni cu Integritate şi ei se vor converti. Vino, onorează-Mă. Vassula, tratează-Mă ca 

pe Maica ta Sfântă, eşti copila Mea. 
Da, Măicuţă Sfântă. Acum am o Sfântă Familie; te iubesc. (Mi-am făcut griji pentru mâine.) 

–Nu te îngrijora, îţi voi şopti la ureche cuvintele Mele. Eu sunt, Vassula, Maica tuturor. 

Vino. 
Am simţit Inima Ei; Sfântă noastră Maică este şi Ea la fel de rănită ca a lui Iisus. 

–Da, Vassula, rănită sunt din pricina greşelilor repetate ale autorităţilor ecleziastice, care 

resping Mesajul de la Garabandal. Garabandal este amplificarea Mesajului de la 

Fatima. Odihneşte-te acum, te voi chema mâine. 
Da, Sfântă Marie, Te binecuvântez. 

–Fiică, vino la Mine oricând doreşti. 

 
29.01.86 

Noaptea trecută mi-am visat moartea. În timp ce muream, în picioare fiind şi călăuzindu-mă, 

Iisus mă susţinea. M-a făcut să-mi pun bărbia pe umărul Lui. I-am simţit Părul atingându-mi 

obrazul drept, şi Părul îi era exact ca Cel de pe Sfântul Giulgiu, în starea în care îl adusese 
Supliciul Lui. Mă ajuta, şoptindu-mi Cuvinte de consolare, amestecate cu instrucţiuni despre cum 

să uşurez şi să las sufletul să părăsească trupul, ca să poată să-l primească. Câteodată, mi se 
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părea că-mi vorbeşte ca un doctor. Tot ce văzusem în acel vis, nu mi se părea de loc alarmant şi 

nu am simţit nici o clipă nici cea mai mică tulburare. 
–Vassula, noi suntem împreună, copilă. 
Iisus şi Sfânta Maria erau împreună. 

–Floarea Mea, când îţi va suna ceasul, Eu, care sunt Secerătorul, te voi culege şi te voi 

transplanta în grădina Mea de desfătări. Vassula, ce-ai văzut, era numai o reflecţie a 

realităţii. Vino acum şi te căieşte, preaiubito. Te-ascult. 
M-am căit, cerând iertare pentru păcatele mele. 

–Ţi s-a iertat totul. Te voi învăţa Integritatea şi cum să trăieşti în sfinţenie. Nu mai 

păcătui. 

–Da, Vassula, (Sfânta Maria grăieşte) iubeşte-L pe Dumnezeu din tot sufletul şi din tot 

cugetul şi cu toată tăria. Te iubeşte fără margini; da, copilă, nu uita cum te-a scăpat de 

cel rău. El nu se odihneşte niciodată; El merge cu Inima Lui în mână, din uşă în uşă, 

sperând, dorind fierbinte ca acel suflet să-l audă. Vai, atât de puţine suflete îl aud… 

Vassula, ştii tu cum lucrez Eu? 
Nu, nu prea mult… 

–Mă rog, Mă rog pentru salvarea sufletelor. Vă feresc de cel rău. Eu sunt Scutul vostru, 

ca orice mamă care vrea să-şi apere copilul ca să nu i se facă nici un rău. Vă apăr de 

Satana şi de cursele lui nelegiuite. Vassula, Mă rog pentru suflete, să se întoarcă la 

Iisus, îi adun, binecuvântându-i. Adevărat că nu Mă văd, dar mulţi Mă simt. 
Aş vrea să-ţi ofer ceva care să Te facă cu adevărat fericită, ceva ce-mi este cu putinţă. 

–Ah! Vassula, caută să-Mi fii preaplăcută în chipul acesta: supune-te, ascultă Voia lui 

Dumnezeu. 
Poss? Cum? (în greacă) 

–Nu încerca să înţelegi de ce Dumnezeu a venit la tine cu Mesajul, şi nu la alţii. Primeşte. 

Ascultă-L, copilă, când cere ceva de la tine; ai spus acele rugăciuni pe care ţi-a cerut 

să le spui înainte de a începe să scrii? 
Nu. Cele trei rugăciuni pe care mi le-a dat părintele James. 

–Te voi ajuta, Vassula. 
Sfântă Marie, Domnul e supărat pe mine acum şi dezamăgit, nu-i aşa? N-am vrut în veci să-L 

dezamăgesc. Mi-a fost scârbă de mine. 

–Vassula, nu, nu este supărat pe tine. Ştie că eşti neputincioasă şi căzută de nespus. Nu 

deznădăjdui, Iisus te-a învăţat să-I fii preaplăcută Lui, dar osteneşte-te a-I place şi mai 

mult, supunându-te cererilor Lui. Ţine minte că Iisus nu-ţi va cere în vecii vecilor 

ceva care ar putea să-ţi facă rău. Iisus este aici ca să te salveze, Iisus înseamnă 

Salvator. 
Te binecuvântez, Sfântă Marie. 

–Te voi apăra întruna, Vassula; întoarce-te iarăşi la Mine, te iubesc, fiică. 

 
30.01.88 

–Vassula, plîng pentru copiii Mei care s-au rătăcit. 
Sf. Maria chiar plângea. Era atât de tristă. 

–Acum, Iubirea şi Milostivirea au pogorît la voi să vă mai hrănească o dată cu pâinea 

Integrităţii şi a Sfinţeniei Lui. Iubirea se pogoară ca să vă aducă Speranţă şi Pace. Vă 

iubesc pe toţi, Vassula. (pauză) 

Ai să vii la Mine, la biserica din Turin? Vizitează-Mă adeseori acolo. O să-Mi oferi 

legământul tău de fidelitate? fiică logodită cu Fiul Meu, Îmi vei oferi jurământul tău? 
Măicuţă Sfântă, voiesc să fiu pe placul Inimii Tale Imaculate; voi veni la Tine, la Turin, dar, în 

ignoranţa mea, nu ştiu ce-i aceea: „legământ de fidelitate, jurământ de credinţă. Ţi-aş da tot ce ţi-
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ai dori; permite-mi, te rog, să ştiu ce-ţi voi oferi, ca nu cumva, să nu-l ţin în neştiinţă. 

–Bucură-L pe Fiul Meu în continuare şi mai mult, oferindu-I toată iubirea ta şi 

devoţiunea la Inima Mea Imaculată; bucură-L pe Fiul Meu şi mai tare oferindu-I 

suflete pe care să le mîntuiască; bucură-Mă pe Mine, oferindu-Mi legămîntul tău de 

fidelitate. Acestea le vei face, urmîndu-L pe Iisus. Fii reflectarea Lui, fi-I 

credincioasă. Vassula, Mă voi ruga pentru tine, voi mijloci pentru tine. 

–Logodită cu Iisus, amândouă Inimile Noastre sunt înconjurate de o cunună de spini. 

Mesajul Meu de la Garabandal a fost ignorat. Preaiubitul Meu fiu, Ioan-Paul al II-lea, 

să vină la Mine şi să simtă Inima Mea Imaculată şi Inima Divină a lui Iisus; să simtă 

cum Ni se rup şi Ni se sfâşie Inimile Noastre. Ele sunt numai o Rană; au rupt Inima 

Dumnezeului lor şi au rupt Inima Mea Imaculată de mamă. Aş dori să te rogi pentru 

toţi cei care te vor respinge. Copilul Meu, cât vei suferi! 
Primesc să sufăr pentru Slava lui Dumnezeu. 

–Nu uita că Iisus şi cu Mine suntem cu tine. Te vom mângâia, floare. Acum, îţi spun 

aceasta: menirea ta nu este să înmânezi tu însăţi Mesajul lui Iisus vreunuia din prelaţii 

în autoritate. Iisus ţi-a dat martori care vor mărturisi în favoarea ta. 
O, Sfântă Marie, atunci, ce-am făcut până acum, am făcut rău? 

–Da, Vassula, lasă-i pe prietenii Tăi să citească Mesajele lui Iisus, pentru a-i converti, şi 

nu căuta să mergi singură sau să te prezinţi singură, la nici unul dintre capii Bisericii. 

Tu trebuie să laşi această misiune celor doi martori ai tăi. Iisus i-a luminat, ca să 

înţeleagă cum lucrează El, iar Eu voi fi mereu cu ei. 

 

–O, preaiubito, (era Iisus) adu-i aminte părintelui James cum tămăduieşte şi converteşte 

Mesajul Meu sufletele pierdute. Vassula, care este cea mai mare minune care 

autentifică Mesajul Meu? 
Convertirea? 

–Da, Vassula Mea, preotul Meu, acum ştii şi tu. Cel mai mare miracol, fiică, este 

Convertirea. La urmă, fiică, Inimile Noastre vor birui. Fiică... 
Da, Sfântă Marie. 

–Vino la Mine, în Biserica Mea din Turin. Îmi vei oferi atunci legământul tău? 
Da, Sf. Marie. 

–Mă bucur că te văd. Spune-i şi lui Ismini; ia-i cu tine şi pe prietenii tăi. Îi voi 

binecuvânta pe toţi. 

 
31.01.88 

–Vassula, Noi suntem amândoi lângă tine. 
Chiar înainte de a începe să scriu, pe când stătea, pe canapea, am simţit veşmântul lui Iisus, 

atingându-mi braţul drept. El şi-a pus mâna pe umărul meu drept. Prezenţa Lui se amplifica din 

nou. M-am sculat să scriu, când am simţit-O pe Sfânta Maria lângă mine. 

–Legămîntul care-l aştept de la tine este acela al fidelităţii. Fii credincioasă lui Iisus. 

Pune-L pe El pe primul loc, fii dornică să faci Voia Lui. 
Sfântă Marie, nu cred că-mi dau seama, nu cred că pricep eu bine tot ce mi se întîmplă… 

–Copila Mea, Dumnezeu ţi-a acoperit ochii. Acceptă modul în care El lucrează în tine, ai 

încredere în El. 

Vassula, te aştept în Biserica Mea (la Turin). Pe toţi cei care vor intra în Casa Mea, îi 

voi binecuvânta; da, îi voi binecuvânta pe toţi cei care vor veni la Mine. Vassula, nu te 

descuraja când încercările vin; continuă să te rogi, vino la Mine, binecuvântează-i pe 

prigonitorii tăi, roagă-te pentru asupritori, plăteşte răul cu iubire; până la urmă, Inima 

Mea Imaculată va birui. La Fatima, am făcut un Miracol măreţ, ca fiecare să creadă. Voi 



 46 

îl numiţi „Miracolul Soarelui―. Ştii tu, floare, că Dumnezeu a permis spiritului tău să intre 

în El; tu ai intrat în Sanctuarul Lui Lui. Vassula, cât de puţin realizezi bunăvoinţa pe care 

Dumnezeu ţi-a arătat-o! 
Da, Sfântă Fecioară, în veci n-o să pricep complet, dar, dacă aceasta e Voia lui Dumnezeu, iau 

lucrurile aşa cum sunt. 

–Da, nu căuta niciodată de ce-ul, acceptă tot ce-ţi dă Dumnezeu, supune-te cererilor lui 

Dumnezeu cu bucurie; ţinîndu-ţi ochii închişi, El îţi fereşte sufletul de a deveni trufaş, 

din pricina atât or haruri pe care le varsă asupra ta. Ţi s-a permis să intri în Cel mai 

Sfânt dintre lăcaşuri, unde milioane de serafimi înconjoară Tronul Lui, adorîndu-L 

fără încetare; numai Celor mai Sfinţi îngeri li se permite să intre în Lăcaşurile Sfinte 

ale lui Dumnezeu. Acum ştii, fiică, câtă bunăvoinţă ţi-a arătat. 
Sfântă Marie, iartă-mă că nu prea pricep. 

–Voi mijloci pentru tine. 
Îţi mulţumesc, Măicuţă Sfântă, pentru ajutor. 

–Iată-L pe Iisus. Vassula, şi Eu voi fi prezentă. 
Iisus mi-a dat să-nţeleg că va fi şi El la Turin, în Casa Sfintei Marii. 
–Îi voi binecuvânta pe toţi care vor veni. Acum, vino, simte-Mă, bucură-te, surâde-Mi, 

vorbeşte cu curaj şi lasă-Mă să-ţi aud Cuvintele. Vassula, caută-Mă  lângă Maica ta,  

lângă Sfânta ta Maică. Noi suntem împreună. Te iubesc. 

 
01.02.88 

–Vassula, am cerut de atâtea ori consacrarea fiicei Mele Rusia, am implorat consacrarea 

ei în ziua de azi. Este anul în care ea a văzut Lumina. Va sărbători a mia ei aniversare. 

Vassula, Sora ta (Rusia) e moartă, dar Domnul este  lângă ea acum şi o va învia, şi 

Iubirea va iubi pe cea Neiubită şi ea îi va striga: „Tu eşti Dumnezeul şi Salvatorul 

meu!― La acest strigăt, demonii se vor pune pe fugă, demonii înfricoşaţi vor fugi, 

pentru că acest neam va deveni unul, şi cel mai pios slujitor, tămăduit şi înviat prin 

Puterea lui Dumnezeu. Chipul Sfinţeniei ei îi va atrage pe toţi vecinii ei, prin evlavia 

faţă de Dumnezeu Atotputernicul. Rusia va fi semnul Slavei lui Dumnezeu, a 

Mizericordiei lui Dumnezeu şi a Iubirii Lui. Imnurile ei şi cântările ei, care sunt atât 

de plăcute Urechilor Noastre, cu ritmurile ei armonioase, se vor înălţa la Cer, ca 

tămâia. Iubirea o va învia aşa cum a înviat-o acum o mie de ani. 
Aici se încheie mesajul Sf. Marii. 

–Eu sunt, Domnul, Învierea. Când voi învia Rusia, ea va reface toate darurile Mele; ea va 

înfrumuseţa Casa Mea iarăşi cu iubire şi o voi uni din nou cu Mine. Îi voi oferi pâinea 

Mea şi Vinul Meu, şi ea nu va refuza Hrana Mea. Ea va primi oferta Mea şi va mânca 

pâinea Mea şi va bea Vinul Meu reînnoindu-se, lăudându-Mă. O voi înveşmânta cu 

Slava Mea. O voi împodobi majestuos, o voi iriga din Propriile Mele Izvoare, îi voi 

umple rezervele. Ochii Mei sunt asupra ei. Ah, Vassula, numai aşteaptă şi vei vedea! 
Iisus mi s-a părut că mai avea multe de ascuns, nearătate încă. Era fericit, emoţionat. 

–Cât Îmi doresc, fiică, să-l văd pe Petru, pe Petru al Meu, vizitând-o pe sora ta… 
Încurajează-l, Doamne să meargă; Doamne, deschide-i calea, dacă asta e dorinţa Ta. 

–Vassula, lucrez în multe inimi; roagă-te să căpătaţi bunăvoinţa Tatălui. Voi restaura 

Biserica Mea. Vai, celor necredincioşi! Vassula, vreau să-ţi amintesc că Eu sunt Cel 

care opreşte creşterea copacilor înalţi şi-i face pe cei mici să crească. Vino acum, noi, 

da; da, noi. 
Deodată, L-am văzut pe Iisus stând într-un fotoliu şi I-am văzut Faţa frumoasă, în timp ce cu 
mâna îmi indica pe „noi―. Primul „da― voia să însemne că L-am văzut corect, celălalt „da― era 
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pentru Fecioara Maria, care era lângă Iisus şi zâmbea. 

–Da, Vassula, nu te îndoi în veci. Te-am învăţat să Ne vezi cu ochii sufletului tău. Sunt 

învăţătorul tău. Te iubesc, nu te îndoi niciodată. 

 
02.02.88 

–Pacea fie cu tine, floare. Sunt Eu, Iisus, Salvatorul tău. Iubirea te-a găsit în ticăloşie, 

preaiubito! Eu, Domnul, am pus mâinile Mele Divine asupra ta, şi te-am 

înfrumuseţat… să Mă priveşti, Mă slăveşte. 
M-am uitat la poza de pe Sf. Giulgiu. 
Iisuse, mi-e greaţă de mine pentru că sunt ticăloasă. 

–Ce spui, Vassula! Iisus era şocat. Pari a uita că Eu sunt unit cu tine; atenţie la ce spui! 

să-ţi aminteşti de „noi―. 
O, Iisuse, răbdarea ta este copleşitoare… 

–Te iubesc. Vino, ascult-O pe Maica Mea. 
Sfânta Maria (în greacă):  

–Cât te iubesc, Vassula, Casa Mea are nevoie de tine. Uşile Ei sunt larg deschise pentru 

tine, copila Mea…de îndată după al doilea eveniment. 

 
03.02.88 

–Vassula, ştii tu că te iubesc şi mai mult când vii la Mine în acest chip? Vii la Mine 

nenorocită şi în genunchi, Îmi arăţi inima ta, lacrimile tale, copila Mea; lacrimile 

iubirii tale şi dorul tău de Mine sunt un balsam care-Mi unge Rănile. O, fiică, mirul 

Meu, rămăşiţa Mea, cât te iubesc! Suspinele tale, logodita, Îmi sună ca un milion de 

Cuvinte de iubire. Sfinţita mâinii Mele, floarea Mea, nu dispera. Abel, de data 

aceasta, nu va fi nimicit… Abel va trăi, da! Fă din inima ta un Cer, pentru Mine; sunt 

obosit şi am nevoie de odihnă; îmbălsămează-Mă, floare, alina-Mă cu iubirea ta; 

Micuţo, te voi îmbrăca în podoabă, îţi voi ierta păcatele şi vechile tale veşminte nu 

vor mai exista; te voi înfrumuseţa, floare; te voi înnoi complet. Vassula, te iubesc. 

Harul Meu este peste tine. Iată, ia mâna Mea, te călăuzesc. 
Sfânta Maria: (în greacă) 

–O, Vassula, nu avea îndoieli, ţi-o cer. Nu vei trăi decât pentru Christos. Cupa Lui se 

varsă de păcatele lumii. Acesta este ultimul Lui Mesaj. Dacă îl refuză, voi permite 

Braţului Lui să cadă asupra voastră. Nu voi putea să i-l mai opresc, e prea greu. 

Mâine, (însemnând curând) voi face Miracolul Meu. Ora se apropie. 
Satana, dacă ar fi avut libertatea să mă atace fizic, în aceeaşi seară m-ar fi şi omorât. A atacat 
sufletul meu, m-a torturat, aratându-Şi astfel ura. 

–Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Nu uitaţi Sfârşitul Vremilor, ţineţi 

minte că Mesajul Lui va tămădui trupul Lui şi-L va uni; ţineţi minte că Planul Salvării 

Lui va mântui milioane de suflete. Mesajul lui de Pace şi Iubire îi va aduce înapoi pe 

copiii Lui la Iubire. Iubirea vă va reface pe toţi; Iubirea şi Milostivirea vă vor desface 

din mrejele nelegiuite ale Satanei. Vino, preaiubito, fă Voia lui Dumnezeu; sunt 

pururea  lângă tine; te-am binecuvântat pentru că M-ai pomenit; (părintele James mi-a 

cerut să mă rog la Sf. Maria, la Turin, şi să-I aprind o lumânare) o să faci asta pentru 

Mine? Ai Pacea Mea. 

 
04.02.88 

Îl văd pe Iisus atât de clar în această dimineaţă. Câteodată, mi-e atât de frică să nu fie o 

amăgire, că poate nu-L văd în realitate, că Îmi închipui că-L văd. Totuşi, când mă gândesc aşa, 
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Iisus mă convinge cumva, cum că totul este exact aşa cum văd, că totul este adevărat. 
Eşti într-adevăr Tu, Iisuse? 

–Eu sunt, M-ai văzut precum te-am învăţat; Îţi voi arăta Inima Mea. Scrie ce simţi şi ce 

vezi în Prezenţa Mea. 
Mă simt transportată când sunt în Prezenţa lui Dumnezeu. N-aş vrea să se mai termine vreodată. 

Nu-mi mai trebuie nimic. Tot ce mă înconjoară, devine atât de nesemnificativ, neimportant. 
Prezenţa lui Dumnezeu umple fiecare colţişor. Te umple şi te simţi împlinit, complet. Îl văd 

îmbrăcat în felul în care îl cunoaştem pe Iisus. Urechile mele aproape că aud şi foşnetul Tunicii 

Lui, al Paşilor Lui. Acum El stă în partea stângă, în timp ce eu stau în genunchi, lângă măsuţă. 
Imaginea Sfântului Giulgiu este în faţa mea, precum şi o icoana a Sfintei Fecioare şi a Pruncului. 

Iisus se ţine la un pas de mine. Sfânta Lui Faţă este frumuseţea însăşi. Mi-a cerut să-L privesc. 

Mi-a arătat Inima Lui. Tot Pieptul Lui lumina, radiind, arzând de Iubire. 

–Totul este corect; tot ce-ai discernut este just. O, Vassula, Vassula Mea, cât te iubesc, 

suflete prea scump; poţi să vii la Mine oricând doreşti; Mi-ai văzut Inima. Când vii în 

întâmpinarea Mea, începe cu rugăciunile pe care ţi le-a dat fiul Meu, James. Eu i-am 

arătat ce rugăciuni să-ţi dea. 
La început, ziceam toate cele 3 rugăciuni cu regularitate, apoi am uitat un timp. Sfânta Fecioară 
mi-a adus aminte că trebuie să încep să le zic iar. De-atunci, le zic cu regularitate. Iisus îmi 

explică aici cum trebuie să încep ziua de scris, adică prin cele 3 rugăciuni, pentru că nu eram 

sigură dacă trebuie să le fac de fiecare dată când scriu, chiar şi atunci când am numai o 
propoziţie de scris. Aceasta ar însemna şi de 3 sau 4 ori pe zi, sau numai la început… 

–Vassula,  adună-Mi copiii şi citeşte-le Mesajul pe care ţi l-am dictat cu câteva zile în 

urmă. (Cel din 14.10.86, care ar fi trebuit să fie citit la reuniunea din 21.02.88) 

Aş vrea să-l citeşti lor. Îi iubesc şi Eu sunt în Totul printre ei. 

Creaţia Mea, sunteţi ai Mei, sunteţi sămânţa Mea; preaiubiţilor, sunt Salvatorul 

vostru; vă veţi întoarce la Mine, veţi cădea în braţele Mele? vă voi ierta păcatele; veniţi şi 

mâncaţi pâinea Mea, veniţi şi gustaţi Vinul Meu; dacă vă căiţi, vă voi ierta. Ascultaţi 

bătăile Inimii Mele; fiecare bătaie este pentru un suflet. Vassula, le vei citi acest Mesaj al 

Meu şi pe Cel dinainte? 
Da, Doamne. 

 
04.02.88 

După ce am citit scrisoarea de la David şi tăieturile dintr-un jurnal, care se refereau la 

suspiciunile Bisericilor şi ale oamenilor despre „revelaţii―, am înţeles mai bine de ce le este atât 

de greu feţelor bisericeşti să le accepte: prea multe înşelăciuni şi hoţii. Nu pot să uit totuşi, cât de 

sceptici au fost şi faţă de Miracolul de la Fatima. Sunt sceptici cu Garabandalul azi, şi mâine îl 
acceptă, probabil prea târziu. Scepticismul este foarte puternic. 
Tată, mi-e (nu îndrăzneam)… 

–Spune! 
…teamă de refuzul Papei. De ce ar trebui să mă creadă, de ce ar trebui careva să mă creadă? dacă li 

s-ar fi întâmplat lor! Numai atunci… 

–Vassula, ţi-am dat pâinea Mea şi te-am hrănit cu roade din grădina Mea; ţi-am dat să 

mănânci din Propria Mea mână. O, copila, cine te-a convertit, nu Eu? Cine te-a 

învăţat să Mă iubeşti, nu Eu? Cine te-a căutat şi te-a găsit moartă printre morţi şi s-a 

aplecat să te ridice şi să te învie, nu Eu? Cine te-a cărat cu Milă, în Casa Mea, ca să te 

vindece şi să te înzdrăvenească, nu Eu? Cine te-a învăţat zilnic căile Mele, nu Eu? Şi 

acum, cine îi converteşte pe copiii Mei, nu Eu? 

Eu sunt Salvatorul tău. Vassula, tu eşti parte din Mine acum, nu eşti capabilă să 

supravieţuieşti singură; ai nevoie de Mine; precum o ramură nu poate să rodească de una 
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singură, ci trebuie prinsă de Copac, tot aşa eşti tu faţă de Mine; roada ta vine de le Mine; 

Fructele Mele hrănesc pe mulţi. Roadele Mele sunt martorul tău. Cei care au dubii, vor 

avea ocazia să vorbească în funcţie de roade; „un copac sănătos face roade bune―. Când 

copiii Mei, morţi de foame, gustă din Fructele Mele şi se întorc la Mine cu ochii plini de 

lacrimi, căindu-se, sunt fericit; ce fericit Mă fac! îi smulg din ghearele diavolului. 

Vassula, ai răbdare; ţi-am zis, Cuvântul Meu este ca un firicel de apă care curge, apoi, 

dintr-un râuleţ, se va grăbi să se lărgească într-un rău, ca apoi să ţâşnească; şi Cuvântul 

Meu se va preschimba într-un Ocean de Iubire şi Iubirea va fi în mijlocul vostru, ca 

Iubire. Te-am avertizat, Vassula, ca vei fi respinsă de mulţi; învaţă să accepţi. Am fost 

bătut de mulţi, îndărătnicia lor M-a făcut mult să plâng! 
Iisus îmi vorbea cum se vorbeşte unui copil, surâzând, încercând să mă convingă şi să mă facă să 

înţeleg cât I-a fost de greu şi Lui. 
–Vino, o să te înveţi. Te iubesc, te voi sprijini. 
Da, Doamne. Îţi mulţumesc pentru sprijinul Tău. 

 
10.02.88 

–Vassula, ascultă şi scrie. 
Da, Doamne. 

–Eu sunt Cuvântul, Alfa şi Omega. Sunt Elixirul Vieţii, Izvorul Iubirii şi de la Mine vin 

toate întru fiinţă. M-am întrupat pe pământ ca să vă mântuiesc. 

Fiică, în Biserica Mea e o aşa mare confuzie despre cuvintele Mele de pe Cruce, 

adresate lui Ioan şi Maicii Mele! 

Daţi-Mi voie să vă amintesc tuturor, mai înainte de toate, că Eu, Domnul, am 

încoronat-O pe Maica Mea ca Împărăteasă a Cerului. 
Doamne, 

–Da, Vassula? 
Tu ai venit, prezentându-Te ca Dumnezeu, apoi, de două ori, ai zis „Mama mea“. Doamne, Tu tocmai 

ai afirmat că Sfânta Maria este Mama Ta, punând astfel pecetea peste titlul Ei de „Maică a lui 
Dumnezeu“. Tu ai spus-o, Doamne! Un titlu respins de protestanţi! 

–Cât Mă bucur, fiică, nu te-am învăţat degeaba. Mă bucur că ai înţeles Lucrările Mele, 

străduieşte-te să înveţi pe mai departe, roagă-te pentru această cunoaştere. Îţi voi da 

înţelegerea, dacă o ceri. Vassula, ascultă-Mă din nou. Voiesc să fie bine înţelese 

cuvintele Mele. 

Eu, care sunt Dumnezeu, am crescut în pântecele Maicii Mele. Ea L-a hrănit pe 

Dumnezeul tău, Creaţie! M-am hrănit de la Ea. Eu, care sunt Cuvântul, O iubesc şi O 

cinstesc. 

Vassula, pe la început, ţi-am pomenit câte ceva despre Crucificarea Mea. Adu-ţi 

aminte când am spus: „Am privit ţintă la Mama Mea, M-am uitat la Ea,  iar Inimile 

noastre şi-au vorbit: (un acord tacit, o înţelegere interioară între Iisus şi Sf. Maria) Ţi-i 

încredinţez pe preaiubiţii Mei copilaşi, ca să fie şi ai tăi; Tu să le fii Maică.― 
Da, Doamne, dar fraţii noştri protestanţi spun că ce ai strigăt Tu de pe Cruce era literalmente adresat 

lui Ioan. Maica ta, deja „văduvă“, I-a fost dată lui Ioan spre îngrijire, când tu n-o să mai fii acolo. 
Mai spun că Sfânta Maria nu este „Mama lui Dumnezeu“. 

–Cu toate acestea, Scriptura nu minte în veci. Or, Scriptura spune aceste Cuvinte: „Maica 

Dumnezeului meu―. Elizabeta a exclamat aceste Cuvinte, care I-au fost inspirate de la 

Duhul Sfânt. 

Scrie: „Cea mai binecuvântată între femei eşti Tu şi binecuvântat este Rodul 

pântecelui Tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?― 

Cuvintele pe care le-am spus de pe Cruce sunt cu mult mai profunde decât mulţi cred 
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că înţeleg. (Tot aşa şi cu alte Cuvinte, ca, spre exemplu: „Dumnezeul Meu, de ce M-ai 

părăsit?―). 

Onoraţi-O pe Mama Mea, care este şi Sfânta voastră Mamă. Odihneşte-te acum în Inima 

Mea; fericeşte-Mă, aducându-ţi aminte de Prezenţa Mea; onorează-Mă, Vassula. 
Da, Doamne. 

 
RODOS, 19.02.88 

Tată? 

–Eu sunt. 
Îţi mulţumesc că mi-ai permis să mă-ntâlnesc cu atâtea suflete, Îţi mulţumesc că mi-ai deschis calea, 

Îţi mulţumesc că mă îndrumi; ajută-I, Dumnezeul meu, să Te audă, ca astfel să poată să se 
tămăduiască. 

–Vassula, bizuie-te pe Mine. Mână în mână, vom continua. 

Veac al ticăloşiei, cât de departe ai mers! aţi mers până într-acolo încât să credeţi că 

puteţi să vă descurcaţi fără Mine, aţi mers atât de departe încât să credeţi ca sunteţi 

vrednici, i-aţi permis Satanei să vă hrănească cu vanitatea lui; mişei fără pereche, 

păcătoşi şi orbi, nu trândăviţi, fiţi treji, nu dormiţi, pentru că ceasul se apropie. Creşteţi în 

Duhul Meu, apropiaţi-vă de Mine cu încredere şi deschideţi-vă inimile ca să Mă primiţi. 

Mulţi dintre voi se roagă, dar rugăciunile voastre nu ajung la Mine; învăţaţi cum să vă 

rugaţi; făceţi-Mă să vă simt; multe rugăciuni rămân pe pământ, neatingându-Mă în veci. 
Este vorba despre rugăciunea „din buze“, Doamne? 

–Da, rugăciunea „din buze―. V-am dăruit Cuvântul Meu ca să învăţaţi şi acum, vă 

dăruiesc Mesajul Meu ca să vă amintesc căile Mele. Veniţi şi învăţaţi; voi pune în 

locul răutăţii, iubirea, acceptaţi căile Mele, căile Virtuţii Mele; eră a necredinţei, de ce 

aţi uitat căile Mele Divine? întoarceţi-vă la Mine, Salvatorul vostru; Eu nu v-am 

părăsit şi, în ciuda tuturor păcatelor voastre, vă iubesc. Inima Mea este un abis al 

Iubirii, un abis al Iertării. 

 
20.02.88 

–Iubirea e lângă tine. Fiică, întâmpină-Mă la începutul calvarului Meu. Timpul Meu se 

apropie. Caut în tine jertfa; meditează şi posteşte. 

Vassula, învaţă de la Fretheriki; căile ei Îmi plac, învaţă cum să cinsteşti calvarul 

Meu, apoi, vino şi uită-te la Salvatorul tău de pe Cruce; bucură-Mă meditând, postind, 

trăieşte în Rănile Mele, revelează tuturor momentul Patimilor Mele, revelează-le ora 

corectă a Crucificării Mele, facă-se pace între voi. 
Anul trecut, Dumnezeu mi-a dat data exactă; cum o ţin „ortodocşii―, conform calendarului lor 

ortodox. 

–Acum, Pacea fie între voi. Acum ştiţi cu toţii. Cheamă-Mă, Vassula, mai des; adu-ţi 

aminte de Prezenţa Mea, bucură-Mă. Te iubesc. 
Şi eu Te iubesc, Doamne. 
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Caietul 22 
RODOS 

Dumnezeu mi-a permis să vizitez Rodos iarăşi. Cei care ştiu despre revelaţii, m-au invitat să-i 

întâlnesc şi pe ceilalţi. Oamenii au ascultat, au înţeles şi L-au lăudat pe Domnul pentru 

Milostivirea Lui. Mulţi au primit Mesaje private de la Dumnezeu. Grupul creştea cu fiecare zi 
care trecea, mulţi întorcându-se la Dumnezeu, lăudându-L. Mi-am folosit zilele, întâlnindu-Mă 

cu oameni, transmiţând Mesajele; convertiri şi tămăduiri s-au produs din belşug. Cei care au 

voit să meargă cu mine să viziteze Biserici şi Capele, conform programului, am mers în afară 
oraşului şi pe dealuri, ca să le vizitam. 
Părintele Yanni a vestit această Revelaţie în Biserica lui tuturor celor prezenţi, în după-amiaza 

zilei de 24 februarie, de ziua Sf. Anaryri. În aceeaşi zi, am fost invitată la Biserica Sf. Nicolae, 

unde părintele Vassili ne-a permis să anunţăm această Revelaţie în Biserica lui iar una din 
participante, (12 doamne, cu soţii lor) a citit chiar un mesaj din CAIETUL 8. 
Să dea Dumnezeu ca, de-acum, Mesajul să lucreze în ei. 

 
RODOS, 24.02.88 

Lăudaţi pe Domnul! 

–Preaiubito, tot pasul care-l faci, Eu îl binecuvântez. 
Mulţumesc, Tată. Slavă lui Dumnezeu; fie Numele Tău Sfânt iarăşi Slăvit, Doamne! 

–Vă voi ajuta pe toţi; voi reface Casa Mea. Copilaşii Mei, vă voi atrage înapoi la Iubire. Îi 

voi învăţa căile Mele, ale Virtuţii, pentru că le-au uitat. Îi voi lumina pe învăţăceii 

Mei şi voi bate la fiecare uşă, dându-le speranţă, credinţă şi iubire. Voi înfrumuseţa 

grădina Mea, vezi tu? 
Mulţumim, Doamne, pentru marea Ta Iubire şi Milostivire. 

–Floare, mai ai mult de parcurs. Eu, Dumnezeu, te voi călăuzi. Rămâi binevoitoare; vino 

la Mine şi te căieşte adesea; primeşte-Mă, roagă-te ca împărăţia Mea să vină şi 

permite-Mi să te folosesc. Rămâi un nimic, pentru ca să pot să fiu Eu Totul. 

Vă binecuvântez pe toţi, preaiubiţilor. 

 
26.02.88 

Slavă lui Dumnezeu! Lăudaţi pe Domnul! 
Aceste Cuvinte au fost strigate de Sf. Arhanghel Mihail, după ce m-am rugat lui. 

–Vassula, sunt Eu, Domnul. Veac! O, veac al Nebuniei, ceasul a sosit, ceasul mântuirii 

este aproape. Biserica Mea va reînvia, fiindcă Dreptatea, Iubirea şi Pacea vor fi în 

mijlocul vostru. Împărăţia Mea e chiar la uşile voastre! (…) 

 
01.03.88 

–Eu sunt. (L-am văzut pe Domnul stând lângă mine.) De fiecare dată când Mă vezi, 

zâmbeşte-Mi. Da, floare, rămâi lângă Salvatorul tău; vino, hai să ne rugam Tatălui: 

Priveşte, Tată, ce ai în faţa Ochilor tăi. Tu ai nemernicia în persoană. Iartă-Mă, 

Tată, căci nu sunt vrednică să mi se dăruiască toate acele haruri. Nu merit nimic 

pentru că sunt Nimic. Permite acestui neant să se sprijine pe Tine, pe Preamultă 

bunătatea Ta. Te iubesc, Tată Preaiubit, în pofida mârşăviei mele şi a stricăciunii 

mele. Am nevoie de Puterea Ta, ca să pot lucra şi împlini tot ce trebuie împlinit prin 

Harul Tău, amin. 

–Ah, Vassula, caută toate Virtuţile, urmează-le şi creşte în Ele. Eu, Domnul, te iubesc în 

pofida nemerniciei tale. Bizuie-te pe Mine tot timpul, te voi sprijini în totul; ai 

încredere în Mine şi permite-Mi să te călăuzesc orbeşte până la capăt. Din când în 
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când, te voi pune să porţi Crucea Mea pe umerii tăi, Eu şi tu, tu şi Eu; Mă voi odihni 

în tine şi tu în Mine. Sunt Atotcredincios şi nu te-oi părăsi în veac! Fericeşte-Mă mai 

tare, consacrându-ţi sufletul în întregime Lucrărilor Mele... Trebuie să rămâi fidelă 

făgăduinţei tale, legământului tău de fidelitate. 
Da! 

–O, cât am aşteptat de la tine aceste cuvinte, cât de fierbinte îmi doresc să aud aceste 

Cuvinte de la tine. 
Doamne, ajută-mă să-mi ţin făgăduiala, nu mă-ncred în mine! 

–Nu te teme, îţi voi reaminti întruna, fiindcă-ţi cunosc slăbiciunea de neînchipuit. Eşti 

neputincioasă, dar voi împlini neputinţă ta cu Puterea Mea. Aminteşte-ţi de Prezenţa 

Mea; noi, de-a pururea şi în vecii vecilor. Iubeşte, nădăjduieşte şi ai credinţă; Eu, 

Domnul Iisus, nu te voi părăsi niciodată. 

 
02.03.88 

Am recitat cele trei rugăciuni. 

Laudă Domnului! Slavă lui Dumnezeu!  
(Era Sf. Mihail) 
Iisus? 

–Iubirea este aici. Slăveşte Numele Meu, reînviază Biserica Mea, refă Casa Mea, 

înfrumuseţează grădina Mea! încetează de a face răul! Eclesia va reînvia şi Pacea va 

fi în mijlocul vostru. Vassula, te vreau desăvârşită, … fii inocentă; îi iubesc pe 

copilaşi, pentru că ei sunt puri, nu au răutate. Vino, vino şi iartă-i pe toţi cei care te-au 

renegat; lasă-le păcatul să fie ca apele care trec. 

Floare, voi înfrumuseţa sufletul tău pentru ca cei împietriţi să depună armele. 

Dăruieşte! Dăruieşte! dă-le, plăteşte răul cu iubire, fii oglinda Mea! O, Petre, Petre al 

Meu! (Petru este simbolul recentului Papă; de fiecare dată când Domnul pronunţă acest nume, 

Inima Lui debordează de Iubire.) adu-Mi Turma înapoi la Integritate! Petre? uită-te la Mine, 

uită-te, preaiubite, drept la Mine, cinsteşte-Mă pe Mine, Domnul tău. Iubirea şi credinţa 

se întâmpină, Dreptatea şi Pacea sunt acum chiar la uşile tale; îi voi salva pe toţi cei care 

atârnă de Mine; Eu sunt Refugiul tău. Uită-te în jurul tău, Petre. N-ai văzut? N-ai 

remarcat? Ochii Mei s-au săturat să tot vadă pe Caini măcelărind pe Abeli, că doar le-am 

dat urechi s-audă şi nu vor s-audă, că doar le-am dat ochi să vază şi nu vor să vază; 

inimile lor s-au învârtoşat, ei caută slava lor, nu pe a Mea. O, Petre, cât M-am scârbit! 

Iubirea lipseşte… slăveşte-Mă, Petre! slăveşte-Mă, preaiubite! 
Iisus i-a vorbit lui Petru cu atâta iubire. Domnul părea atât de trist şi de obosit. Îi vorbea lui 
Petre ca şi cum ştia că poate să conteze pe el. 

 
03.03.88 

–Vassula, înfrumuseţează grădina Mea; intră pe Proprietatea Mea desculţă, (adică cu 

umilinţă şi sărac cu duhul); poartă cu tine Mesajul Meu, nu te uita nici în stânga, nici în 

dreapta, urmează-Mă pe Mine; (…) Eclesia va reînvia şi îi vei aduna în Casa Tatălui 

Meu, binecuvântându-i şi-i voi izbăvi de cel rău, şi Eu, Cel Preaînalt, voi fi în 

mijlocul vostru şi voi pune cuvintele Mele în gura voastră. Apropiaţi-vi-L pe 

Dumnezeul vostru, voi, toţi, care Mă doriţi şi umpleţi-vă de Roadele Mele, veniţi toţi 

cei care Mă iubiţi şi umblaţi în căile Mele; veniţi şi săturaţi-vă. Mâncaţi Roadele 

Mele şi veţi înfometa şi mai mult după Ele; veniţi toţi cei însetaţi, beţi-Mă şi veţi 

înseta şi mai mult după Mine. Cine urmează Virtuţile Mele, nu va fi dat de ruşine în 

veacul veacului, cine face precum Eu voiesc, Mă va slăvi. Ah, Vassula, te voi părăsi 
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Eu oare vreodată? Ascultă iarăşi… şi-am să înfrumuseţez grădina Mea, o să-Mi ud 

livezile, Îmi voi iriga straturile de flori şi voi face ca disciplina să n-aibă pată. Fiecare 

Cuvânt va fi scris de Mine. Eu, Domnul, te-am iniţiat în cunoaşterea tainelor Mele 

pentru interesele Mele şi pentru Slava Mea. 
Tată, te iubesc fără margini, da, aşa te iubesc! 

–Vino, aminteşte-ţi, noi. 

 

 
07.03.88 

Stăteam în picioare şi mă uitam la întreaga Revelaţie. Deodată, m-a frapat mărimea Ei şi munca 

dinăuntrul paginilor, pagini pe care nu le-aş fi scris în veci de una singură, într-un timp atât de 

scurt. Un simţământ ciudat m-a cuprins, un fior asemenea unui şoc! Ca şi cum începusem să 

înţeleg totul mai în profunzime. M-am simţit înfiorată. Iisuse, chiar am lucrat împreună? 
–Vassula, DA, NOI AM lucrat împreună! (şocată, tremuram) o să Mă săruţi acum? 
M-am sculat, tremurând toată şi, împleticindu-Mă, până ce-am ajuns la Chipul de pe Sfântul 
Giulgiu, L-am sărutat pe Iisus. 

–Vezi? Vezi cum te simţi când ridic şi numai un pic vălul care-ţi acoperă ochii? Vino, să 

nu ai dubii în veci în privinţa Lucrărilor Mele Providenţiale; toate sunt în scopul 

refacerii Casei Mele şi a adunării mieilor Mei, în scopul udării straturilor Mele de 

flori. 

Vino, Eu, Domnul, îţi voi pomeni pururea de Prezenţa Mea. Vassula, noi? 
O, da, Doamne! 

–Vino! 

 

 
08.03.88 

–Petre, sunt acum chiar la uşile tale. Slăveşte Trupul Meu. Îi voi uni pe mieii Mei, chiar 

şi pe aceia care nu sunt din această turmă, îi voi chema şi ei vor recunoaşte Glasul 

păstorului lor; timpul zboară şi ceasul reîntoarcerii Mele este acum foarte aproape. 

Iubirea va veni iar la voi, ca Iubire, şi Împărăţia Mea pe pământ va fi ca cea din Cer, 

fiindcă Justiţia, Iubirea şi Pacea se vor revărsa peste voi, creaţie! 

Acum, Vassula, când ştii cât de mult depindeţi de Mine, Dumnezeul vostru, o să te 

rogi mai mult? Îmi plac cuvintele tale simple. Spune-Mi: „Te iubesc, trăiesc pentru Tine, 

zâmbesc pentru Tine, nădăjduiesc în Tine, cred în Tine, Tu eşti Bucuria Mea, elanul Meu, 

pacea Mea―; DA, spune-Mi-le Mie, Sfântului tău Însoţitor, petrece-ţi zilele cu Mine. Cât 

Îmi doresc ca să-şi dea seama copilaşii Mei de Prezenţa Mea. Eu sunt pe lângă ei, atât de 

Prezent mereu, pretutindeni, oricând; numai acest lucru dacă ar înţelege, şi ar cădea de 

mai puţine dăţi, ar păcătui mai puţin. Spune-le ca doresc să fie intimi cu Mine. 

Vino, te iubesc, iubeşte-L şi tu pe învăţătorul tău. (…) 

Şi prin Gura Mea vei glăsui, încununându-l pe Dumnezeul tău cu cununi de Iubire şi 

Pace, înlocuind Cununa Mea de Spini şi Eu, Domnul, din Palatul Meu Ceresc, voi turna 

peste creaţia Mea, Cinste şi Demnitate, Iubire şi Pace. 

Copiliţă, primeşte de la Dumnezeul tău Pacea. Eu te conduc, Vassula Mea, te-am 

format şi acum tu ai să continui cu Mine, mâna ta încleştată de a Mea, în Trupul Meu sân-

gerând. Vino după Mine şi aminteşte-ţi: nu te uita nici în stânga, nici în dreapta, mergi 

drept înainte pentru a-ţi împlini datoria; nu te teme; îţi voi înfrumuseţa sufletul, ca să te 

învrednicesc să alungi şi să potoleşti pe duşmanii Mei. Eu, Domnul, sunt în mijlocul 

vostru, chiar la uşile voastre, Eu sunt! 



 55 

Port cu Mine trei Cununi: Cununa Păcii, Cununa Iubirii şi Cununa Dreptăţii. 

 

 
09.03.88 

Doamne, ai auzit? părintele Vassili s-a schimbat. Acum zice ca toate acestea sunt de la diavol. Mai 
spune că Tu te duci numai la sufletele cuvioase, şi nu la lepădături. 

–Copila Mea, iată încă unul care trebuie să înveţe despre Milostivirea Mea Nemărginită şi 

despre Bogăţia Mea. Scrie Mesajul Meu către el: „De ce calci în picioare floarea 

Mea? Nu ţi-am dat oare ochi să vezi şi urechi să auzi, nu vezi? sunt Domnul Iisus 

Christos, Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu; sunt Eu, Eu sunt Acela care opreşte 

creşterea copacilor înalţi şi-i face să crească pe cei mici. Îngrijeşte cu drag Lucrările 

Mele de azi, crede în Lucrările Mele Providenţiale. Ţi-am trimis pe copila Mea ca să 

te lumineze cu Lucrările Mele. Eu, Domnul, sunt Bogăţia fără margini, nu te teme, 

cum aş putea să-Mi văd mieii risipiţi? Am venit ca să-i găsesc şi să-i hrănesc, am 

venit să-Mi înfrumuseţez grădina, am venit să irig Pustiul, nu călca în picioare floarea 

Mea. Vino la Mine şi căieşte-te. Nu asculta glasul Satanei. Vă iubesc fără măsura şi 

din acest motiv vin să vă unesc pe toţi, creaţie! umblaţi cu Mine, Dumnezeul vostru, 

nu mutaţi şi nici nu loviţi în cărămizile Mele, care Îmi repară Casa, această Casă, care 

astăzi e în ruină. 

Nu te îndoi în veci ca sunt Eu, Domnul! Vassula, sprijină-te pe Mine, fii lângă Mine, 

lasă mâna Mea s-o ţină strâns pe a ta. Eu, Domnul, te iubesc. Noi? 
Da, Doamne Iisuse. 

–Vino atunci. 

 
10.03.88 

Iisus? 

–Eu sunt. Pacea să fie cu tine. Mai voieşti să mai lucrezi cu Mine, Vassula? 
Vreau să mai lucrez, da, dacă aceasta e Voia Domnului meu! 

–Sunt Domnul, Micuţo, sunt Eu, Iisus, care te hrăneşte. Voiesc să-Mi înfrumuseţezi 

grădina, voiesc să-Mi reînvii Biserica, urmează-Mă şi voi acţiona în tine, prin tine. 

Potoleşte-Mi setea, altar! ţine Flacăra Mea aprinsă pentru a încălzi aceste vânturi 

îngheţate care au pătruns în inimile copiilor Mei. O, veac, ai căzut tot atât de jos cât 

Sodoma! şi seminţia ta este seminţia Cainilor. Atât de puţini sunt ca Abel; inima 

veacului vostru s-a împietrit. Ştii de ce, creaţie? pentru că iubirea dintre voi lipseşte; 

M-aţi uitat şi voi nu credeţi în Lucrările Mele Providenţiale de azi. Da, creaţie… 

moarte sunt zilele cuvioase, când binecuvântările Mele erau bineprimite; veac al 

Nelegiuirii, te voi învia! Voi turna în inimile voastre moarte, Seva Mea, care vă va 

tămădui! Oh, cât de mult vă iubesc! Scrie. 
Da, Doamne. Dumnezeu părea lezat şi trist. Dacă n-ar fi Atotmilostiv şi Atotmilosârd, ne-ar fi 

trăznit şi ne-ar fi terminat uşor, dar, datorită Milostivirii şi Iubirii Lui Nemărginite, îi e milă 
de noi, ne iartă şi ne va vindeca. 

–Da, vă iubesc, în ciuda a ce aţi devenit. Vă voi părăsi Eu vreodată? Niciodată! 

 

 
PROFEŢIE; 11.03.88 

Slavă lui Dumnezeu! 
După ce am spus cele 3 rugăciuni, am auzit voci celeste care glăsuiau: „Slavă lui Dumnezeu―. 
Iisus? 

–Eu sunt, sunt lângă tine. Roagă-te, preaiubito, pentru convertirea Rusiei. Rusia va fi 
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reînviată de mâna Mea Divină şi la acest Grad de Sfinţenie, în timp ce mâna Mea va 

fi pusă peste ea, ca să-i încălzească inima rece şi s-o reînsufleţească; ea se va ridica 

din liniştea morţii şi din lumea tenebrelor, la Lumea Păcii şi Luminii Mele. Cu un 

strigăt mare îşi va manifesta bucuria, văzând pe Salvatorul ei, lângă ea. O voi ridica la 

Mine şi Focul Iubirii Mele va aprinde inima ei, curăţind-o şi stând în extaz total 

pentru Mine, Dumnezeul ei. O, Rusie, Rusia Mea! cât te iubesc Eu, Domnul; 
(Dumnezeu vorbea iarăşi cu atâta iubire, cum nu există fiinţă omenească care să poată vorbi 

astfel, ci numai Unul singur Dumnezeu.) Cât am plâns, văzându-te moartă. Am vărsat 

atâtea lacrimi de tristeţe şi durere asupra ta, preaiubito, când te-am pierdut, şi tot 

Cerul se tânguia. De ce, de ce, preaiubita Mea, M-ai renegat, străpungând astfel Inima 

Mea plină de Iubire şi de bunătate… 
Am simţit-O pe Sf. Maria lângă mine. 
–Pace ţie, copila Mea. Sunt Sfânta ta Mamă. Roagă-te pentru sora ta, căci Domnul este 

alături de ea astăzi şi mâna Lui Divină va atinge inima ei rece şi moartă; O, creaţie! 

Domnul o va reînvia pe sora ta Atât-de-Neiubită. Fiică, priveghează, căci vremea 

slavei ei este aproape. 

Petro? (deodată, Sf. Maria şi-a întors capul către Ioan-Paul II, ca şi cum el ar fi fost 

prezent. Pronunţându-i numele, Glasul ei s-a înduioşat, dar suna trist şi plin de o iubire 

deosebită pentru el.) Preamult iubite al Meu, Petro? (Sfânta Maria a încercat să-şi reţină 

lacrimile, dar n-a reuşit. A grăit, izbucnind în lacrimi; a plâns îndelung, curgându-I 

lacrimi din belşug şi am început şi eu să plâng. Am simţit că Sfânta noastră Maica avea o 

„slăbiciune― pentru „Petro―.) 

–Da, Vassula. 

De ani de zile te-am implorat să consfinţeşti Rusia; acum, Domnul şi toţi Sfinţii 

martiri au auzit implorările tale şi strigătele tale. Toate sacrificiile tale n-au fost în deşert, 

preaiubite, n-ai vărsat atâtea lacrimi degeaba; aceste lacrimi au fost un balsam pentru 

Inima rănită a lui Iisus. Laudă-L pe Domnul, Petro; Iisus e chiar la uşile voastre, bătând. 

Pace ţie, Pace tuturor; vă iubesc pe toţi. 
13.3.88 

Doamne al meu, Îţi mulţumesc pentru toate harurile pe care mi le-ai dăruit pentru a fi cu tine pe 
această cale, şi atât de aproape. 

–Vassula, aceste haruri ţi-au fost date pentru interesele Mele şi pentru Slava Mea; 

permite-Mi să te folosesc, vezi care e datoria ta; vino, te voi ajuta. Am vrut să te 

inspir, ai credinţă, copila Mea, am vrut să-l inspir pe Ioan al Meu (Papa Ioan al XXIII-

lea) să se roage pentru Noi Rusalii. Această inspiraţie se pogoară de la înţelepciune, şi 

Noile Rusalii, pe care Eu, Domnul le voi aşeza pe însăşi Temelia Mea. Vă voi uni pe 

toţi sub Un Singur păstor. Te voi aduna, creaţie, şi-Mi voi stabili împărăţia acolo. 

Casa Mea va domni în Pace şi Iubire şi creaţia Mea se va naşte din nou, întorcându-se 

la inocenţă şi la lipsă de răutate, precum copiii. Aceasta va fi Marea Întoarcere, 

Renaşterea, Chemarea Păstorului, Noile Rusalii. Ca la început, când creştinătatea era 

la începuturile ei, un copil inocent, fără interese personale. O, creaţie, numai stai şi 

vezi! Vassula, 
Da, Doamne? 

–Simte-Mă, sunt lângă tine. Crezi tu aceea, copilă, deşi nici tu nu Mă poţi vedea cu ochii 

Tăi fizici? 
Da, Doamne, cred, căci Tu m-ai învăţat să te văd cu ochii duhovniceşti şi să te simt, şi să te aud, şi să 

cred, pur şi simplu. 

–Cât te iubesc când văd că Mă cauţi cu ochii, pentru că ştiu că n-am cu Mine decât un 
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simplu copil, neajutorat şi o nimicură. Mi-e milă de tine, Vassula, să te ştiu între lupi; 

nu Mă voi îndepărta în veci de tine. Te binecuvântez, copilă. Lasă-Mă să te îndrum 

până la sfârşit. 
Iisuse, eşti acolo unde Te văd, nu? 

–Sunt, preaiubito; ai Pacea Mea. 
Noi, Doamne? 

–Da, noi. 

 

 
16.03.88 

–Sunt Domnul, indiferent de ce eşti. Voi întrona Cuvântul Meu. Eşti un nimic şi de multe 

ori Îmi stârneşti nemulţumirea, ofensându-Mă, rănindu-Mă de nenumărate ori. Am în 

mâinile Mele, Mizeria, portretul veacului tău, dar, în acelaşi timp, eşti ce eşti. Te-am 

iertat şi te-am pus în Inima Mea Sfântă. Fiică, Eu sunt Dumnezeu şi Suveran, 

Creatorul a toate, Duhul Iubirii Perfecte, al Iubirii de nepătruns. Îţi dai seama câtă 

bunăvoinţă ţi-am arătat? Cum te-am scapăt de Limba Mincinoasă? Făptură! 

Consacră-te Mie, tu însăţi; de ce să laşi spiritul tău să rătăcească; ai uitat de legăturile 

noastre? 
Doamne, anturajul meu mă tentează şi sunt slabă. 

–Voiesc să Mă priveşti drept în Faţă, nu te teme! Spune aceasta: „Slavă lui Dumnezeu! 

binecuvântat să fie Domnul nostru! lăudat fie Domnul! Permite-Mi să merg alături de 

tine, amin.― (Am repetat) 

–Eu să te abandonez vreodată? Îţi sunt Preacredincios, nu? 
Da, Doamne, eşti. 

–Te iubesc pentru ceea ce nu eşti, fiică; te-am numit mesageră şi mesageră ai să mori. 

Doresc să trăieşti numai pentru Mine. Anturajul tău voi fi Eu, numai Eu, Dumnezeul 

tău; permite-Mi să te adăpostesc în întregime, vrei ? 
Da, Doamne, vreau, fără discuţie. 

–Ştii, Vassula, ce-Mi spui? 
Dumnezeu vrea să mă gândesc bine la ce mă angajez. 
Da, Doamne, ştiu. 

–Atunci, depinde de Mine; am vrut să te am astăzi unde eşti şi, din Voia Mea, te voi 

ridica şi te voi împlini ca să poţi împlini Cuvântul Meu; împreună cu slujitorii Mei, 

James şi David, veţi întâmpina nenumărate încercări, dar, la sfârşit, Inimile Noastre 

(Inimile lui Iisus şi a Sfintei Maria) vor birui. Astăzi, eşti secretara Mea şi mâine, 

Mesagera Mea, iar ei, călăuze şi martori. 
Doamne, într-adevăr, nu e speranţă de ameliorare pentru mine, în sensul de a progresa, după toate 

câte mi-ai spus la început? 

–Nu, Vassula Mea, nu pierde speranţa. Tot ce vei face, nu va fi în zadar, te voi învăţa să 

ajungi la perfecţiune; n-am spus oare, că te vreau perfectă? 
Da, Doamne, dar după cum se vede în ziua de azi, mai am mult de mers până ce-o să ajung unde 

doreşte Inima Ta. 

–Nu sunt Eu, învăţătorul tău? 
Da, Doamne, dar se pare că nu ai o elevă bună. 

–Eşti slabă, dar Tăria Mea te va susţine în căderi, deci, Vassula, ce poate fi mai mare 

decât să Mă ai pe Mine ca Îndrumător Duhovnicesc? Ce altă bunăvoinţa mai mare 

decât aceasta? 
Îţi mulţumesc pentru toate ce mi-ai dat, cu toate că nu merit absolut nimica. 

–Ah, Vassula, ştiu că nu faci lucrurile acestea intenţionat, ca să Mă ofensezi. Păcatele tale 

le-am uitat, precum apele care trec şi şterg totul. Nu Mă uit înapoi la păcatele tale, 
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nici nu ţi le pomenesc, te voi lăsa să o iei de la început. Te înnoiesc, preaiubito, simte 

iubirea ce o am pentru tine. Te primesc aşa cum eşti. Ţi-am pus în mâinile tale 

Cununile Păcii şi ale Iubirii şi ai misiunea să duci aceste două Cununi împreună cu 

Cununa Dreptăţii Mele şi să le depui la picioarele preaiubitului Meu Petru, în Propria 

Mea Casă. 
Da, Doamne, du-mă acolo. 

–Vino, sunt alături de tine; împreună vom reface Casa Mea. Noi? 
Da, Doamne! 

 
16.03.88 

–Vino, Vassula, Semnul tău, să fie pentru tine, şi pentru James şi David, acest Sfânt 

Cuvânt: CREDINŢA, credinţa-de-copil. 

 

 
17.03.88 

–Vassula, ascultă Glasul Meu, ca la începutul chemării Mele. Cu mult înainte de a fi 

fiinţat, am chemat pe mulţi să-Mi slujească. Acestea au fost Zilele Virtuoase, când bi-

necuvântările erau bineprimite. Am chemat suflete mizerabile, care nu s-au îndoit 

niciodată că Eu eram, Dumnezeul lor şi Salvatorul, care-i chemam. Nici anturajul lor 

nu s-a îndoit cum se îndoieşte astăzi. Era voastră este moartă. Au făcut un pământ 

pustiu; condamnând Lucrările Mele de astăzi, au întins acest pustiu. Sângele Meu s-a 

vărsat ca să irige inimile voastre şi să vă permită să trăiţi în Lumina Mea. O, creaţie, 

sângele Meu a curs în zadar? Acest veac vă va spune: „Nu ascultaţi, închideţi-vă 

urechile, căci Glasul pe care îl auziţi este al diavolului, iar celor cărora le-am dat 

vedenii, astăzi, aceste suflete binecuvântate, vor fi batjocorite şi descurajate de ai 

Mei, dinlăuntru Casei Mele. Ei vor fi hotărâţi şi, ca niciodată, atât de gata să Mă 

condamne. Da, în pofida lor, Mă condamnă în prezenţa oamenilor când neagă Daru-

rile Mele. Pe vremea când binecuvântările Mele erau bineprimite, cuvintele pe care 

le-aş fi auzit de la ai mei, grăite acelora care le-ar fi spus despre chemarea Mea, ar fi 

fost acestea: „deschide-ţi urechile, fiule, căci s-ar putea să fie într-adevăr Dumnezeu 

care te cheamă.― Creaţia Mea să recitească chemarea lui Samuel. (Samuel, 3:8-9). 

Acelea au fot  Zilele  Virtuoase,  când  binecuvântările  erau  primite. Mi-aş fi dorit să 

pot să spun astăzi creaţiei: „Veac de puţină credinţă― ca înainte, dar vouă, celor de 

azi, pot să vă spun numai: „O, Veac, fără nici un pic de credinţă!― fiică, sunt obosit. 

Lasa-Mă să Mă odihnesc în inima ta, copilă! 
O, vino, Doamne! 

–Noi? 
Da, Doamne. 

–Scrie. 
Da, Doamne!  

Dumnezeu este trist pentru că atâţia îl pun pe demon înaintea Lui. Sfânta Tereza din 

Avila spune: „Nu înţeleg aceste temeri. Spunem: o, drace, drace! – când am putea spune: 

Doamne! Doamne!― şi să-l facem pe demon să tremure―. Astăzi se întâmplă frecvent 

acest lucru, – punem pe diavol întâi, – apoi, alţii care vor ironiza şi vor spune: „Du-te şi 

te controlează, avem doctori buni în ziua de azi,― sau unii, care se vor laudă cu 

cunoştinţele lor de parapsihologie, căci, pentru ei, chemările de la Dumnezeu sunt 

depăşite. Dar cel mai grav dintre toate, în Ochii lui Dumnezeu, este ipocrizia, este 

răspunsul diplomatic, care nu zice nici da, nici ba. Ei se comporta ca Pilat, îşi vor spăla 



 59 

mâinile, precum a făcut Pilat cu Domnul nostru. Ştiţi de ce? pentru că lipseşte credinţa. 

 
18.03.88 

–Semnul tău, floare, să fie acest Cuvânt Sfânt: CREDINŢA. Da, veac al ticăloşiei. 

 

 
19.03.88 

Iisuse, la tine vin. 

–Ah, Vassula, să nu te plictiseşti de scris. Astăzi Îmi hrănesc mieii morţi de foame, mâine 

am să vă unesc şi am să vă instruiesc despre tainele Mele; umple-Mă de bucurie şi 

transmite rugăciunea Sfântului Rozariu tuturor acelora care Mă iubesc şi mărturisesc 

despre Mine. 
Adică, tuturor creştinilor? 

–Da, preaiubita Mea, tu ai datoria de a O onora pe Mama Mea precum Eu O onorez; tu ai 

datoria să transmiţi şi să arăţi cum să se facă Staţiunile Crucii Mele, în felul în care îi 

place Domnului tău, tuturor celor care binecuvântă despre Mine. 
Tuturor creştinilor, Doamne? 

–Da, tuturor acelora care Mă iubesc. Eu, Domnul, nu vreau nici o diviziune în Biserica 

Mea. De dragul Meu, vă veţi uni şi, sub Numele Meu, Mă veţi iubi, Mă veţi urma şi 

veţi mărturisi despre Mine, vă veţi iubi unul pe altul precum vă iubesc Eu, vă veţi uni 

şi veţi fi o turmă sub un singur păstor. Precum ştiţi cu toţii, l-am ales pe Petru, dându-

I autoritatea; I-am dat, precum toţi ştiţi, cheile împărăţiei Cerului, I-am cerut lui Petru 

să-Mi hrănească mieii şi oile, având grijă de ei. Aceasta autoritate i-a fost dată de 

către Mine, Eu n-am voit ca voi să schimbaţi dorinţa Mea. Uniţi-vă, preaiubiţilor, 

reîntărind Biserica Mea, căutaţi în Mine ceea ce Eu doresc, căutaţi interesele Mele şi 

nu pe ale voastre. Căutaţi să Mă Slăviţi pe Mine, Slăviţi-Mă unindu-vă, creaţie, însu-

fleţiţi Trupul Meu, Eu vă iubesc pe toţi. Deschideţi-vă urechile şi auziţi strigătul Meu 

de pe Cruce! Vassula, îţi aminteşti unde e casa ta? Da, în Inima Mea Sfântă. Vino, 

vino, preaiubită, aştept. Te iubesc de neînchipuit. (Semnătura lui Iisus şi semnul 

peştelui.) 
Te iubesc, Doamne şi Salvatorule. Învaţă-Mă, te rog, să-ţi fiu pe plac, ca să pot să fiu cu tine şi să pot 

să-ţi fiu de folos. 

–Te-nvăţ; fii supusă şi veghează numai la interesele Mele. „Noi― tot timpul, Eu pentru 

tine şi tu pentru Mine. Eu sunt alături de tine. Roagă-te, Vassula, pentru mântuirea su-

fletelor. Te-am creat pentru acest Mesaj. 
Mulţumesc, Iisuse. 

 

 
23.03.88 

Iisus? 

–Eu sunt. Iubirea va învinge. Eu sunt Iubire; ai Pacea Mea. Nu te teme, sunt Eu, Iisus. 

Vii? aştept; te voi călăuzi unde am călăuzit şi pe alţii ca să Mă iubească. Preaiubito, te 

voi duce acolo. Roagă-te, Vassula Mea, fii atentă la mrejele demonului, căci, dacă 

creaţia Mea nu se schimbă, nici nu se pocăieşte… 
Doamne, cum se face că Tu spui: „dacă“, în timp ce ne spui de nenumărate ori că Tu ne vei schimba 

şi că împărăţia Ta va veni. Eu nu-nţeleg… 

–Ascultă şi pricepe. V-am dat libertatea să alegeţi. Eu, Domnul şi Stăpânul, Lumina, Mă 

pogor la tine, creaţie, cobor cu Inima Mea în mâna Mea, în această groasă întunecime, 

ca să v-o ofer, să vă mântuiesc şi să strălucesc asupra voastră. Vin să spăl păcatele 
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voastre fără număr şi ocările aduse Mie. Vin să vă chem înapoi la Mine, vin să unesc 

Biserica Mea, vin să vă amintesc cui am dat Eu, Domnul, autoritatea şi Cheile 

împărăţiei Cerului, vin să vă învăţ să O onoraţi pe Maica Mea şi să îngenunchiaţi 

dinaintea Ei, căci Eu am încoronat-O cu mâna Mea şi este Regina Cerului, creaţie! 

atenţie la diavol, fiindcă el îşi redublează eforturile, pentru a va prinde în laţ, stând la 

pândă, pretinzând ca nu există, încât să poată unelti fără grijă. 

O, creaţie! El vă pregăteşte un mare holocaust, o, ce mai strig de pe Crucea Mea! 

Creaţie, întoarce-te la Mine!Nu-l lăsa să te prindă în plasa lui, renegându-Mă! Rugaţi-vă, 

rugaţi-vă pentru întoarcerea sufletelor; fiecare suflet să înveţe rugăciunile pe care vi le-

am dat Eu; (Memorare – Aduceţi-vă aminte―, a Sf. Bernard, rugăciunea Sf. Arhanghel Mihail şi 

Novena – rugăciune de 9 zile – de încredere la Inima Sfântă a lui Iisus. Eu fac zilnic aceste 

rugăciuni, înainte de a începe să scriu, câteodată, de două ori pe zi) să se înveţe aceste rugă-

ciuni. Vă iubesc pe toţi, Eu vă iubesc pe toţi. Fiică, nu pregeta să vii în genunchi la Mine 

şi să scrii; Eu sunt Salvatorul, Soţul, Mirele tău, care împărtăşeşte totul cu tine. Vino şi 

Mă mângâie, căci sunt obosit. 
O, vino, Doamne! Iisus părea obosit, adus de spate, trist. M-am simţit şi eu la fel. Vreau să-L 

mulţumesc; mă rog zilnic ca Papa să accepte chemarea Lui. Sper din toată inima ca Sfinţia 

Sa să primească până vineri, 25, Mesajul lui Iisus. 

–O să-ţi aduci aminte de Prezenţa Mea, Vassula? 
Da, Doamne Iisuse, îmi voi aminti. 

–Noi? 
Da, noi, în vecii vecilor. 

 
Astăzi, Iisus este obosit şi trist. 

–Pace ţie, suflete; (…) sunt obosit, obosit să văd cum iubirea şi simplitatea nu există. La 

ce bun obiceiurile şi jertfele închinate Mie când iubirea nu e în mijlocul lor? Floare, 

ce bucurie mai mare decât ucenicii Mei desculţi? când în mâinile lor nu ţineau decât 

un toiag cu care păzeau mieii Mei! Iubesc simplitatea, simplitatea şi sărăcia Mă 

încântă. Adevăraţii Mei învăţăcei erau desculţi, dar bogaţi în spirit. Vassula, curaj, 

crucificat sunt, întins pe Cruce de chiar ai Mei, împărtăşim Crucea Mea, Eu şi tu; 

Iubirea suferă… 

 
24.03.88 

–Pace ţie! (Este Sf. Fecioară Maria) Te iubesc, slăveşte-L pe Dumnezeu, roagă-te pentru 

mântuirea sufletelor, slăveşte-L supunându-te voii Lui, fiind mesagera Lui; El te 

iubeşte cu tandreţe, suflete; nu lăsa scrisul, vino şi roagă-te, grăindu-I acestea: 

„Dumnezeule Atotputernic, învaţ-o pe roaba Ta căile Tale, învaţă-mă umilinţa, 

răbdarea şi iubirea, îndrumă-Mă pe Calea Dreptăţii şi a Virtuţilor, mă predau Ţie, ofe-

rindu-Ţi voia Mea; iartă-mi păcatele, mă reînnoieşte, fă-mă veşnică, să-Ţi pot fi de 

folos, amin.― 

Ah, Vassula, Mă voi îngriji de tine pururea; ia mâna Mea; Ecclesia va învia şi, în 

final, Inimile Noastre (a lui Iisus şi a Ei) vor birui. Apariţiile sunt menite să încurajeze 

sufletele despre Lucrările lui Dumnezeu, ele sunt o chemare de întoarcere la Noi, un 

avertisment; în acest an, vor apărea multora, vedenii voi da şi vizionari vor fi; roagă-te ca 

Sfânta Biserică să se-ntoarcă la începuturi, când fiecare Lucrare a lui Dumnezeu era 

primită fără neîncredere şi fără dispreţ, fără dubii; roagă-te să fie reînnoită iarăşi credinţa 

Sfintei Biserici, ca în trecut şi să se creadă în Minuni, apariţii şi vedenii, căci aceasta este 
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un fel al lui Dumnezeu de a vă grăi, de a cere înnoire. 
Mulţumesc, Sf. Marie. (Am cerut Sf. Fecioare să se roage pentru noi.) 

–Nu-ţi fă griji, Eu Mă rog zi şi noapte; iată-L pe Iisus. 

–Vassula, (L-am discernut pe Iisus, dar nu eram sigură) Eu sunt, priveşte-Mă, suflete, nu 

găsesc nici un fel de sfinţenie în ei. 
Iisus, Te referi la aceia care reneagă Lucrările Tale de azi? 

–Da, de nici un fel. De fiecare dată când strig de pe Crucea Mea, în acelaşi moment văd 

pe unul din ai Mei cum dă pas Satanei. Vassula, avuţia Mea, Preotul Meu, te iubesc.  
Doamne, de ce mă numeşti „preot“ când femei-preoţi nu sunt permise? 

–Te-am sfinţit, suflete, te-am ales, suflete. Pricepe că Ochii Mei văd sufletul tău, Inima 

Mea simte sufletul tău, iubesc sufletul tău, nu trupul tău; sufletul tău este înlăuntrul 

trupului tău. Încearcă să pricepi cuvintele Mele. Vezi toate cele precum Dumnezeul 

tău le vede. 

Sufletul contează la Dumnezeu. Sufletul, după moarte, urcă la Cer şi acolo nu există 

diferenţă între femeie şi bărbat, toate sufletele vor fi ca îngerii. Iisus se uită la suflet, nu la 

înveliş; tot aşa, nu face deosebire între sufletele alese. 

Te iubesc, calcă pe urmele Mele. Vino, noi. 
Da, Doamne. 

 
26.03.88 

Doamne, nu mai sunt în stare să-Mi iau ochii de la Faţa Ta Divină. Ochii mei se uită ţintă la Tine, ore 
întregi, în adoraţie şi cugetul minţii mele nu mai e în stare să se desprindă de Tine, Tată 
Preaiubit. Fiecare clipă, pe pământ şi-n cer, se contopeşte în Tine, cu Tine. 

Trăiesc pentru Tine, respir pentru Tine, Bucuria mea eşti Tu şi surâsul meu. Cred, ador, sper şi te 
iubesc nespus de mult. 

–Te iubesc, suflete; Pace ţie; adoră-Mă, fii binecuvântată, înfăţişează-te Mie, 

Dumnezeului tău, şi Mă desfată! cât am aşteptat să sosească această ora, cât Mi-am 

dorit să te am lângă Mine! 
Fie Numele Tău slăvit, Doamne! 

–În străfundurile Inimii Mele Sfinte, ţi-am păstrat un loc; lăcaşul tău este în Inima Mea 

Sfântă, vino! Vino la Mine! 
Iisus mi-a dat aceeaşi vedenie pe care am avut-o la vârsta de aproape 10 ani, şi aceleaşi Cuvinte: 
„vino, vino la Mine!― Acestea au constituit prima Lui chemare. 

–Vino, te iubesc; Vassula, ţine-te de Mine şi te voi călăuzi. Tu îmi aparţii de la început; 

fiică, Mă iubeşti tu pe Mine? 
La nebunie, Doamne! 

–A Mă iubi, a Mă slăvi şi a te curăţa; calcă pe urmele Mele; ele te vor conduce unde 

voiesc Eu să fii. Să ne rugăm: 

Duhule Sfânt, pogoară-te peste noi, înnoieşte-ne, umple sufletele noastre de Iubirea 

Ta, odihneşte-Te în sufletul nostru chinuit şi dă-ne nouă Pacea. (…) 

Acoperă-ne cu aripile Tale şi ne fereşte de tot răul; fă-ne umili, du-ne în Lumina Ta 

ca să putem vedea dorinţele Tale şi astfel să le împlinim, amin. 
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Caietul 23 

 
29.03.88 

Iisuse, o, Iisuse, ce se poate răspunde feţelor bisericeşti care îşi bat joc de Cuvântul „Apariţie?“ Noi 

(Beatrice şi cu mine) suntem neputincioase şi neştiutoare referitor la afirmaţii de genul 

„Apariţii? căutaţi Adevărul, dar nu în apariţii!“ aşa i s-a spus colegei mele de drum, Beatrice, de 
către un preot catolic. Ea n-a găsit nimic de spus, iar eu, nici atât. Suntem neputincioase, 
Doamne! 

–Floare, te voi asigura că Eu sunt Adevărul şi Cuvântul Meu este Adevărul, dar mulţi 

dintre ai Mei au uitat cuvintele Mele; învârtoşaţi la inimă, ei bâjbâie în întuneric. Este 

scris (Iisus este extrem de mânios. Strigă! Iisus mi-a amintit felul în care, într-o zi, îi certase 

pe Farisei la Templu), că voi revărsa Duhul Meu peste întreaga omenire şi că vor 

profeţi copiii Mei, că voi trimite vise şi vedenii multora, chiar şi celui mai netrebnic 

dintre ei, că vă voi da speranţă şi vă voi încuraja, arătând minuni în Ceruri şi pe 

pământ. Acestea sunt Semnele Mele de azi! (Ioil; 3:14; Fapte; 2:17-20) 

Am grăit că veţi auzi Adevărul din gura copilaşilor! aşadar, acelora care condamnă 

Lucrările Mele de astăzi, le zic aceasta: „Necredinţa voastră vă osândeşte!! (Iisus era din 

cale-afară de mânios, strigând şi mai tare) Voi toţi care nu credeţi şi care aţi pustiit grădina 

Mea, veniţi la Mine şi vă căiţi!! 

Vino, copilă, te iubesc, ai Pacea Mea, mănâncă de la Mine, ţine-te de Mine, sunt alături 

de tine. 
Te iubesc, Doamne, lăudat fie Domnul! 

–Nevoieşte-te să păzeşti învăţăturile Mele şi să le urmezi. Eu, Domnul, te iubesc. Sunt 

prezent oriunde eşti; zâmbeşte-Mi, deci, când te uiţi la Mine: 

Fericiţi cei curaţi cu inima, căci a lor este împărăţia Cerurilor. Dreptatea va birui şi 

Casa Mea se va înnoi în Simplitate, se va îmbrăca în Integritate. Permite-Mi, copilă, să 

înscriu pe tine cuvintele Mele Sfinte; nu te voi lăsa, odihneşte-te în Inima Mea şi lasă-L 

pe Domnul tău să se odihnească în a ta. 
 Iisuse, dă-mi tăria, credinţa şi iubirea ca să fac Voia Ta. Învaţă-ă să-ţi fiu supusă şi să mă umilesc, 

învaţă-mă să-i iert pe prigonitorii mei şi să plătesc răul cu Iubire. 

–Te-nvăţ, Vassula. Da, (I-am zâmbit) zâmbeşte-Mi, crede în Prezenţa Mea, fi-Mi 

credincioasă, fii oglinda Mea (v. p.7). Da, Vassula, Mă doare tot Trupul, chiar în 

mijlocul Inimii Mele zace lama lăncii; 
Unde, Doamne? 

–În însuşi Sanctuarul Meu şi adâncurile Temeliei Mele. Inima Mea Sfântă sângerează, în 

Agonia Mea, caut să-i avertizez; Scoală-te, fiică! Biserica are nevoie de tine; Casa 

Mea zace în întuneric din pricina necredinţei şi a nelegiuirii şi, din cauza păcatelor 

lor, turma Mea a fost risipită. Cât mai plâng de pe Cruce; Ah, Petre! (a sunat ca o 

tânguire, o jelanie: Peeetreee!) Vin la tine pentru că ştiu că Mi-ai rămas credincios; 

Petre, uită-te la Inima Mea... auzi tânguirea Mea, suflete preaiubit. Eu, Domnul, nu 

găsesc iubire, nici sfinţenie în aceşti Caini, sunt mulţi; ei Mi-au lăsat Casa pustie. Cu 

ce-i vor hrăni pe mieii Mei, când mâinile lor sunt goale? N-au nimic să le ofere 

fiindcă au pustiit Temelia Mea. Roagă-te, Petre, şi te voi ridica astfel încât ochii Tăi 

să vadă aceasta pustiire de sus şi te voi lăsa să pătrunzi în Rănile Inimii Mele. Te voi 

lăsa să vezi vârful lăncii. Inima ta va geme de durere când o vei vedea; Petre, îţi voi 

da Tăria şi curajul care-ţi trebuie ca s-o scoţi. 
Iisus era în cumplită agonie. După ce am terminat p.4 din caiet, m-am sculat, crezând că mesajul 

pentru ziua de azi se terminase, dar câteva minute mai târziu am simţit acea nevoie urgentă, ca şi 

cum eram în aşteptarea a ceva. Am început să trăiesc în mine agonia lui Dumnezeu. Am fost 
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sigură că era de la El ceea ce simţeam, fiindcă fiorul mă trecuse prin tot corpul, repercutându-se 

în mine. Am auzit strigătul lui agonizant, aşa ca m-am întors în fuga mare, de-abia putând să văd 
printre lacrimile ce-mi umpluseră ochii. Iisus suferea, îl durea; mă durea că trebuie să spun şi să 

scriu despre aceasta. 

 
29.03.88 

–Vassula, îngrijorarea Mea pentru sufletele care orbecăie în întuneric, pentru sufletele 

pătate Îmi amărăşte Inima. Vassula Mea, stau la poarta ei bătând, dar ea refuză să-Mi 

deschidă. Ocupaţiile ei zilnice nu-i fac loc Salvatorului, sufletul ei afundându-se şi 

mai adânc în întunericul păcatului. Deşi i-am dat darul inteligenţei şi al înţelegerii, ea 

nu este capabilă să se schimbe atâta vreme cât refuză să intru. Nu cer nimic, cer 

numai un pic de recunoştinţă, un pic de iubire, vezi tu, Vassula? 
(Iisus era trist). 

–S-o plămădesc, a fost o delectare pentru Mine, dar cum o să ştie ea toate acestea dacă 

Mă ţine afară? Da, (văzându-L pe Iisus atât de trist, m-a făcut să plâng) Vassula, iubeşte-

Mă, Vassula Mea, mângâie-Mă, repară pentru aceia care nu au iubire pentru Mine. 
Iisus a scris toate acestea referitor la o persoană din familia noastră, care venise la noi pentru 

câteva zile. Când a auzit vorbindu-se despre aceste mesaje, a cerut să le vadă; după ce a citit 

câteva pasaje dintr-un caiet, l-a pus de-o parte şi, căscând, a zis: „Cred că la pensie mă voi 
ocupa de grădina de trandafiri şi de viaţa spirituală, nu acum―. Mi-a cerut să fie de faţă în timp 

ce scriu, ca să-şi satisfacă curiozitatea şi să vadă şi ea fenomenul, dar am refuzat-o. Nimănui nu-

i e permis să mă vadă scriind, decât cui este chemat de Dumnezeu. S-a întâmplat aşa ceva de 
două ori: o dată pentru un caz special şi altă dată la Centrul charismatic catolic de la Dacca. 

Este ceva sfânt şi nu trebuie profanat de curiozitate. 
30.03.88 

Azi, Satana era disperat şi încerca înnebunit să mă convingă că aceste mesaje nu înseamnă nimic 
şi că ar trebui să mă las de scris şi de întâlnirile mele cu Dumnezeu. Aveam nevoie de 

reasigurare, fiindcă firea mea slabă mă trăgea tot mai vârtos în jos. Realizând neputinţa mea 

faţă de îndoială, m-am temut şi că Dumnezeu, până la urmă, se va îngreţoşa de mine şi că-Şi va 
pierde răbdarea. 

–Floare, nu te teme, nu te voi osândi, nici renega. Nu te-am înălţat la Mine ca acum să te 

alung sau să-Mi arăt mânia sau asprimea; te-am format cu blândeţe şi iubire, te-am 

condus cu iubire, te-am hrănit cu iubire, am lucrat cu tine cu atenţie; nu te teme; 

învaţă că Eu sunt umil şi blând. Pace ţie, suflete; te iubesc! 
Doamne, îţi mulţumesc pentru răbdarea Ta şi că ai venit în ajutorul meu. Te binecuvântez, Doamne! 

 

 
31.03.88 

–Vassula, nu te îndoi niciodată ca sunt Eu, Domnul; nu te teme, sunt Eu, Iisus. 
La gândul că toate acestea s-ar putea să nu vină de la Dumnezeu, m-apucau fiorii... dar atunci, 

cum s-a scris totul? Eram năucită... 

–Sunt Eu, Iisus, Salvatorul tău, care te-a salvat şi te-a sculat din morţi; vino, nu te teme... 

Doresc să sprijin Biserica Mea. Erezia a intrat în Ea, alterând astfel Adevărul şi bă-

gând zâzanie între voi, înstrăinându-vă de Adevăr... Biserica Mea are nevoie să fie 

readusă la viaţă; roagă-te pentru acei preoţi, episcopi şi cardinali care n-au nimic de 

oferit mieilor Mei, pentru că aceasta este rezultatul acestei înstrăinări. Au fost şi sunt 

inactivi, necăutând niciodată interesele Mele, ci numai pe ale lor. Lăuntrul lor este un 

pustiu şi ei ştiu aceasta. Nici un miel nu este atras de sălbăticie, normal ca oile să se 

înstrăineze, pribegind încolo şi încoace, lipsind păstorul care să le păzească, să le iu-
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bească, să le adăpostească şi să le hrănească. Am revelat lumii multe minuni încă de 

la începuturi. Preaiubito, pentru că lumea respinge Lucrările Mele Cereşti, luându-vă 

orice speranţă şi astfel punându-Mă de-o parte, mânia Mea se aprinde şi mai tare îm-

potriva acestor păstori; se apropie vremea când le voi arăta Slava Mea şi se va arăta 

printr-un Semn, un Semn grandios, ca să poată să înţeleagă cât s-au înşelat. Acest 

Semn îţi va fi dat ţie, ca mulţi să poată crede. 

Rugaţi-vă, căci timpul e aproape, rugaţi-vă pentru marea întoarcere a Păcii şi a 

Iubirii. 

 

 
05.04.88 

–Slavă lui Dumnezeu! O să lucrezi cu Iisus? 
DA, Sfântă Marie, învaţă-Mă, te rog, să mă supun Lui şi să-mi măresc credinţa, iubirea şi speranţa. 

–O voi face, copilă. Străduieşte-te să fii ascultătoare copilă. Ai Pacea Mea. Înţelepciunea 

te va instrui. Lasă totul în mâinile Lui, El nu te va părăsi; iată-L pe Iisus. 
Iisus stătea în picioare de-a dreapta mea, arătându-mi piciorul Lui legat de al meu. 

–Adu-ţi aminte că aceste legături sunt pe Vecie. Totdeauna sunt alături de tine. Vino; 

roagă-te pentru mântuirea sufletelor. Vreau să meditezi asupra Patimilor Mele. Am 

fost crucificat în această săptămâna, să nu te îndoieşti niciodată. Mirul Meu, 

înfrumuseţează-Mi Biserica, nu lăsa pe nimeni să-ţi ia darul cu care te-am dăruit. Nu-

ţi voi lăsa în veci lampa fără ulei. Mereu o să ţi-o umplu. Biserica are nevoie de tine, 

Casa Mea este în ruină astăzi. 

Vassula! David! James! Vouă vă revine sarcina de a reface această Veche Temelie a 

Mea, reînnoindu-i pereţii; reînnoieşte Sanctuarul Meu. Eu sunt Domnul şi cu Puterea 

Mea, veţi reconstrui aceste vechi ruine şi-Mi veţi înfrumuseţa Vechea Mea Temelie. 

Reînnoiţi-i pereţii şi voi chema toţi morţii la viaţă iarăşi... Voi trezi aceste cadavre şi le 

voi învia. Aceasta va fi marea întoarcere la viaţă, pentru că roua Mea radioasă te va 

înfrumuseţa, creaţie! Voi întinde împărăţia Mea şi tot Cerul se va bucura! Mi-aţi neglijat 

grădina, dar Eu, Domnul, care sunt Paznicul Ei, vă iubesc la nebunie şi nu pot suporta să 

văd spini şi mărăcini înăbuşind puţinele Mele floricele care Mi-au mai rămas. A sosit 

timpul să-Mi curăţ grădina, smulgând din rădăcină aceşti spini şi mărăcini, permiţând 

mugurilor să înflorească, înfrumuseţându-Mi grădina. Dreptatea va birui. 

Eu, Domnul, pe aceia care sunt sinceri îi voi învrednici să se întoarcă la Mine şi 

pocăindu-se, să facă Pace cu Mine. Voi toţi, care Mă căutaţi şi jinduiţi să cunoaşteţi căile 

Integrităţii Mele, veniţi şi veţi auzi tânguirea Mea de pe Cruce. Am nevoie de Iubire, de 

Iubire, de Iubire. Deschideţi-vă inimile şi vă voi vindeca şi vă voi mângâia, creaţie! 

Petre, adună, Petre, toate neamurile, atrage-i în Inima Mea. Eu chem de pe Cruce: 

hrăneşte toate oile Mele, Petre. Te-ntreb iarăşi, Petre: Mă iubeşti tu mai mult decât Mă 

iubesc ceilalţi? dacă da, nu lăsa pe Caini să te convingă, rămâi ferm. Îţi vor cere legi care 

par juste, de a trata fiecare suflet după cum le place, înseşi aceste legi care vin de la 

oameni. Nu-i lăsa să te convingă, aminteşte-ţi cum sunt Eu, Domnul. Eu sunt Simplu şi 

Umil; fii oglindirea Mea. Dacă ei jinduiesc să Mă aibă lângă ei, atunci, de ce nu aud 

Glasul Meu? sunt în pragul uşilor lor ciocănind, de ce refuza să audă? dacă Mă doresc şi 

nu Mă aud, aceasta se întâmplă din pricina apostaziei lor care s-a îngroşat ca mâlul. Sunt 

aici acum, aşteptându-i să-şi deschidă inimile, dar ei Mă dau de-o parte, oropsindu-Mă. 

Ridicaţi-vă ochii şi-L veţi vedea pe Salvatorul vostru, recunoaşteţi-Mă! Nu călcaţi în 

picioare Lucrurile Mele Providenţiale, nedăruind Pacea copiilor Mei şi astfel nici unul 
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din ei să nu vă urmeze în propriile voastre tradiţii. Daţi-le Pacea Mea. Să nu vă surprindă 

instrumentul slab pe care îl folosesc pentru a Mă arăta vouă prin el. Eu sunt Dumnezeu şi 

aleg pe cine Îmi place. Fiică, bizuie-te pe Mine, ai încredere în Mine. Noi? 
Da, Doamne! 

–Vino! 

 
07.04.88 

Iisus? 

–Eu sunt. Ai Pacea Mea, Vassula. Înţelege că nu te-am învrednicit să parcurgi tot acest 

drum până aici, modelându-te, ca acum să te părăsesc. Vă iubesc pe toţi. Sunt Eu, 

Domnul, care sârguieşte să tămăduiască suflete şi să le mântuiască. 

O, suflete! (Acesta este un strigăt pentru cel care citeşte acum.) Da, sunt Eu, Domnul, Eu, 

Salvatorul tău, care a venit la tine (adresează celui care citeşte acest Mesaj) să te vindece. 

Suflete preaiubit, sunt Eu, Domnul, care a venit la uşa ta să bată; O, suflete preaiubit, te-

am adus la Mine, acum, te hrănesc (hrănesc, în sensul de „citind şi înţelegând―), vino! 

Apropie-Mă, te voi înfrumuseţa şi te voi curăţa, îţi voi tămădui toate rănile, te voi 

reface, copilul Meu; Eu sunt Cel care a venit la tine, am căutat sufletul tău; vino şi te voi 

mângâia, vino şi te odihneşte în Sufletul Meu, vino la Mine şi mănâncă-Mă şi bea-Mă; 

ascultă chemarea Mântuitorului şi sufletul tău va trăi. Te iubesc, suflet preaiubit. Sângele 

Meu a curs şiroaie pentru voi, pentru salvarea voastră; suflete? Vino şi împărtăşeşte 

Acoperământul Meu, te voi adăposti, voi fi Refugiul tău. Eu sunt Iisus şi Iisus înseamnă 

Salvator. 
Iisus adresează acest Mesaj tuturor celor care îl citesc. Nu este o simplă întâmplare că îi citiţi 

Mesajul de Pace şi Iubire. Este El, Iisus, care v-a căutat, care a venit la voi şi v-a dat acest Mesaj 

spre citire. 
–Sporeşte împărăţia Mea răspândind Mesajul Meu aşa precum o faci. Eu sunt Cel care 

voi rândui Lucrările Mele şi voi spori împărăţia Mea. Adu-ţi aminte că-Mi ating tot-

deauna ţinta, zâmbeşte-I Salvatorului tău, binecuvântează-Mă. 
M-am întors şi L-am binecuvântat pe Iisus. 
Te binecuvântez, Iisuse Christoase, te binecuvântez! 

–Şi Eu te binecuvântez, sincronizează-te cu Mine în noaptea aceasta. Am fost părăsit de 

fraţii Mei şi trădat de unul din ei; împărtăşeşte cu Mine chinurile de moarte de la 

Ghetsimani, nu Mă părăsi. 
Nu, Doamne! 

–Păstrează-Mă pururea în cugetul tău, mângâie-Mă astfel, arată-Mi că nu Mă vei părăsi, 

Vassula; împărtăşeşte Agonia Mea, împărtăşeşte Cupa Mea, stai cu Mine până la 

capăt. Trăieşte Patimile Mele, slăveşte-Mă! Rămâi lângă Mine. 
Iisuse, da, o să stau. Iisus părea ca retrăieşte Patima). 

–O, Vassula! Intră în Inima Mea Sfântă, pătrunde în adâncurile Ei, acolo vei găsi Pacea. 

Eu, Domnul, ţi-am păstrat un loc, tu Îmi aparţii şi Eu îţi aparţin, Iubirea te va 

îndruma. 
Doamne, ţi-am dăruit inima mea, poţi să faci cu mine ce pofteşti. 

–Atunci, ai încredere în Mine; ia mâna Mea, nu te voi părăsi în veac! 
Călăuzeşte-Mă, Doamne, căci Tu eşti îndrumătorul şi Dumnezeul meu. 

–Vino, nu Mă uita; binecuvânteaz-o pe Beatrice. Eu, Domnul, o binecuvântez. Noi? 
Da, Doamne, împreună, pentru veşnicie. 
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PAŞTELE; JOILE MARI 07.04.88 
Am fost miercuri la Biserică şi preotul ne-a binecuvântat pe fiecare cu ulei amestecat cu mir. Ni 
se permite să înmuiem în acest amestec o bucăţică de vată şi s-o luăm acasă. A sosit şi Beatrice 

ca să mergem la Biserică. Iisus mi-a cerut s-o binecuvântez, aşa că am binecuvântat-o cu 

amestecul de mir şi ulei pe care îl păstrasem. Binecuvântăm în felul acesta: îi facem Semnul 

Crucii pe frunte, pe obrazul stâng, pe obrazul drept, pe bărbie, pe dosul mâinilor şi în palmă. 
Preotul a rostit câteva Cuvinte în legătură cu tămăduirea trupului şi a sufletului. Printr-o 

locuţiune interioară, Iisus mi-a dat de înţeles ca El Însuşi pronunţă aceste Cuvinte. 
La Biserică, pe alocuri, cugetul meu se rătăcea, din pricina limbii. Nu înţeleg aproape deloc 
greaca clasică. Mi-era tare greu să împiedic cugetul meu să n-o ia razna în timpul celor trei ore, 

dar Iisus a făcut în aşa fel încât aşa ceva să nu se întâmple. De fiecare dată când cugetul meu 

încerca s-o ia aiurea, Iisus îmi spunea: „stai lângă Mine―, sau „rămâi lângă Mine―. Cred ca a 
trebuit să-mi spună acestea de cel puţin 10 ori, dacă nu mai mult. 

 
VINEREA MARE 08.04.88 

Iisus? 

–Eu sunt; de ce te îndoieşti? 
Am căutat în Biblie cuvintele pe care Iisus le-a spus la începutul Mesajului Său din 29.03.88, 

pentru că ţineam minte că le văzusem undeva în Biblie: ―...şi copiii Mei vor prooroci―. Le-am 
găsit în Faptele Apostolilor (Fapte; 2: 17-21), pentru că Iisus îmi arătase o dată pasajul acela. I-

am cerut lui Iisus să mi-l mai arate o dată. După ce am căutat un timp, nefiind chip să-l găsesc, 

mi s-a părut că e ca şi cum aş căuta un ac în carul cu fân! M-am gândit că poate Iisus nu m-a 
auzit, şi-atunci m-am apucat să zic mai tare: o, Iisuse, – trebuie că am strigat – Tu nu m-ai auzit! 

Nici n-am terminat bine ultima propoziţie, şi-am descoperit că ceea ce căutam, era chiar sub 

nasul meu. Atunci, El a glăsuit: „de ce te îndoieşti?― 

–Ah! Tot ce-ţi cer este Iubire. Iubeşte-Mă şi Setea Mea se potoleşte. Iubeşte-Mă şi Rănile 

Mele se alină! iubeşte-Mă şi Duhul Meu se va bucura în tine! iubeşte-Mă şi-i vei birui 

pe duşmanii Mei! 

Duhul Meu este cu tine, copila Mea; noi? 
Da, Doamne, da, Sfântă Marie, noi, în vecii vecilor. 

 

 
PAŞTELE; SÂMBĂTA MARE 09.04.88 

–Te iubesc; tu te-ai unit cu Mine acum şi fiecare pas pe care îl faci, Eu îl binecuvântez, 

copila Mea. Eu sunt Izvorul Vieţii tale, Eu sunt Învierea. 
Doamne, deşi acest Mesaj a convertit mulţi laici, care se bucură, (...) eu sunt tristă, căci am trimis 

feţelor bisericeşti cel puţin 33 de copii cu Mesajul acesta, dar numai doi au răspuns: unul ca să 
spună că nu se simte obligat să-şi dea cu părerea, altul că are enorm de lucru şi că nu are timp de 
aşa ceva. Doamne, sunt atât de tristă! 

–Vassula, aşa să fie. (...) Vassula, lasă-Mă liber să acţionez în felul Meu. Într-o zi, voi 

orândui Lucrările Mele pe care ţi le-am dat. Tu, copila Mea, ar trebui să porţi acest 

nume: „Victimă-din-Iubire―. Nu te voi părăsi niciodată, nici nu te voi lăsa să pieri. 

Fiecare Cuvânt va fi scris de mii de ori până la Sfârşitul vremilor. Am rânduit 

Legături veşnice între voi şi Mine, aceste Legături sunt Alianţa de Iubire dintre noi, 

aceste Legături poartă Numele Meu şi sunt în veacul veacului şi pentru întreaga veşnicie. 

Eu, Domnul, vă iubesc pe toţi şi, de dragul acelora care caută Adevărul, Mă pogor, ca să 

le arăt din nou ceea ce este Adevărul adevărat şi ce înseamnă, pentru că ei L-au uitat. Eu 

sunt Adevărul şi Adevărul este Iubire, Iubire fără sfârşit, Iubire Sublimă, Iubire Eternă;   

Cartea Mea este Cartea Iubirii. Mireasa Mea, vino şi iubeşte-Mă, iubirea ta Mă slăveşte. 

Înţelegi acum de ce am pogorât prin tine, copilă; nu numai ca să-Mi manifest în tine 
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Iubirea Mea pentru tine numai, ci pentru întreaga creaţia Mea! („întreaga― a fost pronunţat 

cam aşa: întreaaaaga.) Am venit ca să le reamintesc cât de mult îi iubesc. Inima Mea 

plânge şi se frânge când vede atât de mulţi din creaţia Mea lăsând drum deschis Satanei! 

cât sufăr când văd pe calea pierzaniei pe atâţia din cinul Meu preoţesc! Eu sunt Cuvântul, 

Sfântul Sfinţilor, Tatăl veşnic, Emanuel şi Salvatorul vostru, pe care L-aţi străpuns cu 

mulţi ani înainte şi pe care n-aţi încetat să-L străpungeţi iarăşi şi iarăşi. De ce? Care e 

diferenţa dintre acum şi altădată, când am fost în carne şi oase şi M-aţi ţintuit pe Cruce? 

sunt în continuare străpuns de intoleranţa voastră, de aroganţa voastră, de apostazia şi de 

îndărătnicia voastră de a nu asculta, nu aţi încetat să rămâneţi letargici faţă de Semnele 

Mele, Minunile Mele, Lucrările Mele Divine. Astăzi vă bateţi joc de Mine ca ieri; Mă 

batjocoriţi, voi, cărora v-am încredinţat milioane de suflete; iar Mă crucificaţi, ţintuindu-

Mă din nou pe lemn cu apatia voastră. O, voi toţi, a căror inimă e încă sterilă (Glasul lui 

Iisus era trist şi rugător), a căror inimă s-a transformat în granit, Îmi veţi permite vreodată 

să vă ating inimile şi să le înmoi şi să le deschid? veţi înceta într-o zi să Mă mai 

străpungeţi? Gura Mea este mai uscată ca pergamentul, însetată de iubire, Ochii Mei se 

scârbesc din ce în ce mai mult văzând cum predicaţi la Altarul Meu. 

Îmi oferiţi rugăciunile voastre, dar înainte de a se înălţa la Mine, ele se pierd în aer, 

ca ceaţa. Îmi întorc Ochii de la voi pentru că ştiu  ce zace în adâncul inimii voastre. Mă 

înăbuş!... Mă sufoc!... Să trebuiască să privesc sămânţa Mea plină cu Cuvinte moarte, să 

trebuiască să vă privesc cum veniţi fără teamă la Mine, călcând în picioare Inimile 

Noastre Divine atât de făţiş! (Inima lui Iisus şi a Sf. Maria) atât de limpede! Cum de 

aşteptaţi, dar, ca mieii Mei să aibă încredere în voi? Ah, Vassula! Inima Mea sângerează 

din belşug. Intră în Inima Mea şi simte Rănile Dumnezeului tău! 
I-I-S-U-S-E!... Inima mea urlă de durere simţindu-te în această stare. O, Dumnezeul meu Preaiubit! Ce 

ţi-au făcut?... Ce-ţi fac? 

–Revelează Lucrările Mele de Iubire, revelează-le tuturor oamenilor, chiar şi acelora care 

te vor trata ca pe un bufon, copila Mea. Ei vor vedea până la sfârşit Slava Mea. 
Sunt zdrobită şi Domnul o ştie. Am fost deja tratată ca un bufon, ca o şmecheră, ca o posedată, ca un 

anticrist, ca o bolnavă mintală, am fost ocărâtă, pentru că oamenii nici măcar nu-şi ascund 
sentimentele când vor să te rănească... voi fi în stare să continui să suport... în asemenea 
condiţii? sunt slabă... Sufletul meu e scârbit... Cei doi martori ai mei nu au nici ei destulă 
autoritate şi nici putere şi ei calcă pe unde calc şi eu, ridiculizaţi şi aruncaţi, necrezuţi şi nebăgaţi 
în seamă, bem cu toţii din acelaşi Pahar amar, împărtăşindu-L cu Iisus. 

–Vassula, Tu Mă ai pe Mine înaintea ta, sunt Eu, Dumnezeu, care îţi voi arăta toată Slava 

Mea până la sfârşit. Te-am ales pe tine, pe James şi pe David ca să fiţi instrumentele 

Dreptăţii, Păcii şi Iubirii Mele şi încredinţez în mâinile voastre cele trei Cununi: pe 

cea a Dreptăţii, a Păcii şi a Iubirii. 
Doamne, suntem cu toţii atât de neajutoraţi! 

–Ştiu ce-am ales, am ales trei instrumente nespus de slabe, toţi trei sunteţi nimic şi 

neajutoraţi, da! I-am găsit pe cei mai neînsemnaţi din întreaga Mea creaţie v-am ales 

ca fiecare să fie capabil să vadă că întreaga Autoritate se va pogorî direct de la Mine 

şi numai de la Mine... şi nu de la voi! 

Vassula, Eu sunt Paznicul acestei grădini şi nimeni altul nu opreşte din creştere 

copacii înalţi, ci numai Eu, permiţând celor mici să crească. Cuvântul Meu se va pogorî 

peste tine, creaţie, ca un Fulger! Vai necredincioşilor! Vassula, ţine-Mă în inima ta, ai 

Pacea noastră! 
11.04.88 

Doamne, nu mă refuza, dacă tot sunt ultima în ochii Tăi, ai milă de mine şi mă hrăneşte, dacă Tu 
voieşti, chiar şi cu firimituri, Doamne; Sf. Marie, nu mă lepăda, te rog să ai milă şi să-mi arunce şi 
mie Domnul măcar câteva firimituri, te rog, ţine-Mă ca să fiinţez! Amin. 
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–Vino! Ia pâinea Mea! Nu te voi refuza! Te voi hrăni cu mâna Mea! Te voi înfrumuseţa, 

Vassula, desfată-Mă şi laudă-Mă! 
Lăudat fie Domnul! 

–Vino, scrie, scrie: Cain nu-şi va executa planul şi n-o să-l termine pe frate-său de data 

aceasta. Îl voi împiedică, îl voi surprinde. El nu se aşteaptă să intru în camera lui ca 

un hoţ, (o face Iisus acum?) ca să-i dezvălui planul, lăsându-l gol şi gol va rămâne Cain 

până ce va veni la Mine pocăit. Roagă-te pentru această ora, ora când se vor înălţa 

plângeri, implorări şi teamă. Aceea va fi ora Dreptăţii. 

Fii binecuvântată, copila Mea! Eu, Tatăl, te iubesc. Eu sunt Sfânta Treime, Una în 

toţi; m-ai discernut bine! Scrie acest lucru. 
L-am discernut pe Iisus în cele „3 ipostasuri―. În timp ce Iisus spunea „Eu sunt Tatăl Tău Cel 
Sfânt― ca în fotografiile acelea curioase cu o singură persoană, dar făcute de parcă ar fi fost 3, 

una ieşind dintr-alta, toate similare şi toate 3 aceleaşi. 

–Sunt Sf. Treime, toţi în Unu. Te iubesc, vino, copile. Te voi iniţia în taine adânci, toate 

spre Slava Mea; ia-Mă de mână, Eu sunt Cel ce te-a creat. Noi? 
Da, Doamne! 

 
12.04.88 

De ieri începând, Satana, profitând de momentele mele de slăbiciune, m-a atacat, lăsându-mi 

sufletul în tulburare. Am simţit imediat pe Iisus care strângea legăturile noastre, care păreau ca 

nişte corzi suple. Pentru că legăturile se strângeau tot mai tare, am simţit braţul lui Iisus; aveam 
impresia că eram un fel de fraţi siamezi. Avea obiceiul să se plece înainte, privindu-Mă cu 

nelinişte. M-am simţit mângâiată. 

–Sunt aproape de tine; vino, te binecuvântez. Te iubesc, Vassula Mea, nu te scap 

niciodată din privire, mai ales în momente de slăbiciune. Eu strâng legăturile noastre. 

Gândeşte-te, Vassula, te-am vindecat ca lumea să vadă că sunt printre voi. Vassula, 

(tonul lui Iisus a devenit trist), te-am vindecat ca să-Mi fii de folos, aruncându-te din 

braţele Mele în lume, ca Năvod al Meu. Fiică, permite-Mi să te folosesc pe această 

cale, trag când şi când Năvodul Meu şi Mă bucur când Năvodul Meu a prins câte 

ceva. Da, caută interesele Mele şi vei înţelege. Ştiu că e greu să trăieşti în lume pentru 

că tu, de-acum încolo, nu mai aparţii lumii. Ţi-am făcut cunoscută originea ta şi cui 

aparţii chiar de la începuturi, dar răul te-a amăgit tot timpul. 

–Tu Mi-ai aparţinut, ai venit de la Mine, eşti a Mea, ca Abel care era sămânţa Mea; 

avându-te pe tine în lume, lumea nu te recunoaşte ca a lor şi de aceea ei încearcă să te 

ademenească. Te am în mijlocul răutăţii şi acolo vor încerca să te distrugă, te vor 

batjocori şi te vor descuraja. Ţi-am arătat toate aceste lucruri ca să fii pregătită 

dinainte de sosirea vremii şi ca să te învrednicesc să înduri toate aceste încercări; 

toate încercările te aşteaptă; ţi-am arătat crucea ta, dar Eu sunt cu tine, împărtăşind-o 

cu tine. Nu eşti singură, sunt aproape de tine, şi în Mine îţi vei găsi odihna. Curaj, fi-

ică, sprijină-te pe Mine când eşti trudită şi te voi odihni şi te voi mângâia. Vino, 

zâmbeşte-Mi, nu uita ce te-am învăţat; nu te-ndoi în veac de Prezenţa Mea; sporeşte 

împărăţia Mea, fiică, vă iubesc pe toţi. (Semnătura şi semnul peştelui) 
Lăudat fie Domnul; Slavă lui Dumnezeu! 

 

 

 
14.04.88 

Ca de obicei, am spus cele 3 rugăciuni, ca rugăciuni pregătitoare. Iar la cererea lui Iisus, I-am 
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spus mai o data: „Alege Tu pentru mine!― 

–Preaiubită copilă, (Sf. Maria, Maica noastră) ai Pacea Mea; cere şi ţi se va da. 
Sf. Marie, L-am lăsat pe Domnul, din toată inima, să aleagă pentru mine. 

–Floare, Noi suntem cu tine; adu-ţi aminte ce ţi-am spus: voi face minuni în faţa a mulţi. 

(...) Această Revelaţie va aprinde inimile copiilor noştri cu iubire. Cere şi ţi se va da. 
O doamne, cer numai ce-Ţi va aduce mai multă Slavă, hotărăşte pentru mine, amin. 

–Vassula, deoarece laşi Domnului această libertate, află ca El e încântat; un îndrumător 

mai bun nu poţi să ai; înţelepciunea te va instrui. Fii supusă şi lasă totul în mâinile 

Lui; îl faci fericit pe Domnul, bizuie-te în întregime pe Dumnezeu. Te iubesc, fii 

binecuvântată! 
Te binecuvântez, Sf. Marie. 

–Noi? 
Da, noi. 

 
18.04.88 

Tocmai mă gândeam la Iisus. 

–Eu sunt. Pacea fie cu tine, suflete; seamănă ce ţi-am dat. Învaţă-i pe copiii Mei, învaţă-i 

să nu se mai ridice împotriva Mea, învaţă-i să se iubească unul pe altul, roagă-te 

pentru mântuirea sufletelor, roagă-te pentru Consiliul Mondial al Bisericilor, roagă-te 

pentru marea întoarcere; era voastră e moartă, roagă-te pentru reînnoirea erei voastre, 

pentru renaşterea ei, pentru o Nouă Eră, roagă-te pentru ce începuse să se roage 

preaiubitul Meu Ioan XXIII, inspirat de Duhul Meu Sfânt. Biserica Mea va fi una, 

reînnoită de Mine, prin aducerea înapoi a multor suflete, în braţele Mele! 

Oile Mele, toate s-au rătăcit, Satana a adus mânia lui printre voi, dezbinându-vă, 

despărţindu-vă, risipindu-vă, aruncându-vă în neorânduială... 

Petre! O, Petre, recunoaşte Sfârşitul Timpurilor, cum se face că cei mai mulţi dintre 

voi nu sunteţi capabili să le discerneţi? Umbriţi de aripile lui Satana (...); 

Satana i-a rătăcit de la Adevăr pe mulţi dintre voi! Ia mâna Mea, Petre, şi te voi 

îndruma; auzi strigătul Meu, adună-i pe fraţii Tăi din Est, să Mă întâlnească sub 

acoperişul Meu, adună-i pe fraţii tăi din Est în Temelia Mea, cheamă-i să vină înaintea 

Mea, cât Îmi doresc această Unitate! Petre? Petre, dacă Mă asculţi, voi aduna toate 

neamurile sub acoperişul Meu, le voi sfinţi înnoindu-le pe toate. Voi revărsa din Cer 

Roua Dreptăţii Mele precum ploaia şi Grădina Mea se va înfrumuseţa. Voi umple 

rezervele voastre din Rezervele Mele; ascultă-Mi Glasul, Petre, împărăţia Mea e chiar la 

uşile voastre, împărăţia Mea e printre voi, cum se face că n-o recunoaşteţi? Petre, tu ştii 

că orice împărăţie care e dezbinată împotriva ei însăşi se va prăbuşi. Casa Mea a fost 

dezbinată şi astăzi zace în ruină; grăieşte-le, preaiubite, despre Planul Meu de Salvare; 

Petre, liberează-i pe copiii Mei. 

Pacea fie cu voi, cu toţi! 
Iisuse, Dumnezeul meu, Tu îl chemi pe patriarhul Ortodox? Pe el îl vrei, Doamne? 

–Da, planul Meu este să unesc toate neamurile, de la Est la Vest, de la Nord la Sud şi să 

le aduc pe toate laolaltă sub Lumina Mea, sub aripile Mele, toate unite într-o singură 

turmă, sub protecţia unui Păstor Vigilent. V-am promis că nu vă voi părăsi în veac şi 

că voi fi cu voi în vremi de restrişte. Floare, îmi ţin promisiunea. Vă iubesc pe absolut 

pe toţi şi, răbdător, aştept ca inimile voastre să se deschidă şi să Mă înţeleagă. Nu vă 

întăriţi inimile ca în Timpul Revoltei. Deschideţi-vă inimile, sunt chiar în pragul 

vostru! înţelepciunea vă va instrui, aveţi Pacea Mea. 
Slavă lui Dumnezeu! lăudat fie Domnul! Vie împărăţia Ta! 
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–Te voi hrăni, Vassula, noi? 
În vecii vecilor. 

19.04.88 
Tată, fie cu putinţă să ne unim într-o singură credinţă şi un singur Botez, sub Numele Tău Cel Sfânt; 

fie cu putinţă să fim una precum Tu, Iisuse, eşti una cu Tatăl nostru; păzeşte-ne în Numele Tău, 
pe care ni L-ai dat, amin. 

–Uite ce bucurie voi avea când, în jurul unui Singur Altar, vă veţi aduna şi când, în jurul 

aceluiaşi Altar, Mă veţi lăuda, recunoscându-vă greşelile, căindu-vă de Revolta voas-

tră şi pomenind Iubirea Mea pentru voi şi iubindu-vă unii pe alţii aşa cum vă iubesc 

Eu; copilaşilor, fiţi perfecţi! 
Doamne, sora mea întreabă dacă se poate să-i binecuvântezi crucifixul aşa cum l-ai binecuvântat pe 

al meu, sărutându-l. 

–Ai Pacea Mea, te iubesc; vreau să Mă discerni în întregime, discerne-Mă. Da, stau lângă 

tine. Acum, pentru că ştii unde sunt, ridică la Buzele Mele medalionul şi crucifixele 

pe care Yannula ţi le-a dat, le voi săruta binecuvântându-le. Haide, aştept. Da. 
Am ridicat fiecare obiect, unul după altul şi Iisus le-a sărutat şi le-a binecuvântat. 

–Vassula, nu te îndoi, scrie; îţi spun aceasta: oricine vrea să le binecuvântez crucifixele şi 

medalioanele, Eu, Domnul, o voi face cu mare bucurie. Vino, nu te îndoi. 
O, Doamne, ajută-mă să înţeleg toate acestea! 

–Crede numai, fii simplă, fii ca un copil, te iubesc. 

 
Mai târziu; 

–Vassula, Eu pot să-nfloresc întreaga Mea grădină de Unul Singur; da, pot să-Mi 

reînnoiesc Biserica singur; Îmi ajung, Eu sunt Atotputernic. Tot ce-ţi cer este iubire. 

Iubeşte-Mă şi permite-Mi să împărtăşesc aceste lucruri cu tine. 
O, Doamne, te iubesc fără margini. 

–Floare, n-ai înţeles? N-ai observat? Vino, o să-ţi spun: încă de la începutul timpurilor, 

M-am arătat în diferite locuri, la diferiţi oameni, de diferite vârste. Vassula, cum se 

face că era voastră nu mai vede deloc Semnele Mele? Am spus Eu vreodată că voi 

înceta de a Mă arăta Eu Însumi şi Semnele Mele? Epoca voastră e moartă şi ei s-au 

distrus cu propria lor mână... Eu sunt Domnul Domnilor, Dumnezeul Cel Viu; cum se 

explică, Mă vreţi mut? Cum se explică, Mă vreţi mort? Vassula, ţi-am arătat şi-ţi arăt 

ce a devenit creaţia Mea. Înţelege că, fiind legată de Mine, tu eşti trasă de Mine. Te 

trag după Mine prin acest pustiu, arătându-ţi, atrăgându-ţi atenţia asupra a tot ce era, 

ce a fost şi ce rămâne; Eu tai mărăcinii şi spinii ca să nu-ţi facă rău căci, dacă te-ar 

atinge, te-ar împunge, te-ar sfâşia, copila Mea, făcându-te bucăţi. Sunt cu tine, 

deschizându-ţi şi netezindu-ţi calea. Te iubesc fără margini şi nu vreau ca aceşti spini 

să te împungă şi să te străpungă, în drumul nostru, rănindu-te de moarte! Ştiu că 

numai simpla apropiere de tine este suficientă să te lase în totală agonie. Văd toate 

acestea, Vassula Mea, şi Inima Mea e adânc rănită, dar, preaiubito, toate aceste 

sacrificii nu sunt în deşert. Ah, cât te iubesc, suflete; cine Mă caută, Mă găseşte; 

bateţi şi vă voi deschide; veniţi şi vă voi aminti de Prezenţa Mea. 
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Caietul 24 

 
25.04.88 

Am citit, ca de obicei, cele 3 rugăciuni şi de 2 ori Slava Tatălui… şi am întrebat: 
Dumnezeul meu, eşti Tu cu-adevărat? 

–Eu sunt, fiică, în pofida neputinţei tale de a înţelege darurile Mele pe care le revărs peste 

tine. Te iubesc nemărginit; trăieşte pentru Mine, pune-Mă pe primul loc, Casa Mea e 

în ruină. Vassula, o doresc reconstruită. Îţi voi arăta cum; Iubirea doreşte iubire; 

vorbeşte-Mi ca acum, simte-Mă, sunt lângă tine. Vino la Mine de bună voie, 

deschide-ţi inima Mie, tratează-Mă ca pe un prieten, ca pe Tatăl tău; cu toate acestea, 

nu uita ca sunt Sfânt şi Dumnezeul tău. Spune-le că cuvintele simple venite din 

străfundul inimii Îmi sunt mai plăcute decât cuvintele sofisticate care vin de pe buzele 

lor. Nu Mă trataţi ca pe un străin. Eu, Domnul, vă binecuvântez! 

 
26.04.88 

Ieri, pe când vorbeam cu sora mea despre ceea ce Dumnezeu voieşte să fac, în toiul conversaţiei 

m-am trezit că zic în greceşte: „Tata mi-a spus că…― în modul cel mai firesc cu putinţă, m-am 
surprins că-L numesc pe Dumnezeu „Tată―. Imediat m-am oprit, fiindcă am văzut-o pe sora mea 

ca mă privea mirată. Am dus mâna la gură şi i-am explicat că I-am zis lui Dumnezeu „Tată― fără 

să vreau, pentru că adeseori mă simt atât de aproape de El, încât îmi vine câteodată să zic că am 
două familii, una dată aici pe pământ şi adevărata mea Familie, Sfântă, care trăieşte Sus, în Cer. 

–Micuţo, stai sub Acoperământul Meu; lângă Mine eşti la adăpost de atacurile Satanei. 

Da, el îşi îndoieşte eforturile, întinzând tot felul de curse. Te urmăreşte, copila Mea, 

complotând; este în totală turbare din pricina a tot ce are să vină. Îţi spun aceasta, 

copila Mea, ca astfel să-ţi dublezi rugăciunile. 
Doamne, Tu doreşti ca eu să postesc; aceasta va fi de ajutor, Doamne 

–O să posteşti? 
Dacă asta Ţi-e voia… 

–Da, te voi ajuta în aceasta privinţă. Vassula, când mi-ai zis „aba― („Tată― în greceşte) am 

primit acest cuvânt ca pe o bijuterie; habar n-ai tu cât Mă atrage simplitatea. Da, te-

am numit desculţă, pentru că aşa eşti în inimă. Ascultă-Mă, te-am creat în Lumina 

Mea, te-am primit în Palatul Meu, te-am invitat să împărtăşeşti Pacea Mea, Crucea şi 

Iubirea Mea, te voi conduce curând într-un pământ unde vei spori împărăţia Mea, te 

voi sfătui şi te voi instrui la timpul potrivit. Floare, spune-i lui James acestea: 

fericeşte-Mă prin a nu fi niciodată reţinut când este vorba de a mărturisi despre 

Adevăr; ai credinţă, trăieşte în credinţă şi lasă-te total în Voia Mea. Te-am înălţat ca 

să înţelegi Adevărul; rămâi mic, fă-Mi plăcerea de a nu te îndoi niciodată; ţi s-a dăruit 

revelaţia Mea pentru a fi martorul Mesajului Meu în care Tu ai citit dorinţele Mele; 

te-am luminat ca să le înţelegi; ţi-am arătat Sfânta Mea Faţă, James, te iubesc la 

nebunie şi, suflete, prin aceasta înţeleg să vă aduc pe toţi, înapoi, la Mine! Voiesc să 

măreşti împărăţia Mea, să Mă cinsteşti şi să Mă bucuri! 

 

 
27-28-29.04.88 

 Zilele acestea, Satana mă atacă în mod constant, murmurându-la ureche că nimic n-o să iasă 

din această Revelaţie, făcându-mă să uit tot binele pe care l-a făcut deja şi încă îl mai face. M-a 

făcut să pierd sensul realităţii, mi-a luat toată încrederea şi a aruncat-o departe, mi-a acoperit 
iubirea ce o am pentru Domnul, astfel încât această mare iubire ce-o am pentru El apare ştearsă. 
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Mi-a arătat lumea şi cât este ea de reală şi cât de ireală şi de falsă este spiritualitatea. M-a făcut 

să agonizez şi mi-a tulburat gândurile, zăpăcindu-mă. Domnul mă avertizase. Cu cât creşte 
această Revelaţie, cu atât îşi sporeşte şi Satana eforturile lui pentru a o opri din creştere. Ştiu că 

este Satana, pentru că lasă sufletul meu nemângâiat şi în disperare. 

 

Lăudat fie Domnul! Slavă lui Dumnezeu! 

 
Sf. Mihail a spus: „Lăudat fie Domnul!― după ce am citit rugăciunea lui şi Sf. Maria: „Slavă lui 

Dumnezeu―, după citirea rugăciunii ei. 

–Floare, ai încredere în Mine, roagă-te, Vassula, roagă-te, Vassula Mea, ca lumea să-şi 

deschidă ochii şi să audă cu urechile lor; Dreptatea va birui; creaţie perversă! Până şi 

păcatele Sodomei vor părea mai puţin perverse faţă de ale voastre; păcatele ei sunt 

mari, dar ale voastre au îngrozit eternitatea! 

Garabandal nu va fi înmormântat, harurile de la Garabandal vor reînvia! 
Iisuse, O, Iisuse, sunt aşa de fericită că mă sincronizez iarăşi cu Tine! 

–Vino, Eu, Iisus, nu te-am părăsit niciodată; acceptă aceste încercări, totul vine de la 

Mine. David şi James, fiţi puternici când ispitirile vin; nu v-am adus până aici ca 

acum să vă las. Vassula, Satana te urmăreşte fără încetare, aşadar nu dormi, dormitul 

te duce în ispită; devii o pradă mai uşoară pentru Satana dacă nu eşti trează; deci fii 

alertă, fii cu ochii în patru; când eşti trează, simţi Prezenţa Mea, adu-ţi aminte de 

Prezenţa Mea. 
Iisus obişnuieşte să mă scuture ca să mă trezească. Zilele astea am fost atacată de Satana. 

 
30.04.88 

Iisus? 

–Eu sunt. Eu sunt „revelaţiile―. Vassula, asupra cui îmi înscriu Cuvintele? Sincronizează-

te cu Mine ca să Mă înţelegi. 

Te iubesc la nebunie, creaţie, dar tu te-ai lepădat de Mine, trădarea a intrat în 

Sanctuarul Meu dând naştere la Risipire. 

Vassula, încearcă să Mă discerni total, să Mă auzi. Din iubire, Îmi voi permite să 

intru în străfundurile cele mai adânci ale inimii fiului Meu (părintele James). Ochii Mei 

văd totul, urechile Mele aud totul, Inima Mea simte totul. Vreau să spun slujitorului Meu 

James: acceptă-Mă în întregime (rolul său, cred), fii ca o floare şi deschide-te, deschide-ţi 

inima complet Mie şi vei absorbi Razele Mele de Lumină. Abandonează-te Mie total, 

predă-te în întregime Mie acceptându-Mă; fă-Mă să Mă bucur când te aud, James! Tot 

ce-ţi cer, preaiubite, este să încerci să discerni Voia Mea; nu şo văi când binevesteşti 

cuvintele Mele, pune-Mă pe Mine înaintea la toate, pune-Mă pe Mine întâi, fii moale ca 

ceara şi permite-Mi să te călăuzesc. Trage foloase din ce ţi-am dat, James; te-am ales să-

Mi culegi Recolta; ţi-am pus în mână o Seceră, nu te teme să seceri viguros, mergi înainte 

hotărât, seceră cu curaj, nu şovăi, suflete! 

Eu sunt Cel ce-ţi dă această vigoare, deci nu ezita şi nici nu te teme, tu şi David sunteţi 

cei doi martori ai Revelaţiei Mele, nu Mă lăsaţi de izbelişte; veţi rămâne ca mărturisitori 

şi veţi muri mărturisind; înţelegeţi că Eu, Domnul, vă iubesc nemărginit şi din această 

pricină Îmi permit să pătrund în adâncurile „eului lăuntric― al sufletului vostru. 

Revelaţiile Mele le aşez în mâinile voastre. Realizaţi voi ceea ce vă dau? vă conduc pe 

căi înguste şi pe drumuri furtunoase, preaiubiţilor, dar veţi vedea Lumina până la sfârşit; 

căutaţi interesele Mele şi abandonaţi-vă total Mie. Aduceţi-vă aminte că sunteţi în braţele 
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Tatălui, deci aveţi încredere în Mine. Eu, Domnul Mă folosesc de tine, James, să 

împlineşti Cuvântul Meu. Ascultă Glasul Meu, ascultă de dorinţele Mele şi nu de acelea 

scornite de oameni; auzi strigătul Meu de pe Cruce, vino şi împărtăşeşte suferinţele Mele, 

vino şi împărtăşeşte cu Mine agoniile Mele, împărtăşeşte Crucea Mea, fii oglindirea Mea, 

preaiubite. Te trimit ca pe un miel între lupi turbaţi, te trimit să mărturiseşti fără sandale, 

fără arme, te trimit gol, dar te las să-Mi porţi Mesajul, Cuvântul Meu Divin, gravat pe 

fruntea ta şi aşa să fie, ca o Flacără care te călăuzeşte; o, James, roagă-te! roagă-te, pentru 

că vor încerca să-ţi smulgă din mână Secera pe care ţi-am dat-o şi să te lase fără! atenţie 

la aceşti lupi, nu înşela niciodată aşteptările Domnului tău şi Dumnezeu, fii curajos şi nu 

tremura când vor încerca să-şi justifice cauza; caută interesele Mele şi slăveşte-Mă; Eu, 

Domnul, te iubesc. 

 
30.04.88 

Iisus? 

–Eu sunt. 
Prezenţa lui Iisus e vie, este ca şi cum aş fi ieşit din „ceaţă― şi îl văd şi-L simt mai bine decât în 

ultimele zile când Satana mă tulbura. Acum este ca şi atunci când era pe pământ în carne şi oase, 

sau ca şi cum aş fi mers înapoi în timpul Său, aici. Totul este viu, este minunat! 
–Vassula, tot ce vreau este Iubire; Slavă lui Dumnezeu pentru că învaţă aceste lucruri 

numai copilaşilor şi le ascunde savanţilor şi învăţaţilor. 
Spunând aceasta, Capul Frumos al lui Iisus s-a ridicat către Cer. I-a plăcut foarte mult lui Iisus 

că nu am încercat să raţionalizez toate acestea. Lui îi place să credem orbeşte şi inocent, în mod 

naiv. 
–Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. 
Am simţit foarte tare Prezenţa Lui. „Vibraţiile― lui Dumnezeu făceau să-mi vibreze tot trupul, 

cugetul şi sufletul; e greu de redat în Cuvinte; în acelaşi timp, Pacea Lui mă învăluia; acestea 
toate, împreună, îmi produc un sentiment minunat. Era ca şi cum m-aş fi aruncat într-o mare de 

Iubire. M-am simţit transparentă, m-am simţit fericită. Atât de fericită, că-mi curgeau lacrimi de 

fericire, pe obraji. 
–Nu te îndoi în veac de Prezenţa Mea. Vassula, stai acum lângă Mine; roagă-te, te voi 

asculta. (Iisus voia să spună imediat, în starea în care mă adusese El; m-am rugat) 
Am auzit fiecare Cuvânt. 

M-am rugat „Tatăl nostru―, dar foarte încet, din inima, în timp ce lacrimile nu încetau să-mi 
curgă datorită stării de fericire în care mă aflam. 

–Vino, Eu şi tu, tu şi Eu, împreună pururea şi în veci. Eu, Iisus, te iubesc, suflete. Noi.  
Mai târziu 
–Vassula, sunt fericit că te am lângă Mine. Ah, Vassula, de câte ori nu M-am temut 

pentru tine! Satana te urăşte şi este hotărât să zădărnicească Planurile Mele; în 

turbarea lui, creează toate agoniile tale, te minte, acuzându-te ca să te aducă la 

disperare. Fiică, te-am înştiinţat dinainte de atacurile lui. Una binecuvântată, nu da 

pas Satanei, agaţă-te de Mine; te ajut să treci cu bine toate ispitele. Vassula, adu-ţi 

aminte că Satana te apropie mai uşor când dormitezi; deci fii vigilentă, copila, 

veghează întruna, fii cu ochii în patru. 
Rugându-mă, Doamne? 

–Da, rugându-te; roagă-te, roagă-te, roagă-te. 
Iisus îmi da de înţeles că rugăciunea îl ţine departe pe Satana, Rugăciunile care îl atrag pe el. 

 
01.05.88 

–Vassula, ia aminte la Glasul Meu şi sincronizează-te cu Mine, meditează la perfecţiunea 
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Mea (adică să meditez la Atotputernicia şi la veşnicia Lui); sus, la Mine, cugetul inimii 

tale; casa ta este în Inima Mea Sfântă; Sfântul Meu Spirit te-a trezit. Fiică, tot ce 

discerni e corect. 
Pe când Iisus spunea: „Duhul Sfânt te-a trezit―, am văzut mai întâi o porumbiţă zburând 

deasupra unor cadavre printre care zăceam şi eu. Apoi, din Cer, s-a pogorât peste mine o rază 

de Lumina care m-a sculat. 

–Vassula, mai doreşti să continui cu Lucrările Mele? 
Oh, da, Doamne, dacă încă mă mai vrei. Adu-ţi aminte de neputinţa mea, Doamne, şi ajută-mă. Îţi 

mulţumesc pentru prea marea Ta răbdare cu mine, îţi mulţumesc pentru că reverşi asupra mea 
darurile Tale de care sunt nevrednică. Te iubesc, Doamne, mai mult decât viaţa. 

–Te iubesc şi te binecuvântez, fiică; spune-i lui James şi David cum Lucrările Mele vor 

scoate la iveală multe Lucrări ascunse ale Mele care au primit ocări de la oameni. 

Tămăduita şi înviata Mea, rămâi neînsemnată ca să poţi să pătrunzi şi mai adânc în 

Inima Mea. Noi, da? 
Da, Doamne, noi. 

 
02.05.88 

Domnul mi-a mai cerut o dată să mă rog „Tatăl nostru― de faţă cu El, prin acest fel de a scrie. 

M-am rugat foarte pe-ndelete. Parcă dădea din cap, dându-mi de înţeles că ascultă şi că, atunci 

când rugăciunea e spusă cu inima, Îl simt în faţa Mea, stând faţă la faţă. Iisus aprobă tare mult 
acest fel de a ne ruga. 

–Da, Vassula, mulţumeşte-Mă, rugându-te în acest fel, roagă-te cu iubire. 
Am uitat să adaug că m-am rugat stând în genunchi. 
–Logodnică, te păzesc de cel rău împreună cu Maica Mea şi cu îngerii Mei; toţi suntem 

de partea ta. 
Îţi mulţumesc, Doamne, că mă fereşti de diavol (părintele James m-a însărcinat să-i cer lui Iisus, în 

mod expres, să ne păzească de Satana, care se pare că este foarte pornit împotriva noastră.) 

–Vassula, doresc ca tu, James şi David să vă încingeţi cu o Curea la mijloc, dăruită de 

Mine; această Curea se numeşte CREDINŢA, credinţa-ca-de-Copil. Luaţi-Mă de 

mână toţi trei, pentru că vouă vă revine să reînviaţi Biserica Mea. Rugaţi-vă, rugaţi-

vă, rugaţi-vă pentru aceasta Reînnoire. 
Da, Doamne, cu ajutorul Tău; facă-se Voia Ta. 

 
04.05.88 

M-am rugat o parte din Sfântul Rozariu. Trebuie că nu-l fac prea cum se cuvine, dar încerc; apoi 

cele 3 rugăciuni pe care vrea Domnul să le spunem. Am să le scriu mai încolo, ca fiecare să le 

cunoască. 
Iisus? 

–Ai Pacea Mea, sunt Eu, Domnul, nu te teme. 
Adesea mă tem să nu-l iau pe diavol drept Iisus. Dăţile când s-a prefăcut că e Iisus, l-am depistat 

degrabă şi-apoi a fugit. 
O, Doamne, ce-aş putea să mai fac? (Vreau să-L mulţumesc pe Dumnezeu.) 

–Adoră-Mă! iubeşte-Mă! Sfânta Mea Cruce de la Medjugorje este Vie şi în flăcări; am 

binecuvântat acest ţinut, dăruindu-i Harurile Mele prin Maica Mea, care este Arca 

Alianţei Sfintelor Mele Lucrări. 
Dumnezeu mi-a dat, zilele trecute, viziunea unei Cruci imense pe un munte. Această Cruce era în 

flăcări, nu ca şi cum luase foc, ci ca şi cum era făcută din foc, un foc continuu luminos şi arzător. 

Este vorba despre Crucea de pe muntele Krijevaci, de la Medjugorje, un sat pierdut undeva, în 

Iugoslavia, unde Sf. Maria apare unor adolescenţi, în fiecare zi, din 1981 până în prezent. 
–Ascultă-Mă, în foarte scurt timp îi voi face pe necredincioşi să îngenuncheze chiar pe 
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acel munte. Crucea Mea este Vie o Flacără Vie. 
Mă întreb dacă nu cumva, într-o zi, acesta nu va fi unul din Semnele promise la Medjugorje. L-

am întrebat pe Domnul ce înseamnă focul aici şi mi-a răspuns: „VIAŢA!― 

–Vassula, Timpul este iminent, ca niciodată mai aproape; (Iisus a strigat aceste Cuvinte din 

Inima sa, pe neaşteptate.) 

–O, veniţi la Mine, preaiubiţilor! veniţi la Mine! Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa, veniţi 

la Mine acum când încă mai e timp, când încă iarba mai e crudă şi florile încă mai 

înfloresc în copaci, o, veniţi! (Iisus, Salvatorul nostru, cerşea…) 

Vă iubesc negrăit de mult! V-am iubit dintotdeauna, în ciuda răutăţii voastre şi a 

faptelor voastre rele. Creaţie, de ce te arunci atât de lesne la picioarele Satanei? Creaţie, 

întoarce-te la Mine când încă sufla Briza Primăverii şi când încă mai e vreme de 

convertire. Ah, Vassula, timpul aproape că s-a încheiat. (În timp ce Iisus spunea aceste 

Cuvinte, eu percepeam, printr-o viziune interioară, un vânt puternic, fierbinte, mortal, otrăvit, 
care sufla peste noi şi peste natura, lăsând în urma lui numai moarte. Tot ce atingea, murea.) 

Ceea ce trebuie să se întâmple este atât de aproape de voi! Mesagera Mea, James şi 

David, voi, peste care se întinde Cuvântul Meu, acest Cuvânt care este Viu, cum pot 

oameni să creadă că ei pot îngropa Cuvântul Meu? (Iisus părea uimit în vreme ce glăsuia 

aceste Cuvinte) CREDINŢA a fost deformată ca să apară ca o fiară rea, beteagă, (am văzut un 

animal mic, urât şi beteag) aşa o fac ei să apară. Tot ce este Sfânt şi Viu astăzi a fost 

deformat în acest chip, să apară sub această formă, ca să vă facă să fugiţi de ea, înfrico-

şându-vă. Cum se face că-L voiţi pe Dumnezeul vostru mut şi mort? Eu sunt Viu şi viu 

voi acţiona. (…) 

Autorităţile Bisericii te vor renega invariabil. Eu am fost renegat de către Farisei 

pentru că au crezut că ei deţin toată puterea şi autoritatea; au uitat că ei nu sunt în stare de 

nimic decât numai dacă li se dă putere şi autoritate de sus şi acum, aceşti fii ai lui Cain, 

continuă să uite că nu pot să facă nimic decât numai dacă Eu le dau putere şi autoritate. 

Eu sunt Capul, am fost, şi voi fi pururea şi în vecii vecilor. Aşa cum se prezintă acum, 

aceia care neagă Lucrările Mele Providenţiale (acest Mesaj şi altele), sunt orbiţi de 

vanitatea lor care îi întunecă; ei sunt aceleaşi călăuze oarbe, care repetă greşeala, curaţi şi 

lustruiţi pe dinafară, dar putrezi şi plini de oseminte de oameni morţi pe dinăuntru! 

Vassula, ascultă cu atenţie şi discerne-Mă, ca să fii capabilă să scrii totul, fără să adaugi, 

fără să omiţi ceva, fiindcă tu şi cei 2 martori ai Mei (James şi David) deţineţi Mesajul Meu 

de Pace şi Iubire, fiindcă v-am dăruit cele 3 Cununi ale Păcii, Iubirii şi Dreptăţii, pe care 

trebuie să le depuneţi la picioarele lui Petru, 
Aici am îndrăznit să întrerup: 
Doamne, toţi trei? 

–Da, cei doi slujitori ai Mei vor trebui să fie gata pentru (…) a te escorta, preaiubita Mea. 

Eu, Domnul, doresc ca ei să fie cu tine. Doresc să purtaţi Cureaua dăruită de Mine cu 

care să vă încingeţi mijlocul, care va reprezenta: credinţa-de-copil, care Mă încântă; 

această Curea să fie un simbol; doresc să fiţi desculţi, să fiţi precum călugării, doresc 

să purtaţi „Vechile Mele veşminte―. 
Iisus îmi vorbea în metafore, dar eu le luam ca atare; 
Care sunt, Doamne? 

–Veşmintele Mele sunt Simple; 
Doamne Preaiubit, ne pot lua drept o sectă! 

–Ah, Vassula! cât de puţin înţelegi! fiică, te voi lumina pe tine şi pe fiii Mei şi vă voi 

lămuri ce înţeleg prin „Vechile Mele veşminte―. 

Te iubesc pentru că ai ajuns astăzi la un aşa discernământ; nu te îndoi niciodată de 
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Iubirea Mea, ia aminte la Prezenţa Mea. 
Da, Doamne; îţi mulţumesc Doamne Iisuse. 

 
Iisus ne sfătuieşte să ne rugăm zilnic aceste 3 rugăciuni: 

 
NOVENA DE CREDINŢĂ ÎN PREASFÂNTA INIMĂ A LUI IISUS: 

 

O, Doamne Iisuse Christoase, Îţi încredinţez această intenţie (a se menţiona 

cererea…); 

Aruncă numai o privire către mine 

şi-apoi fă ce Inima îţi porunceşte… 

Inima Ta Sfântă să hotărască… 

mă bazez pe Ea… am încredere în Ea… 

Mă arunc în Milostivirea Ei… 

Doamne Iisuse, Tu nu mă vei părăsi. 

Sfântă Inimă a lui Iisus, am încredere în Tine. 

Sfântă Inimă a lui Iisus, cred în iubirea Ta pentru mine. 

Sfântă Inima a lui Iisus, vie împărăţia Ta. 

O, Inimă Sfântă a lui Iisus, am cerut de multe ori îndurarea Ta, dar sincer, o implor 

pe aceasta; ia-o, aşeaz-o în Inima Ta Sfântă. Când Tatăl Cel Veşnic o va vedea 

acoperită de Scumpul Tău Sânge, El nu o va refuza. Nu va mai fi rugăciunea mea, ci 

a Ta. O, Iisuse, O, Inimă Sfântă a lui Iisus, îmi pun toată încrederea în Tine. 

Nu mă da de ruşine în veci. Amin. 

 
RUGĂCIUNEA-EXORCISM CĂTRE SF. MIHAIL: 

(Această rugăciune de exorcizare a fost compusă de Papa Leon XIII; într-o vedenie, I s-a arătat 
o bătălie înfricoşătoare între Satana şi Arhanghelul Mihail referitoare la Biserică şi viitorul Ei. 

Acum, mai mult ca niciodată, Biserica are nevoie de această rugăciune. Spuneţi, vă rog, această 

rugăciune, în fiecare zi. ) 

 

Sfinte Arhanghel Mihail, apară-ne în luptă în ziua bătăliei, fii ajutorul nostru 

contra răutăţii şi curselor demonului. Să-l certe Dumnezeu, ne rugăm cu umilinţă; 

şi Tu, Prinţ al Străjii Cereşti, prin Forţa Divină, azvârle în infern pe Satana şi alte 

spirite rele, care hoinăresc prin lume, spre pierzania sufletelor. Amin. 

 

 
SF. MARIA, REGINA ÎNGERILOR, ROAGĂ-TE PENTRU NOI! 

MEMORARE (Aduceţi-vă aminte) A SF. BERNARD: 

 

Adu-ţi aminte, o, Preamilostivă Fecioară Maria, 

despre care nu s-a auzit vreodată să fi venit cineva 

să ceară ocrotirea Ta, să implore ajutorul Tău  

şi să caute mijlocirea Ta şi să fi fost părăsit la nevoie. Însufleţit de această încredere,  

alerg la tine o, Maica Mea, Fecioară a fecioarelor,  

vin la Tine, în Faţa Ta, stau ca un păcătos şi mâhnit. 

O, Maică a Cuvântului întrupat, nu dispreţui  

cererile mele şi, în marea Ta Milostivire,  
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ascultă-le şi găseşte de cuviinţă a le împlini. Amin. 

 
Indulgenţă, 300 de zile, de fiecare dată; plenară, o dată pe lună, după condiţiile obişnuite. 

 
ASPIRAŢIE, LA VREME DE ISPITĂ: 

O, Sf. Marie, Maica Mea! Trimite-mi-l pe unul din îngerii Tăi să alunge spiritul rău 

care mă ispiteşte acum. 

 

 
07.05. 88 

Doamne? 

–Eu sunt. Doresc să-i întreb pe cei doi slujitori ai Mei acestea: vreţi să mai lucraţi pentru 

Mine? mai vreţi, în ciuda încercărilor care vă aşteaptă? dacă mai vreţi încă, 

instrucţiunile Mele vor fi scrise şi le veţi putea urma. 
Mai târziu. Sf. Maria: 

–Vassula! Te voi mângâia totdeauna când cuvintele muşcătoare ale lupilor îţi vor răni 

sufletul. Potoleşte setea Fiului Meu, stinge setea nepotolită de iubire a Fiului Meu. Să 

ne rugăm Tatălui: 

Tată al Milostivirii, stau în adoraţie la picioarele Tale; 

În tine sper şi cred; Te iubesc nespus de mult. Amin. 
Am repetat. 
Îţi mulţumesc, Măicuţă Sfântă, permite-mi să mă sprijin de Tine. 

–Preaiubito, Fiul Meu şi cu Mine nu te părăsim în veci. Auzi-L pe Fiul Meu: „Eu, Iisus, 

te iubesc, suflete!― 
Te iubesc, Doamne! Doamne, ce urmează să facem? (Mă refeream la instrucţiunile pe mai 

departe.) 

–Totul va fi făcut de Mine. Eu sunt Una şi Singura Sfântă Curată Biserică. Roagă-te 

pentru Unitate, roagă-te pentru sufletele care îi resping pe cei preaiubiţi ai Mei. 
Deodată, L-am văzut pe Iisus deschizându-Şi Braţele, strângându-ne — pe părintele James, pe 
David şi pe mine, pe toţi împreună — la Inima Lui Sfântă, un Act de Mângâiere, trăgându-ne tare 

aproape de Inima Lui Sfântă: părintele James, romano-catolic, David, anglican şi eu, ortodoxă). 

Vă iubesc, sunt cu voi tot timpul. (Glasul lui Iisus era foarte dulce şi intimă-apropiată-

aici.) Veniţi la Mine când inima voastră e întristată de lupii turbaţi. Ascultă-Mă, preotul 

evanghelic îmi flagelează spatele cu sălbăticie şi în repetate rânduri (un preot canadian 

protestant, potrivnic acestei revelaţii; în Vancouver…). Voiesc să-i cer lui David, dacă ar dori 

să împlinească un act de jertfă ca ispăşire pentru greşelile preotului, să se roage pentru 

această oaie rătăcită; roagă-te pentru el, îndreaptă, preaiubite David, postind cu pâine şi 

apă în fiecare Vineri; voieşti tu, Davide, să uşurezi suferinţele Salvatorului tău? Te 

iubesc, suflete preaiubit. Ascultă-Mă, Vassula, împărăţia Mea este în mijlocul vostru. 

(…) Petru-al-Inimii-Mele, Petru-al-mieilor-Mei, acesta este Numele Sfânt pe care i l-am 

dat: Petru-al-oilor-Mele, dar Cainii l-au detronat, furându-i Coroana cu care Eu l-am 

onorat. Eu, Domnul, îl iubesc, pentru că el este prea-iubitul Sufletului Meu. Această 

Coroană furată i-o voi înapoia; voi răsturna falsele împărăţii care au veştejit Trupul Meu, 

împărăţii de suprafaţă, împărăţii fără rădăcini; voi răsturna aceste false împărăţii şi voi 

înălţa adevărata Mea împărăţie ca pe o torţă din Lumina Mea şi lui Petru îi voi da înapoi 

în întregime Tronul, înscăunându-l şi îi voi pune în mână un sceptru de fier, prin care îi 

voi da puterea să păstorească. Voi aduna mieii Mei risipiţi (am avut viziunea unor îngeri 

care încercau să împingă toţi mieii laolaltă, în acelaşi Staul) şi după ce am făcut aceasta, voi 
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cuprinde această Turmă cu braţele Mele şi nimeni! nimeni!, nici măcar cel rău nu va 

putea să smulgă nici un singur miel din Ea. Îi voi acoperi cu mantia Mea, îi voi adăposti 

în Căldura Mea şi-i voi proteja. Iar lui Petru îi voi da înapoi ce i-am dat atunci, când eram 

pe pământ în carne şi oase. Nici un om nu va mai încălca hotarele Voii Mele, căci până 

acum aţi făcut numai voia voastră, ci nu pe-a Mea. Am oroare de anarhie şi de revoltă 

contra Mea. Vassula! Logodnică! fraţilor! Orice pas pe care îl faceţi, Eu, Domnul, îl 

binecuvântez!(…) 

Spune-i lui Petru aceste Cuvinte: „Eu, Domnul, pe care tu îl cauţi, va veni ca un fur în 

Templul Meu. Sunt la uşa ta şi bat;  Îmi vei da drumul înăuntru? Am cu Mine Planul 

Salvării, Sulul Meu e scris şi e gata pentru înfăptuire. (…) Ar fi de semnalat ca am 

retransmis Planul de Pace şi Iubire ca să onorez Scaunul lui Petru aşa cum ar fi trebuit să 

fie onorat; vin ca să-i redau coroana de păstor. Apropie-te, Petre…apropie-te, Petre… 

apropie-te de Domnul tău. 
Îţi mulţumim, Doamne. 

–Nu te plictisi de scris; noi? 
Da, Doamne, noi. 

 

 
10.05.88 

Domnul meu? 

–Eu sunt. Sprijină-te pe Mine total. Eu sunt Pacea ta; vino, nu cădea în ispită, învaţă de la 

Mine, amintindu-ţi căile Mele; roagă-te, roagă-te, roagă-te; fiecare Cuvânt pe care îl 

scoţi din gură să fie o rugăciune care să ajungă la Cer, înălţându-se ca tămâia; fii în 

continuă legătură cu Mine, înalţă-ţi cugetul la Mine, gândeşte-te numai la Mine; tot ce 

ai şi ce e bun vine de la Mine, te-am reînviat; scrie: 
(Iisus, care şedea lângă mine, şi-a pus mâna pe umărul meu). 
–Te-am format, vă voi înconjura pe toţi cu braţele Mele; floare, vorbeşte-Mi, ţi-ai 

împuţinat conversaţiile cu Mine; Eu îţi dau totul, împărtăşesc Lucrările Mele cu tine, 

deci acelaşi lucru fă şi tu cu Sfântul tău Însoţitor, Soţul tău, vreau să împart cu tine 

ocupaţiile tale zilnice! Vassula Mea, când deschizi gura ca să spui un Cuvânt, scoate 

numai Cuvinte sfinte pe gură, fii în rugăciune, în rugăciune continuă; 
Cum, Doamne, cum e cu putinţă aşa ceva, Doamne? 

–Îţi voi spune: atitudinea ta, gândurile tale, dorinţele tale, meditaţiile tale, cugetările tale, 

serviciile tale, nevoile tale, totul! să fie o rugăciune, Chipul Meu, fiecare libertate de 

acţiune dată ar trebui să te ridice în sfinţenie, această sfinţenie dăruită de Mine, dar 

sufletele au uitat cum să o folosească. Fiecărui suflet i-am dăruit aceasta. Voi reînsu-

fleţi acest har care acum dormitează în voi. Iubesc sfinţenia. 
Atunci Doamne, ai vrea Tu să mă faci Sfântă cu harul Tău? 

–O voi face, pentru că aceasta este Dorinţa Mea pentru fiecare suflet. Eu, Domnul, am 

ales pentru tine această cale, Mă vei adora pe Mine, Domnul tău, în linişte, (Domnul 

mi-a dat harul meditaţiei). Cu ajutorul acestuia, voi putea sta singură şi în tăcere) Eu şi 

tu, izolaţi, trăind pentru Mine. 
Domnul s-a uitat la mine; oprindu-se un pic, cu mâinile împreunate, sprijinind coatele pe 

picioare, cu mâinile atârnând, Faţa Lui Sfântă mă privea ; are părul lung, de culoare castaniu-
blond deschis, cu reflexe roşiatice. 

–Veseleşte-te, făptura Mea, iubeşte-Mă, vede-Mă în creaţia Mea, iubeşte creaţia Mea, 

Vassula. 

Vassula? 
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Da, Doamne. 

–Dă-Mi inima ta şi o voi aşeza în adâncul inimii Mele Sfinte, intră în Inima Mea 

Sfântă… pătrunde în Inima Mea Sfântă… intră aici. (Iisus mi-a indicat Inima sa cu 

degetul arătător.) O, vino! Te-am tot chemat, de când te-ai născut! ţi-am păstrat un loc, 

Vassula! Vassula! 
Doamne, ţi-am dat deja inima mea, viaţa mea, totul este al Tău! 

–Ah, Vassula, încearcă să percepi Voia Mea, ascultă bătăile Inimii Mele; fiecare bătaie 

este o chemare pentru tine. De ce Mi te opui? 
Doamne? 

–Eu sunt. 
Doamne, pot să-ţi spun ceva la ureche? 

–Te-ascult. (I-am spus ceva lui Iisus.) Intră în Inima Mea Sfântă şi odihneşte-te acolo. (L-

am mai întrebat iarăşi ceva pe Iisus.) 
–Da, aşa să fie. Te iubesc. 
Te iubesc, Doamne. 

 
Mai târziu: Am fost atât de tristă fiindcă anumite persoane o resping pe Fecioara Maria ca 
Maică a lui Dumnezeu. M-am simţit teribil de tristă şi am plâns pentru Ea. Am vrut s-o mângâi. 

Satana m-a atacat: „Vassula, reţine-ţi lacrimile, îi urăsc pe toţi acei martiri, târfă―. Pleacă! 

Satano, du-te! înapoia mea, Satano! 
Doamne Iisuse? 

–Eu sunt. Îţi voi arăta din când în când cât te dispreţuieşte diavolul şi Sfintele Mele căi, 

aceste căi pe care te învăţ. Dacă verşi lacrimi de iubire pentru Maica Mea, asta-l tur-

bează pe diavol; binecuvântaţi sunt aceia care trăiesc în Casa Mea şi sunt capabili s-O 

recunoască pe Maica Mea Sfântă ca „Maică a lui Dumnezeu şi Regină a Cerului―. 

Vino, preaiubită, te voi binecuvânta. (Iisus s-a ridicat în picioare, a pus mâna Lui pe 

capul meu şi m-a binecuvântat.) Te binecuvântez, Vassula. 
Te binecuvântez, Iisuse (Am atins Sfântul Lui Cap). Îţi mulţumesc că mă înveţi. 

–Vino, adu-ţi aminte! (Cu degetul, ca un învăţător, mi-a zis: „adu-ţi aminte―.) Să împărtăşim 

totul! Noi? 
Da, Doamne, noi. 

 

 
12.05.88 

Doamne? 

–Eu sunt, nu te îndoi niciodată, Vassula; totul vine de la Mine, scrie: 
(Iisus se referă la „vibraţiile― mele când El e Prezent. Iisus mi-a dat iarăşi imagini de la 
Crucificarea Lui, cum fiecare picătură care a curs pe pământ a fost pentru noi. Mi-a arătat 

Sfânta Lui Faţă în agonie pe Cruce, lovită, neagră şi albastră, acoperită de sânge şi de sudoare, 

Părul lipit cu sânge şi Ochii plini de sângele de pe Fruntea-I străpunsă. Toate acestea pentru 
mine, pentru noi). 

–Altar! ţine flacăra ta aprinsă pentru desăvârşirea Bisericii Mele! Vino; împreună; simte 

Prezenţa Mea. 
16.05.88 

Iisus? 

–Eu sunt.Vino, ţine minte învăţăturile Mele. Sunt Sfântul tău învăţător care îţi dictează. 

Vassula, în mai puţin de doi ani te-am învăţat multe din Lucrările Mele Divine, 

pururea atât de misterioase pentru oameni şi pentru puterea lor de înţelegere. Vezi, 

copila Mea, aceste Lucrări Divine sunt dincolo de înţelegerea omenească; multe 

suflete nu răspund la Lucrările Mele pentru că aceste suflete rar vor să se schimbe. 
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Doamne? Ce vrei să spui prin „să se schimbe“. 

–Aceste suflete sunt ataşate de lume, de ce este material, deşi ei se auto-numesc 

„spiritualizaţi― (oricine care se crede „spiritualizat― neagă lucrările supranaturale ale lui 

Dumnezeu, nu poate fi cu adevărat „spiritual―.) Ei nu pot fi duhovniceşti atâta vreme cât 

se agaţă de ceea ce văd cu ochii lor trupeşti şi de ceea ce ating cu simţurile lor; sunt 

încăpăţânaţi, trăind într-o manieră seacă. Inimile lor nu se deschid ca să permită 

Divinităţii să se reverse în ei (chiar şi feţele bisericeşti care se cred „spirituali―, ca 

episcopii de la Garabandal şi Medjugorje); da, sunt mulţi factori care îi împiedică să 

locuiască în Lumina Mea. Am spus şi mai spun o dată, şi încă o dată, aceste Cuvinte 

importante: „Acela care nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, în veci nu 

va intra în Ea―. Fiţi inocenţi, credeţi cu o credinţă-de-copil, apoi Lumina Mea Sfântă 

vă va învălui şi voi, „ca o floare veţi privi soarele şi vă veţi deschide, permiţând 

Luminii Mele să se reverse în voi―. Înţelegeţi, preaiubiţii Mei copii, că sunt cu voi 

mereu (n-ar trebui să ne surprindă arătările supranaturale, ele nu sunt poveşti de adormit 

copiii); vă iubesc la nesfârşit. 
Iisuse, vei continua să ne înveţi? 

–Tot ce am de spus, va fi scris. Sunt mereu lângă voi, învăţându-vă. Cine are urechi de 

auzit, să audă că sunt Eu, Iisus, Domnul, care se manifestă prin acest instrument; 

niciodată nu v-am părăsit. 
Iisus s-a uitat la mine. 

–Vassula, te voi învăţa cum să progresezi. 

 
16.05.88 

Iisus? 

–Eu sunt. Roagă-te pentru toate aceste suflete care încă nu au înţeles Sfânta Biblie şi care 

interpretează greşit atâtea pasaje din Ea, tăind pasaje întregi care ar putea să-i lumine-

ze. Ascultă şi încearcă să înţelegi: a fost o dată un semănător care pregătea pentru 

semănat un câmp uriaş. A ales sămânţa cea mai bună, care să dea cel mai bun grâu! 

Când a sosit vremea secerişului recoltei – şi încă ce recoltă! – duşmanul a trimis o 

grămadă de corbi să zboare deasupra câmpului, acest câmp, lucrat şi îngrijit cu atâta 

iubire şi jertfă, o recoltă bogată şi gata să hrănească întreaga ţară, nelăsând pe nimeni 

flămând; aceşti corbi care au fost trimişi de duşmanul lui au început să ciugulească ici 

şi colo din recoltă, devorând şi distrugând cât mai mult cu putinţă. Dacă nu ar fi fost 

semănătorul să vadă toate acestea şi să-şi trimită slujitorii să alunge corbii, ar fi 

devastat întreaga recoltă. 
Doamne, o să explici acum, te rog? 

–Vino; semănătorul este Domnul, recolta e Cuvântul Meu, duşmanul e Satana, corbii sunt 

acele suflete influenţate de Satana care, de-a lungul a numeroşi ani, scot când şi când 

elemente importante din cuvintele Mele, dar Eu, Iisus Christos, Domnul, Mă voi arăta 

iarăşi şi iarăşi, pentru a vă readuce aceste elemente care lipsesc. Voi înfrumuseţa şi 

restaura Biserica Mea. Te iubesc, creaţie. Întreaga Mea Biserică va fi reînnoită. 

Aceste elemente pe care vi le aduc înapoi o vor înfrumuseţa şi o vor perfecta, dar mai 

întâi îl voi încorona pe Petru, pe Petru-al-Mieilor-Mei. Eu i-am dat acest nume pe 

care îl va păstra. Voi intra în Templul Meu aşa cum am făcut-o odinioară, când eram 

pe pământ şi, cu Cingătoarea-Integrităţii-Mele, îi voi lovi pe toţi aceşti impostori. Voi 

intra cu putere şi-i voi răsturna pe toţi cei de bani-adoratori… Voi intra în „Ierusalim― 

ca Noul Ierusalim să poată să vadă Lumina. Voi răsturna aceste oprelişti şi voi des-

chide Calea. Aceasta, Vassula Mea, va fi cunoscută sub numele de marea încercare a 
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Bisericii Mele. Apoi voi aşeza în mâna lui Petru un sceptru de fier cu care el va păzi 

oile Mele şi pentru aceia care nu ştiu şi se mai întreabă încă „de ce trebuie să avem o 

călăuză?― Eu grăiesc aceasta: „Aţi văzut vreodată sau aţi aflat cumva vreodată vreo 

turmă de oi fără păstor?― sunt păstorul vostru Ceresc şi l-am ales pe Petru să păzească 

mieii Mei până la întoarcerea Mea, i-am dat lui responsabilitatea; atunci, de ce toate 

aceste dispute, de ce toate aceste argumente fără sens? Şi pentru aceia care încă nu 

cunosc cuvintele Mele, vă spun să le citiţi din Scripturi; le puteţi găsi în mărturia lui 

Ioan, ucenicul Meu, (21.15-17). Apoi, voi uni Biserica Mea şi vă voi înconjura cu 

braţele Mele într-o turmă, căci, aşa după cum se prezintă situaţia azi, sunteţi risipiţi, 

dezvoltând prea multe comunităţi, grupuri împărţite. Aţi tras de Trupul Meu până l-aţi 

rupt şi asta NU SE POATE! (Aici, Iisus a fost categoric) vă voi uni pe toţi. 
Iisus vrea să spună că-i va uni pe Catolici, Ortodocşi, Protestanţi, dar şi alte grupări în afară de 

aceştia, chiar şi secte. Domnul ne va chema sub Petru, sau Petru va veni la noi. 

Apoi, Eu şi Petru vom lucra împreună, îi voi arăta cele ascunse ale Mele, îi voi arăta 

multe din tainele Mele ca să-l învrednicesc pe el să-i înveţe pe copiii Mei şi sub această 

învăţătură veţi vedea un nou cer şi un nou pământ. 

Eu, Domnul, voi reînnoi pereţii Sanctuarului Meu. Ah, Vassula! E atât de mult de 

reparat! Permite-Mi să te folosesc! 
Da, Doamne, dă-mi, te rog, Tăria necesară. Amin. 

–Dă voie degetului Meu să fie pe inima ta ca să menţin aprins Altarul Meu. Eu, 

Dumnezeu, te iubesc, în pofida nimicniciei tale; îţi voi da Tăria care-ţi trebuie ca să 

fii capabilă să-ţi împlineşti misiunea, această misiune pentru care te-am trimis. Nu te 

descuraja, fii răbdătoare, curând te vei întoarce acasă la Mine, la Noi. (Sf. Fecioara era 

cu noi, pomenindu-mi de vedenia de la 10 ani.) Primeşte Pacea noastră; roagă-te pentru 

reînnoirea prin care Biserica va trebui să treacă. Eu, Domnul, vă iubesc pe toţi. Noi? 
Da, Doamne, în veci. 

–Vino! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

Caietul 25 

 
19.09.88 

Doamne? Poate că motivul pentru care autorităţile Bisericii nu răspund la acest Mesajul de Pace şi 
Iubire este „pomenirea“ aceleiaşi cerinţe de pocăinţă, ca la Lourdes şi Fatima. Poate că nu se 
simt obligaţi să intre şi-n aceasta, că sunt deja copleşiţi de muncă. Şi nu este totuşi numai o 
„pomenire“, ci mai este şi problema unirii, convertirea Rusiei şi „Scaunul lui Petru“. 

–Vassula, Eu sunt Cuvântul, Cuvântul veşnic. Cuvântul Meu este viaţa veşnică. Dacă 

decid să amintesc creaţiei Mele despre Iubirea Mea chiar şi-n fiecare zi prin diverse 

instrumente şi să vă chem la pocăinţă, nu îi este îngăduit niciunei făpturi, care nu este 

decât praf şi cenuşă, să se lepede de vreunul din cuvintele grăite de Mine. Eu, 

Domnul, cunosc nevoile voastre şi vă spun: Milostivirea Mea e mare asupra voastră! 
Domnul a rostit această propoziţie, punctând fiecare Cuvânt. 

–James are dreptate să depindă de Mine şi să se bazeze numai pe Mine. Totuşi, ţin să-i 

amintesc despre cum au lucrat învăţăceii Mei. I-am dat fiecăruia o misiune şi anume 

să răspândească Vestea cea Bună. Astăzi James, îţi dau acest Mesaj de Pace şi Iubire; 

binevesteşte Mesajul Meu de Pace şi Iubire. Am aprins lampa ta pentru ca fiecare să 

vadă, onorează-Mă pe Mine, Domnul tău, vestind Mesajul Meu în Biserica Mea. 
Doamne, în care Biserică, aceea unde el slujeşte Sf. Liturghie? 

–Întocmai, cine doreşte să audă, va auzi. Vei face asta pentru Mine? Astăzi vei face 

cunoscut episcopului tău şi-l vei lăsa să înţeleagă misiunea pe care ţi-am încredinţat-

o, atât ţie cât şi lui David, martorii-cheie ai acestui Mesaj. Mesajul Meu de Pace şi 

Iubire va converti multe suflete, frate! Recolta e gata şi ţi-am pus în mână Secera. 

Vreau să înmânezi acest Mesaj episcopului tău, abordează-l acum şi citeşte-i pasaje 

din Mesajul Meu, vorbeşte-i despre cum sângerează Inima Mea văzând pe atât de 

mulţi din copiii Mei pe calea pierzaniei. James, pomeneşte-i despre cât de puţini intră 

în paradis şi cât de mulţi se îndreaptă spre porţile Satanei. Am împărtăşit acest Mesaj 

cu tine, simte-i importanţa; spune-i fratelui Meu (episcopul din Bangladesh) că Biserica 

Mea (Bisericii parohiale din Bangladesh i s-a dat o binecuvântare specială) e rănită. Vino, 

simte Prezenţa Mea. 
Da, Doamne. 

–Noi. 

 
24.05.88 

Doamne! 

–Eu sunt; (…) Nu lăsa să meargă de la sine. Secerişul e gata acum şi va trebui să fie 

secerat cu vigoare. Această Recoltă e de-ajuns ca să hrănească neamuri întregi. Mi-ar 

fi plăcut ca Petru-al-Mieilor-Mei să ia această Recoltă şi s-o împartă cu generozitate, 

hrănindu-Mi oile şi mieii. James, acum îţi cunoşti rolul; Biserica are nevoie de tine, 

Biserica te-a ales întru acest scop; misiunea ta este să depui mărturie despre această 

recentă Revelaţie până la sfârşit. Vei face tu asta pentru Inima Mea Sfântă? (…) 

veniţi la Mine toţi cei însetaţi; veniţi! veniţi şi beţi! vă voi îndestula cu apă vie din 

fântâna Mea care nu seacă niciodată. (Domnul m-a privit după ce a făcut o pauză.) 

Vassula, nu Mă neglija! Eu sunt Atotcredincios, fii alături de Mine. Noi? 
Da, Doamne; da, Sfântă Marie, Îţi mulţumesc, Doamne; fie Numele Tău binecuvântat! lăudat fie 

Domnul! 

 
25.05.88 

În dimineaţa aceasta am fost foarte ocupată şi mi-a fost tare greu să-L discern pe Domnul şi să 
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vorbim împreună. Mai târziu, m-am dus pe verandă să-mi iau prânzul. Pe când mâncam, deodată 

am văzut înlăuntrul meu, cu ochii sufletului, pe Domnul meu, stând la masă şi uitându-se la mine 
cum mănânc. A glăsuit: „E bun?―, iar eu I-am răspuns: „Da, Doamne, e bun, mulţumesc. După 

o mică pauza, mă-ntreabă: „Vrei să binecuvântez mâncarea?―, iar eu I-am zis: „Da, Doamne!― 

aşadar, Iisus a binecuvântat masa şi-a stat cu mine până am terminat. Apoi, I-am mulţumit 

pentru masă. 
Aceasta s-a făcut ca să-mi arate că aş fi putut să-I cer să binecuvânteze mâncarea înainte de a 

începe să mănânc. 

–Preaiubito, sileşte-te să ceri Binecuvântările Mele, voi binecuvânta hrana ta. 
Da, Doamne, Îţi mulţumesc că mă înveţi. 

–Vassula, te iubesc, voi rămâne învăţătorul tău până la capăt. 
Mulţumesc, Iisuse. Doamne, l-am invocat pe Sfântul Francisc şi m-am rugat lui, mă aude oare când 

mă rog lui? 

–Nimic nu scapă neauzit; totul e auzit în Cer. Te-a auzit; Sf. Francisc e alături de tine. 

Vino, noi? 
Da, Domnul meu. Lăudat fie Domnul! 

 

 
31.05.88 

Iisus? 

–Eu sunt; Sfântul Rozariu a fost bine spus. 
Îţi mulţumesc, Doamne, ţie şi Măicuţei Sfinte pentru învăţătură. (M-am rugat, ca de obicei, cele 3 

rugăciuni şi Sf. Rozariu în întregime, de data aceasta.) 

–Consacră-ţi timpul în aceste zile Sf. Rozariu. 
Da, Doamne. Doamne, am citit „Misiunea întoarcerii acasă“ a Gabrielei, dar ea nu face nici un fel de 

menţiune nici despre Sf. Fecioara, nici despre Sf. Rozariu. 

–Vassula, fă cunoscut că pe aceea, Eu, Domnul, o numesc torţă înşelătoare. Roagă-te 

pentru aceste secte. Eu, Domnul, nu voi lăsa ca Trupul Meu să fie despărţit de Capul 

Meu. Acestea, fiică, sunt acele împărăţii plutitoare, împărăţii fără rădăcini despre care 

ţi-am vorbit. Acum ţi-am făcut dovada uneia dintre ele; inutil să-ţi spun ce simte 

Inima Mea Sfântă, această Inimă care nu-ţi înşeală aşteptările niciodată. Îţi voi fi 

învăţător până la capăt. Nu te lăsa din mâna Mea. Noi? 
Îţi mulţumesc, Sf. Mamă. Slavă lui Dumnezeu. 

 

 
01.06.88 

În timp ce vorbeam cu o tânără grecoaică despre Tatăl nostru din Cer, cuvântul „Abba― iarăşi 

mi-a venit în gură: „O, babas!― 

–Vassula, zi-Mi Baba cu iubire; primesc acest Cuvânt, această formă de a Mă chema; 

sunt Tatăl tău Ceresc. Noi? 
Da, Doamne, pe vecie. 

 

 

 
(SĂRBĂTOAREA LUI DUMNEZEU) 02.06.88 

Am recitat 3 zile la rând Sf. Rozariu în întregime şi, bineînţeles, cele 3 rugăciuni zilnice pe care 

Domnul doreşte să le rostim. 
Doamne? 

–Eu sunt, Vassula Mea, perseverând, (încercând mereu să plăcem Sf. Fecioare şi lui Iisus, 

rugându-ne Sf. Rozariu, supunându-ne Voii Lor) diavolul slăbeşte, răul se micşorează; 
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învaţă Sf. Rozariu, înfrumuseţează Biserica Mea. 
Domnul vrea să spună ca ortodocşii şi protestanţii şi celelalte Biserici care nu se roagă Sf. 

Rozariu ar trebui să-L înveţe; astfel, îmbogăţind Sf. Biserica şi îndepărtându-l pe diavol, 

zdrobindu-l, se vor micşora erezia şi apostazia, infiltrate în Sf. Biserica din pricina necredinţei şi 

a neascultării. 
–Da, Vassula, iubirea va creşte şi răul va descreşte; iar despre aceia care stau la discuţii 

zicând că aceasta n-a fost grăită de Mine (să se înveţe Sf. Rozariu), îţi voi arăta cât sunt 

de fără sens argumentele lor; zelul lor îi duce în eroare şi le este cu neputinţă să vadă 

clar Dreptatea Mea. Ei declară numai propriile lor idei; sunt gata să se lepede de 

Mine, (declarând că aceste întâlniri nu sunt de la Dumnezeu, deoarece multe lucruri scrise 

de Dumnezeu aici nu se potrivesc cu ce le convine lor) uimiţi de instrumentul sărac pe 

care l-am ales ca să Mă manifest; te vor tăgădui ca venind de la Mine, au uitat ce spun 

Scripturile. Scriptura spune: (Is. 65:12) „Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau şi M-am 

arătat acelora care nu Mă consultau.― Aşadar, Eu, Domnul, vă spun: deschideţi-vă 

inimile, nu mintea! 

Vassula Inimii Mele Sfinte, M-ai auzit şoptindu-ţi la ureche: (cu două nopţi în urmă, 

Iisus mi-a şoptit la ureche că ar trebui să citesc din Sf. Biblie, Timotei 1 şi 2) vreau să-ţi arat to-

tul în Timotei 1 şi 2 care fusese prezis pentru ultimele zile din era voastră. Creaţia Mea a 

căzut mai jos decât sodomiţii; întunericul i-a acoperit cu un văl mortal, trimis de Satana. 

Satana a trimis mulţi falşi învăţători, falşi profeţi care trec astăzi drept filozofi, învăţând 

dogme care nu vin de la Mine, Domnul vostru, şi copiii Mei, orbiţi de propria lor 

ignoranţă, cad în aceste capcane întinse de Satana. Mi-aş dori ca aceste pasaje din 

Timotei să fie citite în public ca un avertisment (1Timotei, 4:1-16; 6:20-21; şi 2Timotei, 

2:14-26); aceste profeţii au fost pronunţate special pentru timpul vostru. Apoi, în 

2Timotei, 3:117; în acest pasaj, se prezice starea erei voastre, aşa cum se prezintă ea 

acum, căci sunt ultimele zile de dinaintea Sfârşitului Timpurilor. Cer de la voi, solemn, să 

vă dublaţi rugăciunile pentru „întoarcere―. Inima Mea Sfântă este deschisă oricărui suflet 

care se va pocăi şi care doreşte să se întoarcă la Mine. Floare, caută întruna Spiritul 

Adevărului şi al Discernământului înainte de a scrie cu Mine. Iubirea te iubeşte şi te va 

călăuzi. Vino, odihneşte-te în Inima Mea Sfântă, niciodată nu te voi părăsi. Noi? 
Da, Doamne, da, Sfântă Maică. 

03.06.88 
Domnul meu? 

–Eu sunt. Vassula, niciodată să nu te descurajezi; adu-ţi aminte de Iubirea ce ţi-o port, 

suflete prea scump; te iubesc cu slăbiciunile tale; eşti slabă, permite Spiritului Meu să 

te ghideze; nimiceşte-te în Mine, în Tăria Mea, topeşte-te în Mine şi lasă-Mă să fac 

totul ca ei să vadă că toată această lucrare e dată de Mine. Tu eşti nimic, rămâi nimic, 

lasă loc Spiritului Meu să crească în tine. Da, lasă-Mă să respir în nimicnicia ta, lasă-

Mă să Mă desfăt în tine, permite-Mi să Mă folosesc de tine în acest fel ca să vă 

mântuiesc pe toţi şi să vă unesc. 
Da, Doamne. 

–Floare? în aceste zile, te voi învăţa să discerni adevăratele revelaţii şi vedenii de cele 

false, revelaţii, doctrine şi vedenii. Tot ce e fals, vine de la Satana; el seamănă 

seminţele confuziei ca să discrediteze Adevărul, ca la Pescara (o falsă prezicere de la o 

falsă apariţie). El seamănă neghină printre grâu, zăpăcindu-vă pe toţi. Furios pe 

apariţiile de la Medjugorje, încearcă să vă întunece mintea, atestând că aceste Lucrări 

Divine nu vin de le Mine. Când citeşti, fiică, o Revelaţie care exprimă pe faţă 

dezbinare de Biserica Mea, renegându-l pe Petru, renegând-O pe Sf. Voastră Maică, 
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să ştii ca nu vine de la Mine, Domnul Dumnezeul tău; ea vine de la adversarul Meu 

care apare şi ia Chipul Meu, ca să-şi atingă scopul, care este acela de a vă dezbina cât 

de mult cu putinţă. Află că Eu, Domnul, nu vreau mieii Mei risipiţi, vă vreau uniţi sub 

Petru, toţi într-o singură turmă; vă doresc pe toţi adunaţi laolaltă; repet încă o dată că 

Eu, Iisus Christos, Domnul, Salvatorul vostru, l-am ales pe Petru să hrănească şi să 

păzească mieii Mei şi oile până la întoarcerea Mea, acest Petru care astăzi este Ioan-

Paul II. 

Ascultă ce spune Duhul bisericilor. Vassula, Satana ştie că zilele lui sunt numărate şi 

din această pricină dragonul roşu încearcă să tragă cu el cât de multe suflete poate; el a 

umplut multe minţi — aceste minţi care ar fi trebuit să fie umplute cu spiritualitate, cu tot 

felul de devieri — depărtându-vă de Adevăr şi de ceea ce este sfânt. Uitaţi-vă în jurul 

vostru, preaiubiţii Mei şi veţi înţelege că toate aceste devieri v-au fost introduse, copii, ca 

în vremea Sodomei şi Gomorei, ca să umple spiritul vostru, nemailăsând loc pentru 

Creatorul şi Dumnezeul vostru. 

Da, Vassula, Mă simt respins, (Domnul era foarte… – nici nu găsesc cuvântul potrivit – 

trist, nu e de-ajuns) Mă simt uitat şi neiubit, Eu, care am murit pe Cruce de dragul vostru, 

Eu, care sunt Spiritul Iubirii; vezi cum Mă tratează? Oare merit Eu aşa ceva? 
Dumnezeul meu, Doamne, mă simt sfâşiată înlăuntrul meu, de ce se întâmplă aceasta? Doamne, o, 

Doamne, fă un miracol, o, te rog! ştiu că n-ar trebui să cer miracole, dar Te iubesc şi nu Te mai 
vreau rănit niciodată, Doamne. 

–Vassula, roagă-te, roagă-te, roagă-te pentru această convertire. Satana îşi intensifică 

lucrările lui peste creaţia Mea ca să vă tragă la fund cu el. O, creaţie, eşti teribil de 

slabă! Orice Revelaţie care neagă Sfânta Euharistie, numind-o ritual, (mulţi o numesc 

tradiţie, în sens peiorativ, dezonorând pe Dumnezeu) sau renegând pe Sfânta voastră 

Mamă, nu vine de la Mine. Eu, Domnul, vă iubesc fără egal şi voiesc să vă avertizez 

încă o dată despre falşii profeţi. 
Îţi mulţumim, Doamne! 

–Iubeşte-Mă! 
Te ador, Doamne. 

–Noi? 
Da, Doamne! 

 

 
04.06.88 

Doamne? 

–Eu sunt. Nu te voi înşela niciodată în aşteptările tale. Te voi instrui în continuare despre 

confuzia din Biserica Mea, străduieşte-te să Mă asculţi şi fericeşte-Mă prin a te ruga 

cu Sf. Rozariu, simte Misterele, vezi-le cu ochii Sfintei tale Mame aceste Mistere 

cărora era voastră le dă o explicaţie raţională. Fiică, ei tot n-au înţeles că îi vreau 

copii, inocenţi, cu o credinţă-de-copil. Pe Biserica Mea am copleşit-o cu Bogăţii şi 

Slavă, pentru a hrăni multe suflete, neamuri întregi, bogată în tainele Ei, aceste taine 

pe care mulţi dintre voi nu le acceptă ca taine. Poporului Meu de astăzi îi lipseşte 

umilinţa, simplitatea, îi lipseşte curăţenia în credinţă. Astăzi, era voastră încearcă să 

explice raţional totul, chiar şi tainele Mele!! (Domnul părea şocat, uimit din cale-afară 

de prostia noastră.) 

Cum de-şi închipuie ei că pot să Mă descopere pe Mine, Dumnezeul lor? Ei încearcă 

să explice tainele Mele cu mintea. Aceştia, fiică, sunt „corbii― despre care ţi-am vorbit în 

parabola ce ţi-am dat-o, cu Semănătorul şi ciorile (din 16.05.88, caietul 24). Aceste ciori, 
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pierzându-şi credinţa, se străduie să întroneze în schimb propriile lor teorii care să cores-

pundă propriei lor înţelegeri, încercând să placă lumii, dar, în realitate, aceasta se 

datorează pierderii credinţei lor în Mine. Tainele Mele trebuie să rămână nealterate, res-

pectând puritatea lor. Aceste „ciori― au emis ERORI în Biserica Mea, corupând Adevărul 

şi Cuvântul Meu, acea recoltă bogată din parabola Mea; Cuvântul şi tainele Mele trebuie 

să rămână irevocabile. Biserica Mea zace azi în întuneric şi confuzie; aceasta este erezia 

care a pătruns în Sanctuarul Meu, ducând în eroare pe mulţi dintre preoţii Mei. Spiritul 

cheamă şi spune tuturor bisericilor: combateţi minciuna, corectaţi eroarea, chemaţi la 

supunere, dar faceţi toate acestea cu răbdare şi cu intenţia de a învăţa. (2Timotei, 4:23; 

Iisus mi-a cerut să deschid Sf. Biblie şi să scriu acest pasaj.) A venit vremea când poporul nu 

mai suportă învăţătura sănătoasă, ci e dornic de noutăţi şi colecţionează o grămadă întrea-

gă de învăţături după propriile lor gusturi şi, în loc să asculte Adevărul, se întorc la mituri 

(2Timotei, 4: 35). Spune-Mi, Vassula, Evanghelia poate fi luată în părţi izolate? 

Cu toate acestea, ei au tăiat-o în bucăţi… Revolta a pătruns chiar în inima Bisericii 

Mele, mai întâi o revoltă interioară în sufletele unor preoţi, episcopi şi cardinali, infiltrată 

de Satana, întunecându-i, adumbriţi sub aripile Satanei, au căzut în capcanele lui; această 

revoltă e acum printre ei, sfâşiind Sfânta Mea Inimă; la început, aceste suflete consacrate, 

absorbind sămânţa Rebeliunii de la Satana, au complotat o opoziţie, contrazicându-l pe 

succesorul lui Petru, acest Petru-al-mieilor-Mei, ales de Mine. Această Rebeliune, acum 

pe deplin coaptă, le-a dat forţa să declare deschis rebeliunea lor, despărţindu-se iarăşi, 

aruncând săgeţi veninoase asupra Bisericii Mele… M-au trădat (când Iisus a zis: „trădat―, 

a spus-o cu mare amărăciune), ei au trădat această Inimă plină de Iubire, precum Iuda la 

Ghetsemani… Mă târăsc ca să fiu flagelat… Mă flagelează; O, Vassula, cât sufăr… 
O, Doamne, nu! (L-am putut vedea pe Domnul, prin intermediul unei viziuni interioare, cum era 

biciuit, legat de un stâlp şi cu fiecare lovitură care îi rupea carnea de pe Trup, El se scutura, 

gâfâind şi tăindu-se răsuflarea. Întreg Trupul Lui era o mare Rană.) 
O, Doamne, se vor opri vreodată… 

–Nu se opresc, Mă flagelează cu sălbăticie, beţi de vanitate şi nesupunere; ei se supun şi 

sunt credincioşi duşmanului Meu! Ei sapă la Temelia Mea, risipesc oile Mele, îl calcă 

în picioare pe Petru, dându-l de-o parte, încearcă să-l reducă la tăcere… Cain nu l-a 

înţeles niciodată pe Abel al Meu. Oh, Abel… nu te voi părăsi, Dumnezeul tău e lângă 

tine, Dumnezeul tău vine cu o legiune de îngeri ca să te apere şi să zdrobească pe 

duşmanul Meu care este duşmanul tău, îmi pregătesc îngerii şi Cain nu te va lovi. El 

va trebui să ridice mâna împotriva Mea, Dumnezeul lui. Eu, Dumnezeu, îl voi 

surprinde. Biserica Mea va fi unită de Inima Mea Sfântă şi de Inima Neprihanită a 

Sfintei tale mame; precum Inimile Noastre sunt unite, tot aşa va fi unită şi Biserica 

Mea; Biserica Mea va fi Una. 

 
07.06.88 

Doamne? 

–Eu sunt. Sunt foarte aproape de tine, copilă, ascultă bătăile Inimii Mele… Îi voi atrage 

pe îngerii Mei (Iisus mi-a dat de înţeles că „legiunea de îngeri― menţionată mai sus sunt 

preoţii care sunt călăuziţi de Sf. Maria – Mişcarea Sacerdotală Mariană) în Inima Mea 

Sfântă ca să vadă şi să simtă Rănile Dumnezeului lor şi când o vor face, Glasul lor va 

răsuna atât de tare, încât duşmanul Meu se va cutremura şi se vor zgudui temeliile 

pământului când vor vedea în ce stare se află Inima Mea sfâşiată. Vor simţi în inima 

lor o flacăra de iubire pentru Dumnezeul lor. Aceşti îngeri, învăţaţi de Sf. voastră 
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Mamă, pregătiţi cu iubire, este armata pe care Maica voastră a pregătit-o ca să apere 

Biserica noastră (Biserica lui Iisus şi a Sf. Marii), aceşti îngeri au menirea să plătească 

răul cu iubire. 

Vassula, cer ca slujitorul Meu, Iosif, să te întâlnească pentru a-ţi vorbi, nu te teme. Îi 

voi cere, dacă doreşte, să împărtăşească cu Mine Crucea Păcii şi Iubirii. 
Nu face parte din Mişcarea Mariană? 

–Preaiubito, n-ai înţeles? Părintele Iosif este robul Meu, care-Mi slujeşte sub îndrumarea 

Sfintei voastre Maici. 
Ce-ar trebui să spun, Doamne? 

–Nu spune nimic, lasă-Mă pe Mine să vorbesc, Eu voi vorbi cu gura ta; iubesc 

slăbiciunea ta, copil prea scump, ţine-te bine de Mine şi lasă-Mă să te îndrum. Cere 

slujitorului Meu şi prea-iubitei Josefina să-l informeze pe părintele Iosif. Vino, 

Vassula Inimii Mele Sfinte, Eu, Domnul, te iubesc, uită-te drept la Mine: adu-ţi 

aminte că vin cu Inima Mea în mână pentru a o oferi omenirii întregi. (Am înţeles de la 

Iisus că-I place să împărtăşească Divinele Lui Lucrări cu mulţi dintre noi, cerând oamenilor 

să se alăture Planului Lui Divin). Cât de mult vă iubesc pe toţi! 
Într-o viziune interioară, am văzut-o pe Maica noastră înăuntrul unui Soare, o Inimă şi o Cruce. 
–Vassula, nu neglija să te rogi Sf. Rozariu. 
Nu, Iisuse, n-o să uit. 

–Vino, noi? 
Da, Doamne, noi. Lăudat fie Domnul! 

 
08.06.88 

Iisus? 

–Eu sunt. Te voi face să înţelegi ceea ce am vrut să spun prin expresia pe care ţi-am dat-o 

acum câteva zile într-unul din Mesajele Mele, când am zis că „ar trebui să porţi 

Veşmintele Mele Străbune când te vei întâlni cu Petru―. însemna că Evanghelia Mea 

nu este dată spre a fi schimbată, ci că trebuie predicată aşa cum Eu Însumi am 

predicat-o. Am mai spus ca „Veşmintele Mele sunt simple―, însemnând prin aceasta 

că Evanghelia trebuie abordată şi înţeleasă ca un copil, cu o credinţă-de-copil. Astăzi, 

Vassula, mulţi preoţi nu mai cred deloc în tainele Mele, aşadar, ei nu mai predică 

Evanghelia aşa cum ar trebui să o predice. Ei sunt interesaţi să satisfacă numai gustul 

erei voastre şi să-şi dea mâna cu cultura voastră. Aceşti preoţi poartă „veşminte noi―, 

diferite de ale Mele. Ei ar trebui să ştie cât Mă supăra acest lucru; Evanghelia Mea 

trebuie să fie predicată fără greşeli şi tainele Mele să rămână taine. 
Îţi mulţumesc, Doamne. Slavă lui Dumnezeu. Amin. 

 
09.06.88 

–Vassula, Eu, Domnul, te iubesc în ciuda sărăciei tale; eşti săracă cu duhul, doar am spus: 

„fericiţi sunt cei săraci cu Duhul, căci a lor este împărăţia Cerurilor―. Ah, Vassula, 

este exact ce facem Eu şi Sfânta ta Mamă. Inimile Noastre au ales suflete nevrednice, 

sărace cu duhul şi cele mai neînsemnate din creaţia Mea ca să revelez Lucrările Mele 

Providenţiale, pentru a-i face de ocară pe aceia care se numesc ei singuri învăţaţi. 

Spiritul Meu îi va alege totdeauna pe cei pe care voi îi consideraţi „nimic― şi „buni de 

nimic― pentru a da de ruşine pe cei înţelepţi. Vassula, perseverează, (încerc să recit cât 

pot de bine Sf. Rozariu) te voi ajuta mereu; vino, noi? 
Da, Doamne, noi. 

–Noi? 
Da, Sf. Marie, noi. 
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10.06.88 

Lăudat fie Domnul, binecuvântat fie Domnul, Slavă lui Dumnezeu, pentru că m-a răscumpărat. 

–Vassula, voi mântui tot mai multe suflete cu Mesajul Meu. Eu, Domnul, te iubesc 

nespus. Vassula, acum e vremea, floare, a sosit ceasul când voi păşi înăuntru, pentru a 

Mă revela prin acest Mesaj al Meu de Pace şi Iubire preoţilor Mei aleşi. Ascultă, Eu, 

Domnul, voi păşi înlăuntrul inimii fratelui Meu Ştefan, Mă voi duce la el şi la Fiii mei 

şi le voi arăta în ce stare se află Sfânta Mea Inimă în ziua de azi. Inima Mea Sfântă a 

fost străpunsă cu atâta sălbăticie, că n-a mai rămas acum decât o mare Rană Vie – şi 

asta chiar de către ai Mei, de către cei mai apropiaţi prieteni ai Mei… ei iar Mă 

crucifică, propriii Mei fraţi Mă trădează. Te voi trimite la fraţii Mei ca să Mă revelezi 

în întregime. 
Oh, Dumnezeule, da, voi face Voia Ta. 

–Ia mâna Mea, ar trebui să fim împreună şi să-l întâlnim. 
Da, Doamne, fii cu mine; Doamne, nu mă lăsa, în veci. 

Iisus era foarte trist şi obosit. Aceasta m-a întristat şi pe mine. 

–Vassula, pacea fie cu tine, copila Mea. 
Vorbeşte Sf. Maică: (…) 

–Cu Sf. Rozariu şi prin Sf. Rozariu (vezi începutul Caietului 20) te leg de sufletele Mele de 

predilecţie şi tot prin Sf. Rozariu voi birui, fiică. Acest pas este începutul multor alte 

evenimente ce va să vină. Gândeşte-te: la Fatima am apărut ca Doamna Rozariului, 

iar la tine vin acum ca Doamna Rozariului pentru că te-am introdus în Mişcarea 

Mariană a Mea prin Rozariu (vezi începutul Caietului 20). Vassula, te iubesc ne-

mărginit. Vrei să te rogi Sf. Rozariu în fiecare zi? 
Da, vreau să spun că mă supun numai Ţie şi lui Iisus. 

–Supunere… fă cunoscut copiilor Mei că ascultarea are atâta putere asupra răului, încât îl 

învinge. Biserica va reînvia; Eu şi Iisus am lucrat împreună pentru că Inimile Noastre 

sunt unite. Am pregătit această armată de îngeri folosind ca instrument al Meu pe 

prea-iubitul şi umilul părinte Gobbi şi Inima Sfântă a lui Iisus a pregătit Mesajul Lui 

de Pace şi Iubire prin tine, alegând pe cea mai slabă, pe cea mai mică şi pe cea mai 

nevrednică fiinţă din întreaga lume, dar în pofida a ceea ce eşti, Iisus te iubeşte fără 

măsură. Te-a ales pe tine ca să arate lumii Milostivirea Lui Nemărginită; te-a ales 

pentru a-Şi manifesta prin tine Iubirea Lui. Vino înapoi, creaţie, vino înapoi la Noi! 

Vremea se apropie de sfârşit acum! ascultaţi Chemarea noastră! Copilaşilor, n-a mai 

rămas mult timp. O, preaiubiţilor, auziţi Glasul Nostru, ascultaţi rugămintea Noastră, 

ascultaţi aceste Inimi care vă iubesc, acele Inimi rănite care vă plâng de milă întruna, 

întoarceţi-vă la Noi! (…) 

 

 
20.06.88 

–Floare, citeşte din Cartea Mea aceste Cuvinte şi scrie-le. Scrie Vassula Mea: „Eu, 

Domnul, doresc să dezvolt reflecţiile Mele pe mai departe. Îmi vei permite Mie, 

Dumnezeului tău, să te folosesc? 
Da, Doamne, dar să nu uiţi niciodată neputinţa mea, te rog. 

–Nu, n-o să uit; ascultă-Mă deci şi înfloreşte, lasă în urma ta un parfum dulce ca tămâia, 

răspândeşte-ţi parfumul de jur împrejur, binecuvântează-Mă pe Mine, Domnul tău, 

pentru toate Lucrările Mele, declară importanţa Numelui Meu, proclamă cât de 

minunate pot fi Lucrările Mele; tot ce poruncesc este împlinit cu promptitudine, 
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învaţă-i să nu judece şi să spună: „Ce-i asta? De ce aşa ceva?― Totul va fi studiat la 

timpul potrivit; să-nveţe şi să spună: „Toate Lucrările Domnului nostru sunt bune;― 

voi împlini toate nevoile voastre la timpul potrivit; ei nu trebuie să spună: „asta e mai 

rea decât cealaltă―, pentru că fiecare îşi va dovedi valoarea la timpul ei. Aşadar, acum 

vă spun să vă veseliţi şi să Mă binecuvântaţi pe Mine, Domnul vostru. Vă iubesc pe 

toţi! 

Fii una cu Mine, simte-Mă, discerne-Mă şi urmează-Mă! 
Da, Doamne. 

Fiindcă Domnul mi-a cerut să învăţ Rozariul, am telefonat unei vechi vecine a mea, despre care 
ştiam că e catolică, şi am întrebat-o dacă are timp să mă înveţe Rozariul. Surprinsă, pentru că 

sunt grec-ortodoxă, a venit totuşi. Prin ea, am fost introdusă în Mişcarea Mariană, la părintele 

Iosif şi Don Gobbi. Am fost îndrumată de asemenea să-i telefonez numai ei, şi nu altor prieteni 
catolici. 

21.06.88 
Doamne? 

–Eu sunt; roagă-te pentru reînnoirea Bisericii Mele,  roagă-te pentru aceste suflete care se 

opun Papei, roagă-te pentru aceia care încearcă să-l reducă la tăcere pe Petru. Zilele 

sunt de-acum numărate şi Sufletul Meu este plin de durere, Inima Mea Sfântă este 

plină de amărăciune, Sufletul Meu îşi doreşte atât de mult ca ei să-şi dea seama de 

greşeala lor; aceia care se opun lui Petru şi care se opun Bisericii Mele, se opun Legii 

Mele, se opun Mie, Domnului lor şi Dumnezeu, ei îl condamnă pe Petru-al-mieilor-

Mei, astfel condamnând Legea Mea. Orbiţi de Vanitatea însăşi, ei nu mai văd clar 

deloc că nu mai urmează Legea Mea condamnându-l pe Petru şi că, în schimb, devin 

judecători ai Propriei Mele Legi! O, ascultaţi ce spune Spiritul Bisericii! întoarce-te, 

întoarce-te, preaiubite (episcopul Lefevre). Sunt Eu, Domnul, care l-am ales pe Petru, 

Petru care astăzi se numeşte Ioan-Paul II. Îţi grăiesc ţie, unule preaiubit, Inima Mea 

Sfântă l-a ales pe el; vino înapoi, împacă-te de dragul Meu, preaiubite; Eu, Domnul, 

îţi voi ierta păcatele şi te voi curăţa; ÎNTOARCE-TE! întoarceţi-vă toţi la Petru pentru 

că Eu, Dumnezeul vostru, l-am ales; Eu sunt Acela care i-a dat o limbă de discipol şi 

prin Mine este învrednicit să răspundă sufletelor scârbite. Oh, creaţie! N-a mai rămas 

nici un strop de înţelepciune în tine? Creaţie! Tu nu reuşeşti să apreciezi Iubirea Mea 

nesfârşită pe care o am pentru voi şi totuşi răspund fiecăruia care Mă cheamă. Sunt cu 

voi când sunteţi la ananghie, Eu sunt Refugiul vostru. Astăzi, Eu, Domnul, mai adaug 

o poruncă; scrie: „Plecaţi-vă! Plecaţi-vă, pentru a vă învrednici să vă împăcaţi şi să vă 

uniţi, umiliţi-vă pentru a va uni―. Copilă! 
Da, Doamne? 

–Îţi dau pacea Mea, fii ascultătoare, permiţându-Mi să te folosesc după cum doresc. Ai 

încredere în Mine, eşti în mâinile Tatălui tău. 
Doamne, nu fac decât să Te urmez şi sufletul meu se află în pace ca un copil cu mama sa, având 

încredere deplină în tine şi, ca un copil, vreau să Te ascult. 

–Aminteşte-ţi de Prezenţa Mea. Sunt cu tine. Noi? 
Da, Doamne. 

–Noi?  
Da, Sf. Marie. 

 
29.06.88 

Doamne? 

–Eu sunt; floare, această Iubire pe care o port omenirii întregi nu a fost niciodată înţeleasă 

corect; sufăr! sufăr profund; suflete prea scump, odihneşte-Mă, dă-Mi odihna 
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iubindu-Mă. 
O, Doamne, de-aş putea să-ţi alin suferinţele împărtăşindu-le cu Tine; permite-Mi s-o fac; foloseşte-

Mă, foloseşte fiecare moleculă din mine, învaţă-Mă să Te iubesc la infinit. 

–Te iubesc, Vassula Inimii Mele Sfinte, împarţi totul cu Mine. Vassula, înţelege că tu 

împarţi Crucea Mea cu Mine, împărtăşeşti Patimile Mele. O, Vassula! sângele Meu 

curge şiroi din Trupul Meu, sunt crucificat de către ai Mei, prin apostazia din însuşi 

Sanctuarul Bisericii Mele, de către cardinali, de către episcopi, preoţi cei mai 

apropiaţi prieteni ai Mei Mă trădează; am fost părăsit de mulţi, am fost flagelat de 

mulţi, am fost străpuns de cei mai intimi prieteni ai Mei, sufăr şi trăiesc pentru a doua 

oară Patimile. 
Domnul meu! 

–Iubeşte-Mă, iubeşte-Mă, ca să pot să pronunţ aceleaşi Cuvinte pe care îngerul tău 

păzitor ţi le-a grăit: „nu s-a cunoscut până acum o persoană care să-şi fi iubit îngerul 

aşa de mult ca tine―. 

Micuţo, învredniceşte-Mă să-ţi glăsuiesc într-o zi: „n-a existat om în era voastră care 

să Mă fi iubit vreodată aşa cum Mă iubeşti tu!― 

 
30.06.88 

Astăzi, Monseigneurul Lefevre semnează şi este excomunicat. Spiritul meu a fost abătut toată 

ziua. 

 
RODOS, 03.07.88 

Doamne! 

–Pacea fie cu tine, copilă! Biserica Mea va reînvia, dar înainte de această înnoire, va 

suferi încă şi mai mult. 

Ea se afla la începutul încercărilor. Priveşte aici, la Cupa Dreptăţii Mele. 
M-am uitat la o cupă de aur superb decorată cu pietre preţioase; era umplută până sus, la 
margine; dacă cineva ar mişca-o, s-ar revărsa. 

–Vezi cât e de plină? Este cât pe ce să se reverse; atenţie! căci o dată, Dreptatea Mea tot 

se va revărsa peste voi, creaţie, revelând anatema prezisă de mult timp. Veţi fi scufun-

daţi în întuneric; voi veni la voi ca un fur, pe neaşteptate; v-am tot înştiinţat, v-am tot 

dat semne să fiţi pregătiţi, dar voi le respingeţi, nu vreţi să recunoaşteţi Semnele 

Timpurilor, oricât aş încerca să vă avertizez. Neîncrederea voastră în Mine e totală. 

Avertismentele Mele vor fi ca o pedeapsă care să vă convertească şi aceasta va fi 

făcută din mare Mila Mea, vai ţie, creaţie! Vai, celor necredincioşi care îşi vor mări 

necredinţa şi se vor întoarce şi mai mult împotriva Mea. Spiritul vostru, înconjurat de 

întuneric, va fi atras ca de un curent de întunecimea însăşi; (Pe când glăsuia astfel, 

Domnul nostru suferea şi gemea.) 
Creaţie! Ce te plâng! cât sufăr că te văd pierdută pe vecie! Copiii Mei în care am insuflat 

viaţă ca să fiinţaţi, pe care v-am consfinţit înainte de a vă naşte, întoarceţi-vă la Mine! 
Inima Mea e frântă văzând atâţia care se îneacă în acest curent de întunecime totală şi 
damnare veşnică! Creaţie, cu toate că păcatele voastre sunt roşu-aprins, sunt gata să 
vă iert total. Veniţi, veniţi la Mine, întoarceţi-vă la Mine, Tatăl vostru, vă voi primi cu 
bucurie şi vă voi ospăta de o mie de ori cu mai multă iubire decât Tatăl fiului 
rătăcitor. Întoarceţi-vă la Mine, înainte ca Dreptatea Mea să cadă asupra voastră, 
provocând nenumărate răni peste voi, uscându-vă pe voi şi orice altă fiinţă vie 
dimprejurul vostru. Veţi voi să respiraţi, dar veţi inspira numai un vânt secetos, care 
vă va pârjoli înlăuntrul sufletului şi vă va lăsa ca o torţă vie! Creaţie, înţelege cât de 
iminentă a devenit această Oră, căci azi vedeţi copacii încă înflorind, dar mâine nu va 
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mai rămâne niciunul. Veţi fi acoperiţi de fumul Satanei, un acoperământ mortal. O, 
înţelegeţi că aceste dezastre şi calamităţi sunt atrase de acţiunile voastre rele, de 
apostazia voastră şi de rebeliunea contra Mea; căiţi-vă acum, cât mai e timp, 
convertiţi-vă acum! sunt gata să vă iert. Vassula, permite-Mi să te folosesc. 

Da, facă-se totul Doamne, după Voia Ta. 

–Fă-Mi pe plac, supune-te Mie, Domnului tău, nu te voi abandona niciodată. Inima Mea 

Sfântă îţi dă Pacea Mea. 

 
RODOS, 11.07.88 

Simt nevoia să fiu lăsată singură şi să scriu; prea multă lume în jurul meu. 
O, fiică, Eu, Domnul, te iubesc. Vino, daţi-Mi tot ce aveţi, până şi răutatea voastră şi Eu o 

voi transforma în bine, Eu, Domnul, sunt Divin, şi orice-Mi oferiţi Mie, poate să fie 
transformat de Divinitatea Mea, curăţită şi cea mai mică lucrare; pot să transform prin 
Puritatea Mea totul. Vassula, reculege-te mai des, vino la Mine, fie şi numai pentru un 
scurt moment. 
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Caietul 26 

 

 
RODOS, 11.07.88 

L-am întrebat pe Iisus care ar trebui să fie primii paşi spre unirea dintre Catolici şi Ortodocşi. 

–Îţi dau Pacea Mea. 
Îţi ofer voia mea. 

–Fii pe pace şi ascultă; oferă-Mi voia ta şi lăsa Inima Mea Sfântă să tresalte de bucurie, 

bucură-L pe Dumnezeul tău, suscită bucuria Mea, delectează această Inimă ferventă, 

oferă-Mi voia ta, I-o oferi Tatălui tău care te-a creat. Vino, o să-ţi răspund. Fraţii Tăi 

trebuie să înţeleagă şi să creadă că sunt Eu, Domnul, care doreşte să-i unească. Fraţii 

Tăi trebuie să creadă că Eu te folosesc ca tăbliţa Mea pe care Îmi scriu dorinţele; apoi 

trebuie să voiască să se coboare de pe acele scaune înalte pe care le-au făcut pentru ei 

înşişi. Biserica Mea din vechime era curată, umilă şi plină de Iubire; Biserica Mea de 

azi a fost schimbată, semănând cu o armată de tronuri. Toţi trebuie să se coboare de 

pe aceste înalte scaune şi să urmeze noua poruncă pe care le-am dat-o. Îmi iubesc 

copiii şi ei au fost izgoniţi de către aceşti Caini. Au pustiit Casa Mea, unde cresc 

acum numai spini şi mărăcini. Vassula, timpul e foarte aproape, întoarcerea Mea este 

iminentă, Iubirea se va întoarce ca Iubire. Iubirea vă iubeşte; nu căuta de ce te-am 

ales pe tine să scrii Mesajele Mele, înţelege numai că sunt slăvit cu mult mai mult 

alegând un nimic pentru acest Mesaj de Pace şi Iubire căci, cu cât te micşorezi mai 

mult, cu atât Eu cresc mai mult. Cu cât eşti mai jos, cu atât Mă aplec mai mult ca să te 

ajung; fii un zero absolut, permiţând astfel Spiritului Meu să respire în tine, 

nimiceşte-te complet ca să pot să fiu văzut numai Eu; mulţumeşte-Mi, suflete, 

predându-Mi-te adesea şi oferindu-Mi voia ta; te predai iubirii. Noi? 
Da, în veci. 

 
RODOS, 14.07.88 

Pe când eram în Rodos, Iisus a binecuvântat multe crucifixe şi medalioane, sărutându-le. 

–Pacea fie cu tine, copilă. Fă-Mi pe plac şi zâmbeşte-Mi când Mă vezi. Vassula, ei M-au 

ţinut numai la intrare... uitându-Mă, întorcându-se la micile lor datorii, vezi? Treziţi-

vă! Eu sunt la uşile voastre, sunt ca un cerşetor, vă cerşesc iubirea, fiţi buni! fiţi 

perfecţi! iubiţi-vă unul pe altul, căiţi-vă des, rugaţi-vă des şi nu numai pentru nevoile 

voastre; veniţi la Mine din iubire! Eu, Domnul, vă iubesc cu o iubire pe care nu o veţi 

înţelege niciodată, nu, până ce nu veţi fi în Cer. Îmbrăţişaţi-Mă aşa cum Eu vă 

îmbrăţişez; nu mai păcătuiţi... ştiu slăbiciunile voastre, infirmităţile voastre, cunosc 

sufletul vostru; veniţi, veniţi la Mine şi daţi-Mi totul şi Eu vă voi înfrumuseţa. 

Vassula, spune-le că Mă vor cunoaşte mai bine dacă-şi deschid inimile total Mie şi 

Mă vor lăsa înăuntru. Voi fi printre ei, ascultându-i. 
Atunci când vom avea întâlnirea cu toţii? 

–Da. Noi? 
Da, Doamne. Iisus nu a fost prea fericit cu cei din Rodos. 

–Vassula, copila Mea; 
Da, Sf. Marie. 

–Bucură-Mă şi vino sus la Mine (la capela din Tsambika, Rodos) cu ceilalţi copii ai Mei. 

Vino, şi vă voi binecuvânta pe toţi. Vă iubesc. 
Te binecuvântez. 

–Adu-le aminte cum Eu, Domnul, îi chem încă, vreau să vină la Mine şi să Mi se apropie, 
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de ce fug de Iubirea Mea? sunt mereu în spatele Tabernacolului, aşteptând răbdător să 

văd pe unul din ei facându-Mi o vizită, dar vai! Tot aştept... atenţie la Satana care 

aranjează tot felul de scuze despre care să credeţi că sunt rezonabile şi sănătoase. Le 

înfrumuseţează ca să vă apară şi mai serioase, oprindu-vă de a veni la Mine. Eu vă 

iubesc pe toţi, fă-i să înţeleagă că nu te iubesc pe tine mai mult decât pe ei. Mulţi 

dintre ei ar trebui să înţeleagă acest lucru pe deplin. Dacă citesc Mesajul Meu de Pace 

şi Iubire, o să-nţeleagă că Eu, Domnul, îi iubesc pe toţi în egală măsură. Tot repet 

aceasta pentru cei care totuşi n-au înţeles. Aşadar, veniţi la Mine, vizitaţi-Mă, veniţi şi 

beţi-Mă şi veţi înseta tot mai tare de Mine. Veniţi şi mâncaţi-Mă şi o să Mă doriţi şi 

mai mult; deschideţi-vă inimile şi primiţi-Mă, nu Mă lăsaţi să stau la uşa voastră! 

Uraţi-Mi bunvenit în inimile voastre. Ştiu slăbiciunile voastre, cunosc nevoile 

voastre, sufletul vostru are nevoie de Mine şi numai prin Mine veţi intra în Paradis. 

De ce permiteţi sufletului vostru să se lase prins în acele mreje întinse de potrivnicul 

Meu? întoarceţi-vă la Mine, daţi ochii cu Mine, instruiţi-vă singuri, citind Sfântul 

Meu Cuvânt; timpul pe care-l veţi petrece citindu-Mă, nu va fi pierdere de timp. Sigur 

puteţi acorda Salvatorului vostru o oră pe zi? iubiţi-vă unul pe altul, fiţi paşnici unul 

cu altul, iertaţi precum Eu vă iert greşelile, plătiţi răul cu iubire, fiţi buni! fiţi perfecţi! 

veniţi, Iubirea vă iubeşte şi iubirea nu vă va părăsi în veci, Iubirea vă va ajuta şi vă va 

îndruma până la capăt. 

 
DUMINICA, SĂRBĂTOAREA MARINEI 

–Vassula, Inima Mea Imaculată se bucură de fiecare dată când Îmi întâlnesc copiii la 

capela din Tsambika. Eu, Maica voastră Cerească, vă iubesc pe toţi. Vino, noi? 
Da, Sf. Marie, noi. (Cei din Rodos mi-au dat medalioane şi crucifixe să le sărute Iisus.) 
Doamne? 

–Eu sunt. 
Vrei să săruţi aceste obiecte, binecuvântându-le? 

–Ridica-le la Buzele Mele, toate vor fi binecuvântate. 
Am ridicat totul la Buzele lui Iisus. 

 
ÎNAPOI ÎN ELVEŢIA 25.07.88 

Iisus? 

–Eu sunt.  Învaţă-Mi  copiii  să  zică rugăciunile pe care ţi le-am dat. 
Cele 3 rugăciuni, Doamne? 

–Exact. Preaiubită, devotează-te pe deplin Mie; caută interesele Mele şi Mă slăveşte. 
Cu ajutorul Tău, Doamne! 

–Să depinzi de Mine; te voi călăuzi până la sfârşit şi totul va fi împlinit la timpul potrivit. 

Lucrările Mele pot fi comparate cu o Viţă de Vie. Vor înflori şi vor rodi la timpul 

potrivit, precum viţa de vie rodeşte la timpul potrivit. Suportă încercările care te 

înconjoară, de dragul Meu şi bizuie-te pe Mine, Dumnezeul tău; nu-ţi pierde 

încrederea; era ta este un pustiu; nu lăsa această ariditate să te afecteze, copila Mea; 

trebuie să ai încredere în Mine, nu te-am sculat Eu din morţi? Eu sunt Lumina şi 

Viaţa în Ea însăşi. Permite-Mi să te cercetez când şi când, permite-Mi să te călăuzesc 

prin oarba credinţă, permite-Mi să pun la încercare iubirea ta pentru Mine, permite-

Mi să-ţi măresc iubirea ce Mi-o porţi, fii copila-Mea-de-Lumină, trăind în Lumina 

Mea. Eu sunt Lumina Lumii care vă va înfrumuseţa. Rămâneţi-Mi credincioşi. 

 
(CONTINUARE) 
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–Ziua Mea se apropie şi voi veni la tine ca un hoţ, pe neaşteptate, fără ca să te înştiinţez, 

Ierusalime! M-ai trădat pe Mine, Domnul tău, şi răul s-a cuibărit chiar în mijlocul ini-

mii tale; da, Ierusalime, înlăuntrul tău zace lama Lăncii; trădarea şi erezia s-au 

infiltrat în tine. Cum de poţi crede că răutatea ta va trece neobservată de Mine?! Vin 

la tine pe neaşteptate ca să te dobor. Sunt chiar la pragul uşii tale şi ca fulgerul o să 

Mă pogor peste tine şi o să te nimicesc. Ai ales puterea pizmaşului Meu şi nu Harul 

Meu, ai ales răutatea bizuindu-te pe fiara Neagră, în loc să alegi Lumina. Voi veni şi 

cu mâna Mea Proprie îţi voi răsturna scaunele, pe toţi răufăcătorii care stau în calea 

Adevărului. Ierusalime, încercările tale de-abia au început. Te voi spăla şi te voi cu-

răţa cu Focul Meu, voi smulge din rădăcină răul, arzându-l pe el şi doctrinele toate 

care au pătat Trupul Meu. Pe păstorul vostru, (Ioan-Paul II) nu-l mai vreţi; îmbătaţi de 

Vanitate, îmbătaţi de neascultare, îmbătaţi de discordie, cum puteţi crede că veţi fi în 

stare să supravieţuiţi? Mi-ai înfometat Mieii prin Nesupunere, căutând numai 

interesele tale, şi nu pe ale Mele, Ierusalime! M-ai amărât atât de mult; cât Mi-am 

dorit dintotdeauna să vă unesc pe toţi şi să-Mi adun toţi copiii, precum găina îşi adună 

puii sub aripile ei adăpostindu-i, dar tu ai refuzat... Ochii Mei şi aceia ai Sfintei tale 

Maici, n-au încetat niciodată să verse Lacrimi de sânge, văzând atâta nedreptate în 

Propria Mea Casa. Te-am iubit cu o iubire nepieritoare, dar am fost mereu trădat şi 

rănit de Propriii Mei prieteni... Milostivirea Mea e mare şi sunt gata să vă iert de tot. 

Nu Mă voi uita la Rănile Mele, voiesc să uit păcatele voastre. Vassula, M-au flagelat 

fără încetare şi cu toate acestea, în ciuda acestor suferinţe acute, voiesc să-i iert şi să 

uit... vino, copilă, stai în Inima Mea Sfântă. Iubirii îi e sete de iubire. (Buzele lui Iisus 

erau uscate ca pergamentul.) Odihneşte-te acum, sunt cu tine, roagă-te pentru aceste 

suflete care Mă resping, uşurează-Mi suferinţele, iubindu-Mă; fii pe placul 

Dumnezeului tău, propriului tău Abba. Vino, noi? 
Da, Tătucă. (M-am înduioşat iarăşi şi mi-a fost milă de Tatăl nostru pe care ei îl resping.) 

–Vassula, să-ţi fie milă de fraţii tăi, să-ţi fie milă de căderile lor, să-ţi fie milă de orbirea 

lor şi roagă-te pentru ei. 

 
26.07.88 

Părintele James soseşte în Elveţia. 
Doamne? 

–Eu sunt; Vassula, vă conduc, pe tine şi pe James, la Biserica Mea, ca să vă arăt în ce 

stare se află. Biserica Mea a fost rănită groaznic... şi-n foarte scurt timp, temelia 

Bisericii Mele va fi zguduită. Aceasta va fi urmată de extirparea tuturor acelora care 

i-au provocat Rănile şi le-au acumulat în Trupul Meu, cu intenţia de a-i face rău. 

Încercările ei de-abia au început. Zidurile Ierusalimului se vor prăbuşi într-o grămadă 

de pulbere pentru ca Noul Meu Ierusalim să poată fi reconstruit. Eu, Domnul, sunt 

Acela care îl va reconstrui, îi voi reînnoi zidurile, îl voi înfrumuseţa ca să poată să 

vieţuiască sub Noul Acoperământ, sub un Nou Cer şi un Nou pământ şi Iubirea se va 

întoarce la voi ca Iubire, vieţuind printre voi. Voi fi Dumnezeul vostru şi sub Numele 

Meu, veţi trăi cu toţii în pace, spiritul vostru va fi plin de sfinţenie şi curăţie. Da, 

Vassula, Mă voi pogorî de sus ca Fulgerul, reînnoindu-l pe deplin. Încercări vor fi 

multe, pentru că Mi-au pustiit Casa, au jefuit-o mulţi. Înţelegi, Vassula, este că în 

parabola cu Stăpânul Casei care îşi încredinţează toate bunurile slujitorilor şi deşi au 

primit porunci stricte să ţină casa în ordine şi s-o păzească de hoţi, ei au încălcat 

poruncile cu neruşinare şi cu nepăsare. La întoarcere, Stăpânul îi va găsi pe servitori 
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dormind şi casa jefuită, bunurile furate. Aceşti slujitori n-au ascultat şi s-au revoltat 

contra poruncilor Stăpânului şi atunci când se va întoarce Stăpânul, ei vor fi trataţi cu 

asprime. La întoarcerea Mea, Îmi voi găsi Casa în ruină şi Elementele de Baza 

inexistente, Mieii Mei, risipiţi şi morţi de foame. Ah, Vassula, cât voi avea de 

reparat... spini şi mărăcini în locul crinilor şi trandafirilor plantaţi de mâna Mea, Mi-

au înăbuşit Florile, una după alta. Au crescut cu ajutorul Satanei ca să-Mi înconjoare 

şi să-Mi prindă în capcană Floarea (Ioan-Paul II). Ei se apropie tot mai mult, cu fiecare 

zi ce trece şi sunt foarte aproape acum să-L molesteze şi să-l facă să simtă acul lor 

otrăvitor. Aceşti spini îl vor înăbuşi. Petru e prins în capcană şi stă neajutorat în 

mijlocul lor. 

–Vassula? 
Da, Sf. Maica. 

–Crede, căci toate acestea se vor petrece. Trupul Fiului Meu sângerează şi mai din 

belşug; sfârşitul lui Petru este aproape. Iubirea lipseşte. 

 
27.07.88 

Doamne? 

–Eu sunt; fă-Mi plăcerea şi discerne-Mă când eşti cu James. Eu sunt prezent, ascult, sunt 

între voi. Încearcă (încerc), încearcă mai tare, urmează-Mi instrucţiunile şi păstrează-

Mă strâns în inima ta. 
Da, Doamne. 

–Orice faci, fă-o pentru Mine şi numai pentru Mine. Vino, o să-ţi pomenesc din când în 

când de Prezenţa Mea, nu te îndoi nici un pic, încearcă să înţelegi ce ţi-am dat ca în-

datorire; lucrează cu umilinţă, sprijinindu-te în totalitate pe Mine; nimiceşte-te total 

ca numai Eu să pot fi văzut, permite Spiritului Meu să respire în neantul tău, 

delectează-Mă în acest mod, tot ce ţi-am dat e al Meu; detaşează-te complet de 

această lume ca să poţi să Mă simţi şi, astfel, să fii a Mea pe deplin. Eu, Domnul, sunt 

învăţătorul tău şi cuvintele Mele vin de la înţelepciune. Noi? Împreună cu Sfânta ta 

Familie? 
Da, Doamne; Da, Sfânta Maică. 

 
SFÂNTA MARTA, 29. 7. 88 

 

–(...) Prea-iubiţilor, înfloriţi în iubire, simţiţi Prezenţa Mea printre voi, simţiţi Iubirea 

adâncă ce o am pentru voi toţi, credeţi în această Iubire; Eu sunt Izvorul Iubirii, 

Spiritul Meu este asupra voastră, veniţi... Doresc să deveniţi curaţi, sfinţi, umili şi 

milostivi. Permiteţi-Mi să măresc această iubire ce o aveţi pentru Mine într-una 

nemărginită, permiteţi-Mi Mie, Domnului vostru, să revărs în inimile voastre Iubirea 

Mea Mult prea Îmbelşugată şi să vă umplu, impregnându-vă cu Iubire Divină şi 

Sublimă, care să umple această lume, cinstind Biserica Mea. Acordaţi-vă vouă înşivă 

dreptul de a vă înfrupta din această Iubire inepuizabilă şi umpleţi-vă inimile. Tot ce 

vă cer, fraţilor preaiubiţi, este iubire, credinţă şi curăţie. Nu vă descurajaţi, micuţilor, 

când încercările vin; nu vă voi părăsi în veac, sunt păstorul vostru şi vă ţin ascunşi 

sub Acoperământul Meu. Cu Mine veţi mânca, cu Mine nu veţi înseta în veac. 

Purtaţi-vă unul cu altul precum Eu Mă port cu voi, iubiţi-vă unul pe altul, precum Eu 

vă iubesc, răspundeţi unul altuia precum Eu vă răspund în rugăciuni, hrăniţi-vă de la 

Mine şi nu acceptaţi roadele Satanei, care sunt necredinţa, gelozia, dezbinarea şi 

necurăţia. Fiţi ca unul singur! fiţi perfecţi! Casa Mea să strălucească de curăţie! 
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Permiteţi ca Roua Dreptăţii Mele să se pogoare peste voi ca să dizolve şi să risipească 

aceşti nori grei, vijelioşi; permiteţi Luminii Mele să pătrundă, pentru ca toată întină-

ciunea şi răul să dispară. Fiţi ca florile în lumina Soarelui şi daţi voie Razelor Mele să 

reînvie sfinţenia, puritatea, integritatea şi iubirea voastră. Urmaţi porunca Mea de a va 

iubi unii pe alţii aşa cum Eu vă iubesc. Eu, Domnul Iisus Christos, vă iubesc pe toţi 

fără măsură; sunt pe cale să vin, vă binecuvântez pe toţi. (semnătura, semnul peştelui) 

(...) 

 
31.07.88 

Părintele James şi cu mine am plecat cu trenul la Roma, după cum ne-a cerut Iisus. 
 

ROMA, 1. 8. 88 
Am ajuns luni dimineaţa, pe 1 august. Tocmai ne îndreptam spre catedrala Sf. Petru, în drumul 
nostru spre Vatican, când părintele James a observat un afiş pe perete, despre Mişcarea 

Mariană, chiar la intrarea în Piaţa Sf. Petru. S-a oprit, a notat numerele de telefon a 2 preoţi, 

Dino şi Lorfreli şi deodată am simţit miros de tămâie; l-am chemat să miroase şi el, dar n-a 
putut. Chiar la intrarea în Vatican, am recunoscut imediat vedenia despre Papa care era singur 

în Piaţa Sf. Petru. În vedenie, totul era ca în realitate, Iisus tragându-Mă de braţ, ca să-l văd pe 

Papa. Retrăiam viziunea. Am făcut un mic tur pentru a vizita Capela Sf. Sacrament, unde am 
înălţat o rugăciune, apoi am mers să dăm omagiu statuii Sf. Petru, apoi am fost la mormântul Sf. 

Petru, apoi, la subsol, unde ne-am rugat la mormântul lui Pius şi al lui Ioan XXIII. 
Iisus? 

–Eu sunt. Vassula, a fost mirosul Meu. Curaj, copile al Meu; (pentru părintele James) 

fiecare pas pe care îl faci, nu va fi în zadar, te-am învrednicit cu această Lucrare, nu te 

teme, căci Eu merg înaintea ta; tu eşti sub ocrotirea noastră (a lui Iisus şi a Sf. Fecioare 

Maria). Te-am recrutat pentru această Bătălie a timpului vostru şi fii printre cei aleşi 

cărora le e dat să nimicească lucrarea Satanei de până acum. Binecuvântez toate 

acţiunile tale. 

 
ROMA, 02.08.88 

Am plecat să căutam adresa preoţilor din Mişcarea Mariană, undeva, colţ cu Via Milano, după 

cum părintele James o observase notată pe afiş. Acolo era şi o statuie a misticii suedeze, Sf. 

Birgit. Nu am găsit pe nici unul din preoţii menţionaţi în afiş, dar părintele James l-a găsit pe 
părintele Leonardo Anastasi, care ne-a vorbit despre părintele Allegro, unul din cei mai devotaţi 

membri ai acestei Mişcări, dându-ne şi o relicvă de-a părintelui. Când a auzit ca sunt grec-

ortodoxă şi că fac parte din Mişcarea Mariană împreună cu alţi ortodocşi, a fost foarte fericit şi 
a alergat să-mi aducă Rozariul lui, binecuvântat de Papa, drept cadou. 
Am sărit în sus de bucurie, m-am aruncat la gâtul lui şi l-am sărutat... Apoi, am celebrat Sf. 

Liturghie numai noi trei, o Liturghie specială a Franciscanilor, apoi ne-am rugat la Crucea lui 

Iisus, care i-a vorbit Sf. Birgit. 
Iisus? 

–Eu sunt. Doresc să spui împreună cu părintele James, slujitorul Meu, această rugăciune. 

Tocmai ţi-am arătat în Psalmul 86, rugaţi-vă împreună şi, mai târziu, când eşti singură. 

Eu, Domnul, am Milă covârşitoare şi Milostivirea Mea nu are egal. Milostivirea Mea 

este uriaşă şi de nespus. Creaţie! păcatele tale sunt negre ca tăciunele şi, fără de 

Milostivirea Mea Nemărginită, Dreptatea Mea v-ar fi nimicit total. Acum sunt chiar la 

uşile voastre şi, ca un fur, voi intra. Luaţi seamă la Semnele Mele. Fiţi pregătiţi! 

roagă-te, Vassula Mea, roagă-te pentru aceia care încă Mi se opun, roagă-te pentru cei 

care Mă ofensează şi care întunecă lumea, condamnându-Mi Mieii care umblă pe 
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calea dreaptă. Liberează-i, aducându-i la Mine! Ah, Vassula, mieluşea, stai lângă 

Mine, stai ascunsă sub Acoperământul Meu, ascunsă în Inima Mea. Salvarea va veni 

de la Mine, permite-Mi să te folosesc. 
Da, Doamne. 

–Fii dornică să lucrezi, lucrează în armonie cu slujitorul Meu, James, sunt alături de el şi 

îl îndrum în acest chip neobişnuit; binecuvântează-l pe slujitorul Meu din partea Mea, 

tratează-l ca pe fratele tău. Fiică, adu-ţi aminte de Prezenţa Mea. Noi, în vecii vecilor, 

împreună. (Sf. Maria) 

 
ROMA, 03.08.88 

Părintele James şi cu mine ne-am grăbit să ajungem la Vatican pentru audienţa pontificală. 
Eram printre primii care aşteptau. După o oră de aşteptare ni s-a permis să intram. În acea mare 

îngrămădeală, eu l-am pierdut pe părintele James între cei aproape 10000 de oameni! Am crezut 

că e în faţa mea, m-am zbătut să-l ajung, când colo, în faţa mea erau gardienii care direcţionau 

pe oameni care încotro. Eram pe punctul de a crede că n-o să-l mai găsesc pe părintele James, 
când un gardian mi-a arătat o uşă şi când am intrat, mare mi-a fost surpriza să-l găsesc pe 

părintele, 5 minute mai târziu, chiar lângă mine... Eram ca la 5 rânduri de scaune de la capătul 

sălii, pe una din aripile laterale. Tot timpul discursului papei, nu mă puteam opri să nu mă 
gândesc dacă Papa nu va lua mesajul din mâna mea. Scrisesem pe el numele şi adresa mea din 

Elveţia. Amândoi eram calmi şi relaxaţi, încrezându-ne în Dumnezeu, care va găsi un mijloc să 

rezolve această problemă, precum a rezolvat atâtea altele. Bănuiam că Sf. Părinte va părăsi sala 

pe una din aripile laterale. Sala era ticsită de lume. După discurs, Sf. Părinte s-a ridicat şi, chiar 
aşa a şi făcut, găsindu-ne la numai câţiva paşi de el. În acea efervescenţă generală, l-am strigat 

pe părintele James: „Scoate repede din sacul meu Rozariul de la Medjugorje, binecuvântat de 

Măicuţa Sfântă şi ţine-l afară―. Fără să mă întrebe ceva, părintele s-a şi executat. I-am spus 
părintelui că dacă Papa nu ia biletul, o să i-l strecor sub centură. Papa se afla drept în faţa mea; 

am întins braţul ca să-l ajung. Am încercat să-i strecor biletul cu Mesajul din partea lui Iisus, pe 

care îl scrisesem pe bucăţica aceea de hârtie. Când Papa a simţit că e o hârtie, degetele lui au 
atins degetele mele, apoi mâna mea, şi s-a depărtat. Când tocmai credeam că misiunea mea a 

eşuat, deodată, un preot polonez care era chiar deasupra mea, l-a strigat pe Sf. Părinte şi acesta, 

întorcându-se, iar m-am aflat în faţa lui. Am profitat de ocazie şi i-am vârât biletul sub centură 

şi, dacă am văzut că era în pericol să cadă, l-am vârât şi mai mult în interiorul centurii, în timp 
ce părintele James spunea: „facem parte din Mişcarea Mariană a preoţilor―, lucru pe care eram 

sigură ca Sf. Părinte nu putea să-l audă. Iar mi-am întins mâna ca să-l aşez perfect; făcând acel 

gest, care împlinea astfel o parte din misiunea mea, mi-am dat seama că eram complet ruptă de 
lume; nu mai auzeam mulţimea, nu mai simţeam nici împinsăturile, nici mâna preotului polonez 

pe braţul meu. Era ca şi cum un compatriot de-al Sf. Părinte îmi ghida mâna, mână în mână cu 

mine. Numai când am văzut fotografia făcută de un oficial de la Vatican, tocmai în momentul în 
care vâram hârtia, am realizat că părintele polonez ţinea mâna lui pe braţul meu. 

 
ROMA, 04.08.88 

Ziua următoare, după audienţa publică a Sf. Părinte, L-am văzut pe Iisus tot timpul împrejurul 

meu, privindu-Mă cu un larg surâs. 
Iisus? 

–Eu sunt. Floare, nu încerca să înţelegi căile Mele; rămâi simplă şi acceptă tot ce vine de 

la Mine. Eu, Domnul te-am condus în Casa Mea. Te-am dus acolo ca să vezi şi să-l 

întâlneşti pe preaiubitul Meu slujitor, Ioan-Paul II. 

Scumpele Mele suflete, M-aţi ascultat, aţi nădăjduit în Mine, v-aţi încredinţat Mie. 

Bucură-te, suflete! căci Eu, Dumnezeul tău, sunt bucuros! Simplitatea Mă seduce, 

supunerea face să tresară Inima Mea Sfântă, căci Sufletul este Arma care poartă război 
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pizmaşului. 
A fost bine că am pus biletul în centura Sf. Părinte? 

–Tu Mi te-ai supus. Acesta să fie un exemplu pentru ceilalţi, indiferent cât de grea poate 

să-ţi pară situaţia, ai încredere în Mine şi ascultă-Mă. Te voi ajuta întotdeauna când 

văd că Mi te supui şi faci Voia Mea; nu căuta să înţelegi ceea ce îţi cer să faci pentru 

Mine. Să-ţi aminteşti mereu că Eu, Domnul, sunt Acela care vă va uni pe toţi sub 

Numele Meu şi că prin Puterea Mea toate dorinţele Mele se vor împlini. Degetul Meu 

să rămână peste tine, copila Mea, folosindu-te în acest chip; permite-Mi să te acopăr 

cu vălul Meu, pentru a te feri de cel rău şi ca să nu te mândreşti din pricina tuturor 

aceste haruri pe care le revărs asupra ta. Eu, Dumnezeul tău, te iubesc şi nu te voi 

părăsi în veac, nici măcar în situaţiile cele mai critice. Iubirea te va inspira. Ascultă-

Mă, spune-i slujitorului James cât sunt de înduioşate Sfânta Mea Inima şi Inima 

Imaculată a Maicii voastre de această devoţiune adresată Nouă. El trebuie să păstreze 

ferm tot ce i s-a dăruit şi să-i înveţe pe ceilalţi să Mă asculte într-un spirit de umilinţă; 

trebuie să-i înveţe pe copiii Mei că supunerea şi umilinţa combat răul. Înţelepciunea 

iubeşte viaţa, înţelepciunea poartă Numele de Sfinţenie şi Ea este dăruita tuturor celor 

care Mă ascultă. Toată învăţătura pogoară de la înţelepciune. Ai încredere în Mine şi 

seamănă seminţe de Sfinţenie (adică de înţelepciune). Pacea fie cu tine; vino; 

aminteşte-ţi de Sfânta Mea Prezenţă, zâmbeşte-Mi. 

 

 
ROMA, 04.08.88 

Ziua următoare, de după întâlnirea cu Papa. 
Doamne? 

–Eu sunt. Fii binecuvântată. Te-am ales pe tine dintre mulţi, (părintele James) ca să 

mărturiseşti. Veghează ca lampa să stea aprinsă, pentru că bătălia nu s-a terminat. 

Doresc ca toţi cei care Mă recunosc ca păstor al lor să facă cunoscut Numele Meu, 

astfel ajungându-se la urechile lui Petru. Satisface-Mă, perseverând mai mult ca 

niciodată. Bătălia nu s-a încheiat. Te-am lăsat să te apropii de Petru într-un mod umil. 

Eu voi fi Singurul şi Absolutul, care va reînvia Biserica Mea. Totul va fi făcut de 

Mine. Cuvântul Meu să fie lampa ta, îndrumându-te pe această cale pe care Eu am 

ales-o pentru tine; să lumineze calea ta şi nu te vei împiedică. Îţi voi îndrepta şi 

binecuvânta fiecare pas. Vino! 
Am adus obiecte sfinte pentru ca Iisus să le binecuvânteze. 

–Logodnică, sunt în totul prezent; ai Pacea Mea. Înţelege că doresc pururea să 

binecuvântez şi să sărut orice obiect sfânt pe care mi-L aduci; apropie-le de Buzele 

Mele. . 

 
ROMA, 05.08.88 

Dumnezeul meu? 

–Eu sunt. Vassula, să fie bine înţeles acest lucru: tu şi slujitorul Meu, James, v-aţi supus 

Mie şi cu-adevărat aţi împlinit multe din dorinţele Mele. Înţelegeţi dar că nu e timp de 

dormit; voi participaţi la Bătălia dusă de către Sf. Voastră Maică; te-am numit 

mesagera Mea, iar pe James, mărturisitorul Meu. Deci luptaţi lupta cea bună, 

combateţi răul cu iubire, atenţie la capcanele diavolului, atenţie la minciună, 

privegheaţi. Aţi acceptat Mesajul Meu pentru ceea ce este în realitate, înţelegeţi-i 

plinătatea; trăiţi pentru Mine, cei doritori să împărtăşiţi Lucrările Mele, siliţi-vă să 

încheiaţi misiunea, lăudându-Mă. Tot ce faceţi, nu faceţi în deşert, vă voi face să 
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simţiţi Rănile Mele în meditaţiile voastre. Frate, (părintele James) propagă Lucrările 

Mele în dreapta şi în stânga, vei face aceasta pentru Mine? Te-am ales ca mărturisitor 

până la sfârşit. 

 
ROMA, 06.08.88 

Tot umblând prin Roma ca să mai găsim nişte bilete pentru audientă papală, am rătăcit drumul. 
Imediat ce părintele James şi-a dat seama, ne-am oprit cu gând să ne întoarcem, când am văzut 

printr-un geam nişte lumânări aprinse. Pe dinafară, nu părea a fi Biserică; atunci mi-a trecut 

prin cap că s-ar putea să fie un fel de casă funerară. Părintele James a observat o intrare, aşa că 
am intrat. Când colo, ne-am trezit în faţa unei statui nemaipomenit de frumoase a Maicii noastre 

cu Iisus în braţe, mort, reprezentând scena imediat de după Crucificare. 
Iisuse, am fost aduşi în această Biserică? 

–Eu sunt. Maica Mea v-a condus. Ea a rânduit ca să Ne vizitaţi în momentele Ei de 

suferinţă. A voit să vă pomenească despre faptul că Ea este şi Maica Suferinţelor. 
(Sf. Maria) 

–Vassula, nu-ţi pierde curajul în veac. Sunt alături de tine. Intră în Rănile lui Iisus, intră 

în Inima Mea îndurerată şi simte durerea Mea, simte cum plâng. Vin la mulţi, le arăt 

Inima Mea, dau semne prin icoanele Mele care plâng, apar în locuri diferite, dar 

inima copiilor Mei este acoperită cu o crustă groasă, un strat de necredinţă; 

batjocoresc pe cei care cred, Cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă nimic pentru ei, 

chemările lui Dumnezeu nu sunt băgate în seamă, iau prea puţin în seamă 

avertismentele noastre, nimeni nu vrea să ia aminte la revelaţiile trimise de 

Dumnezeu şi ieşite din gura Lui; credinţa erei voastre a dispărut, înghiţită de 

intoleranţă, perversiune, cruzime şi nelegiuire. Cât e de întristată Inima Mea 

Neprihănită! mâna Mea nu mai poate multă vreme să reţină Braţul lui Dumnezeu de a 

cădea peste voi. Biserica are nevoie să fie reînsufleţită şi Vremea Purificării aproape 

că e pe sfârşite acum. Duhul Sfânt va pogorî peste voi toţi, dându-vă speranţă, iubire 

şi credinţă, refăcând credinţa voastră şi hrănindu-vă sufletul. Va fi cunoscut sub 

numele de Marea Întoarcere, ca Izvorârea unui Izvor Nemuritor, ca Încolţitul Florilor. 

Purificarea Bisericii vă va pregăti pe toţi să faceţi faţă unui nou cer şi unui nou 

pământ. Vă va pregăti să staţi faţă în faţă cu Dumnezeul vostru; înţelegeţi iubirea 

adâncă ce v-o port tuturor. Noi? 
Da, noi. 

–Vino. 
Biserica se numea Sf. Silvestru. Maica ne-a condus acolo ca să ne arate starea Bisericii din ziua 

de azi, apărând ca moartă, din pricina Rănilor Ei, dar, precum Iisus a înviat din morţi, tot aşa şi 
Biserica va reînvia. 

ROMA, 07.08.88 
Astăzi, vizităm Tre Fontane, Sanctuarul Doamnei noastre a revelaţiilor, apoi Biserica celor 
10000 de martiri ai Inimii Sfinte. Am vizitat cele 3 Biserici peste drum de Tre Fontane. În prima 

Biserică, am avut o locuţiune interioară. Pe când părăseam Biserica, Iisus ne-a chemat înapoi. 

Această senzaţie am simţit-o şi mai puternic în a 3a Biserica. 

–Vassula, te-am chemat înapoi; am avut senzaţia că, în realitate, tu nu Mi-ai vorbit de loc, 

(adevărat, m-am simţit aridă şi neinspirată total, n-am scos un sunet) aşa că te-am chemat 

înapoi ca să Mă cinsteşti; te iubesc, copilă, realizează acest lucru. Vreau ca tu să Mă 

simţi, simte dorinţele Inimii Mele, setea Mea de iubire, dorinţa Mea de a te păstra 

lângă Mine, iubirea Mea geloasă pentru întreaga omenire; renunţă la ambiţiile tale, să 

nu ai niciuna, nu ai nevoie de aşa ceva în Prezenţa Mea, nu când Eu sunt Cel care te 
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hrăneşte. Lasă Lucrările Mele să fie numai ale Mele şi acceptă modul în care te 

călăuzesc; intră în Inima Mea Sfântă, te binecuvântez. 

 

 
ROMA, 08.08.88 

Iisus? 

–Eu sunt. Preaiubită, doresc să-ţi amintesc că Eu sunt păstorul tău care te-a căutat şi care 

te-a găsit până la urmă, când zăceai moartă printre morţi. Eu sunt Învierea şi numai 

prin Mine veţi găsi viaţa, viaţa veşnică, dar la această întoarcere a Sa, păstorul 

descoperă că mieii Lui sunt risipiţi şi mulţi morţi de foame, Turma în care erau, 

bătută de către chiar prietenii Mei, Mieii Mei maltrataţi şi lihniţi de foame, zac morţi. 

Aceşti păstori, care aveau misiunea să îngrijească de Turma Mea, nu M-au ascultat, 

Mi-au fost necredincioşi, aşa că va trebui să-i înlătur de teamă să nu facă şi mai mari 

stricăciuni. Aceasta va fi cunoscută sub numele de Marea Încercare a Bisericii Mele. 

Vino, mai ai încă de învăţat. Iubirea te iubeşte. 

 

 
ROMA, 09.08.88 

Iisus? 

–Eu sunt. Suflet prea scump, cât te iubesc. Biserica va reînvia prin Mine; permite-Mi să 

Mă manifest prin tine. Mirul Meu, înmiresmează-Mă pe Mine, Domnul tău. Ţi-am 

arătat Inima Mea Sfântă, am venit la tine, suflete, ca să te învăţ căile Mele şi să te 

conduc la Adevăr. Generaţia ta caută Adevărul în timp ce Adevărul este Iubire, dar 

iubirea lipseşte din lăuntrul lor. Numele Meu nu înseamnă nimic pentru ei, (Numele 

Lui este Iubire) mai mult acum ca niciodată. Cu toate acestea, Milostivirea Mea e mare 

peste aceia care Mă pângăresc. Creaţia Mea a părăsit căile Mele, s-a lăsat voit 

condusă de călăuze oarbe; s-au ridicat împotriva Legii Mele, învăţând o lege care nu 

este a Mea. Creaţie! De-ai şti numai ce aproape eşti de Cădere! să vă pese unuia de 

altul (ecleziasticii) decât să vă persecutaţi unul pe altul. Învăţaţi căile Mele, căile 

înţelepciunii, fiecare acţiune sau gând să fie pline de Iubire. Floare, Eu sunt Devotatul 

tău Paznic, aşadar, ai încredere în Mine, te ţin sub Lumina Mea, hrănindu-te cu Seva 

Mea, ai încredere în Mine, Dumnezeul tău, căci ţi-am arătat mare bunăvoinţă; voi fi 

mereu lângă tine pentru a te înfrumuseţa; Eu-sunt-A-Tot-Credincios, vino, noi; fii una 

cu Mine. 
Îţi mulţumesc, Dumnezeul meu. 

Am avut, pentru o clipă, viziunea Frumuseţii lui Dumnezeu şi m-am simţit în al nouălea cer, a fi 
astfel învăluită de Dumnezeu. 

 
Mai târziu. 
Iisus? 

–Eu sunt. Vassula Mea, să fie prezent părintele James, voi vorbi cu el. (Iisus a permis ca 

părintele James să-L întâlnească cu mine pe aceasta cale.) 

–Ai Pacea Mea. Orice pas faci, Eu, Domnul, îl binecuvântez. Te-am ales să fii aproape de 

Mine atât cât poate să fie cineva. Să nu ai nici o îndoială asupra faptului că Eu am 

fost Acela care am dorit ca Petru să fie înmormântat unde este înmormântat. 
Părintele James a îngenunchiat cu mine şi L-a „întâlnit― pe Iisus în acest chip deosebit. 

–Frate! Iată-L pe Salvatorul tău, uită-te, sunt iar crucificat de către chiar ai Mei, Eu care 

sunt Iubire. Frate! atenţie la minciună, combate răul, corectează greşeala, cheamă-i la 
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ascultare pe toţi aceia care prigonesc Casa Mea. Casa Mea e în ruină, Sanctuarul Meu 

zace în părăsire. 
Părintele James a ezitat, apoi a îndrăznit să-i ceară lui Iisus să facă totdeauna Voia Domnului. 

–Adapă-te din Inima Mea, Iubirea te va ajuta; Sf. ta Maică e alături şi Ea te va învăţa să 

fii în armata Ei de îngeri (Cred că în Mişcarea Mariană). 
Părintele James I-a cerut lui Iisus să-i binecuvânteze pe toţi cei care l-au rugat să se roage 
pentru ei. 

–Eu, Domnul i-am binecuvântat, vă iubesc pe toţi, toţi sunteţi ai Mei şi Iubirea vă va 

atrage pe toţi în Inima Mea. (S-a făcut linişte) Doresc să-ţi aminteşti de Prezenţa Mea. 
Doamne, e vorba despre mine sau despre părintele James? 

–Amândoi; doresc ca fratele Meu să folosească acele 2 Cuvinte atât de plăcute Inimii 

Mele Sfinte, acele Cuvinte pe care le-ai învăţat şi tu: „noi―. 
Părintele James a cerut lui Iisus să-l ajute cu aceasta. 

–Bizuie-te pe Mine. 
Părintele James s-a rugat pentru Sf. Părinte. 
–Doresc ca binecuvântatul Meu Ioan-Paul îi să fie mai des pomenit în toate rugăciunile 

tale şi îţi cer prin aceasta să-i înveţi şi pe ceilalţi s-o facă. 
Apoi, părintele James s-a rugat pentru preoţi, fraţi, călugări, pentru învăţătorii Seminarului şi să 

scape pe învăţătorii lui Banani de înclinaţiile rele, s-a mai rugat pentru cei disperaţi. 

–Ochii Mei nu-i scapă din vedere, i-am aşezat în Inima Mea Sfântă, binecuvântările Mele 

sunt peste ei. (Părintele James s-a mai rugat şi pentru cei prigoniţi.) Aceste suflete, prin 

suferinţele lor, repară multe greşeli, încălzind sufletele care sunt reci. (Lucrări Cereşti) 
Părintele James s-a mai rugat şi pentru arabi şi evrei. 

–Toate neamurile se vor aduna sub Numele Meu; aceasta va fi o binecuvântare aparte a 

Mea. 
Părintele s-a mai rugat şi pentru victimele avorturilor. 

–Roagă-te pentru aceste suflete, victime ale epocii voastre. 
Părintele I-a cerut lui Iisus să-i ierte. 

–Milostivirea Mea e mare! (Aceasta a fost spusă apăsat şi cu înţeles adânc) 
Părintele s-a mai rugat şi pentru mine. 

–Fiica Mea va fi curând cu Mine. 

–Fiul Meu, (Sf. Maria) cinsteşte-L pe Dumnezeul tău şi luptă lupta cea bună; plăteşte răul 

cu binele, fii binecuvântat; Îmi face plăcere să te am printre preoţii Mei aleşi. Te-am 

ales printre aceia care vor plăti răul cu binele. Eu, Sf. ta Mamă, te voi călăuzi şi te voi 

ţine chiar lângă Inima Mea. Lupta nu s-a terminat încă; de-ai şti câte suflete cad, în 

fiecare zi, în infern! numărul este alarmant... (Am întrebat cine) de la cardinali până 

la... copii tineri; era voastră a degenerat; a devenit într-adevăr terenul potrivnicului 

Nostru. Şi-a mărit stăpânirea pe pământ la maximum. Ah, Vassula... Dumnezeu 

număra zilele, zilele până când El se va revărsa peste voi ca roua, reînviindu-vă într-o 

Nouă şi Frumoasă grădină. Aceasta se va numi „Noile Florii―. Veniţi şi îngenunchiaţi 

cu toţii şi rugaţi-vă la Domnul pentru acest Eveniment Glorios, rugaţi-vă pentru 

această Venire, rugaţi-vă ca Iubirea să vină înapoi. Eu, Vassula, sunt Doamna 

Rozariului. 
Măicuţă Sfântă, de ce te prezinţi astfel? Este cumva o nota specială în Mesajul Tău? 

–Da, tot ce-am spus la Fatima se va împlini înainte de sfârşitul acestei ere. Vino, 

odihneşte-te în Inima Mea Neprihănită şi în Inima Sfântă a lui Iisus. Fă-I pe plac lui 

Iisus, slujindu-L precum o faci şi iubindu-L, ispăşind pentru aceia care nu Ne iubesc. 

Noi? 
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Da, în veci. 

 
ADORMIREA, 15.08.88 

Iisuse Doamne, fii binecuvântat! 

–Eu, Domnul, te binecuvântez. Inima Mea Sfântă, plină de spini, e în chinuri. Caut 

uşurare şi mângâiere de la toţi cei care Mă iubesc; binecuvântează-Mă şi caută-Mă. 

Mă-ntorc şi ajung la sufletele Mele neînsemnate, pentru că, în micimea lor, Eu îmi 

găsesc odihna. 
Ah, Iisuse, e atât de dureros să Te simt în aşa chin... 

–Roagă-te pentru aceste suflete care au nevoie să fie salvate; roagă-Mă, pentru că Numele 

Meu însemnează Cel-Care-Salvează; orele se scurg cu repeziciune, zilele expierii au 

început, zilele de represalii sunt aici. Nelegiuirea acestei generaţii este atât de mare şi 

apostazia atât de gravă, Inimile Noastre au fost străpunse şi răstrăpunse de 

nedreptatea lor şi de ofensele lor flagrante. Vă implor să vă înapoiaţi la Mine, să vă 

întoarceţi la Mine şi Eu vă voi ierta! Păziţi cu hotărâre Iubirea şi vă voi scălda în 

binecuvântări; fiţi drepţi unul cu celălalt, fiţi buni unii cu alţii, iubiţi-vă unii pe alţii, 

deveniţi copii ai Luminii Mele; înţelegeţi câte catastrofe atrageţi asupra voastră; sunt 

atrase de răul care s-a îngrămădit în sufletul vostru; întoarceţi-vă la Mine şi lăsaţi 

sângele Meu să vă cureţe! 
Mai târziu. 

–Sunt Sfânta Voastră Maică. Dragii Mei copilaşi, întoarceţi-vă la Dumnezeu, vă implor 

să veniţi înapoi şi Dumnezeu vă va ierta. Milostivirea Lui se pogoară peste voi ca 

roua, creaţie, şi ca florile te vei deschide şi vei absorbi Lumina Lui. 
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Caietul 27 

 

–Vă chem, vă încurajez, dar câţi sunt la curent cu chemările Noastre? Câţi cred în aceste 

chemări? Mi se frânge Inima când văd că numai o mână dintre voi au încredere în 

aceste chemări. Inima acestei generaţii s-a prefăcut în granit; orbiţi de raţionalism, ei 

au uitat căile lui Dumnezeu, au uitat de Minunile lui Dumnezeu, au uitat că El este 

Atotputernic şi plin de Milostivire. Nu s-a pomenit vreodată să cadă creaţia lui 

Dumnezeu atât de jos, nici în zilele Sodomei şi Gomorei. Apatia voastră a străpuns 

Eternitatea, lipsa voastră de credinţă vă condamnă, prigoana fără răgaz a Apariţiilor 

Mele şi a acelora pe care Dumnezeu i-a binecuvântat dându-le Mesajele Lui vor fi o 

pricină a căderii voastre. Eu, Sfânta voastră Maică, Maica Salvatorului vostru, vă 

chem şi vă implor să vă căiţi şi să vă schimbaţi, veniţi înapoi la Noi, trăiţi în sfinţenie, 

trăiţi în sfinţenie sub Privirea lui Dumnezeu, fiţi gata să staţi în Faţa Lui cu braţele 

încărcate de fapte bune şi în curăţie. 
Mai târziu. 

–V-am inundat cu Parfumul Meu, am vrut să simţiţi Prezenţa Mea, am voit să vă aduc 

aminte, prin această bunăvoinţă pe care v-am arătat-o cât de dragi ne sunteţi. Copilă, 

eu sunt Maica ta Sfântă şi sunt fericită că te avem alături de Noi din nou. Preaiubită, 

te binecuvântez pe tine şi întreaga ta familie. 
Măicuţă Sfântă, Îţi mulţumesc pentru toate, Te binecuvântez. 

–Floare? 
Da, Iisuse. 

–Zi-i Maicii tale „Mamă― de-acum înainte, fii intimă cu Ea, precum eşti cu Mine. Noi? 

Adu-ţi aminte de învăţăturile Mele. 
Da, Doamne. 

–Eu, Domnul, vă binecuvântez pe toţi. 
După ce am ieşit astăzi din Biserică, având de coborât multe trepte, am avut senzaţia că mă 

plimbam printr-o grădină de trandafiri şi nu numai că nu era nici o floare primprejur, dar era 

numai ciment. L-am întrebat şi pe părintele dacă a simţit ceva, şi în timp ce-l întrebam, el 
mirosea trandafiri şi, mai la urmă, violete... 

 
16.08.88 

Doamne? 

–Eu sunt, să nu te îndoieşti niciodată. Eu, Iisus Christos, te-am chemat de pe Crucea Mea. 

Te-am chemat în agonia Mea ca să-ţi arăt în ce stare Mă aflu Eu, care sunt Capul 

Bisericii Mele, în ziua de azi. Eu, zăcând mort în braţele Maicii Mele, (Statuia Sf. 

Fecioare şi a lui Iisus de după Crucificare din Sf. Silvestru, Roma) arată tuturor, într-un 

chip simbolic, felul în care apostazia voastră a trădat Biserica Mea. Vezi, fiică, te-am 

dus să vezi faţa reală a Bisericii de azi. Ai văzut durerea Maicii Mele şi ai mai văzut 

Trupul Meu neînsufleţit în braţele Ei, trădat, chinuit, flagelat, străpuns şi crucificat şi 

aceasta reprezintă exact starea în care se află Biserica Mea azi. Maica Mea varsă 

asupra Ei lacrimi de sânge, precum a vărsat asupra Trupului Meu de pe Golgota. Dar 

în foarte scurt timp, Ea (Biserica) va fi reînnoită, transfigurată şi înviată precum Eu, 

Domnul, am înviat. Nu va mai zace mult timp în această stare deplorabilă. Vrăjmaşii 

Mei au dărâmat Templul Meu, dar, cu Puterea Mea pogorâtoare de Sus şi cu Harul 

Meu, Eu, Domnul, am reconstruit Templul Meu în numai trei zile. 

Vă promit că Biserica Mea va fi reînnoită şi schimbată precum Eu M-am schimbat la 

Faţă. Voi reconstrui Templul Meu, iar Integritatea va fi Brâul Ei de legat în jurul şalelor; 
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Fidelitatea, Centura de încins coapsele Ei, (Isaia, 11:5) şi Puritatea va fi Făclia Ei, spre a-i 

conduce pe toţi aceia care au profanat Numele Meu în Lumina Ei şi pe care îi va curăţa, 

pentru că Eu, Domnul Domnilor, Mielul, voi trăi în Ea şi Ea va fi primită de ai Ei, 

precum Eu am fost primit de ai Mei, după Înviere. Apoi, ca o mamă care îşi mângâie 

copilul, şi Eu vă voi mângâia încă şi mai mult şi vă voi strânge în braţele Mele, cu o 

iubire imensă. Ah, preaiubiţi copii, vă pregătesc un nou cer şi un nou pământ unde să 

trăiţi, un pământ plin de fructe care vin din Pomul Vieţii. 

Fructele Lui se vor numi Pace, Sfinţenie şi Iubire, deoarece Rădăcina Lui (Leul din 

tribul lui Iuda, rădăcina lui David: Ap. 5:5; această lămurire mi-a fost dată mai târziu, în data 

de 01.09.88) este Iubirea, apoi vă veţi înfăţişa Mie, Dumnezeului vostru, plini de Sfântul 

Meu Duh, ca în timpul Primelor Rusalii. Duhul Meu vă va umple cu Iubire... Voi 

înfrumuseţa grădina Mea, voi uda permanent răzoarele, roua Dreptăţii Mele se va pogorî 

asupra voastră, preaiubiţii Mei, şi Lumina Mea va întări tulpinile voastre, făcând ca 

disciplina să strălucească. Curaj, fiică, curaj, preaiubiţilor, ştiu că e greu să trăiţi în 

sălbăticie, dar Sfârşitul acestor Timpuri se apropie. Voi pogorî curând ca să vă curăţ; Eu, 

Domnul, vă declar în mod solemn că vă voi lua prin surprindere, proiectând Lumina Mea 

asupra voastră; Cerurile vor zgudui pământul şi toţi cei care Mă iubesc Mă vor slavi, 

plecându-Şi genunchiul şi mulţi îşi vor aduce aminte de Mine şi de întoarcerea Mea. 

Aceasta va fi cunoscută sub numele de marea Convertire a Bisericii, dar, spre marea Mea 

părere de rău, vor fi şi suflete încăpăţînate care au profanat Numele Meu Sfânt şi care vor 

lupta alături de potrivnicul Meu. Aceste suflete Mă vor respinge şi mai mult. Când 

aceasta se va întâmpla, Satana îi va lua şi-i va duce cu el în Focul veşnic. Vassula, simte 

Inima Mea Sfântă... Sufăr dincolo de Cuvinte omeneşti că trebuie să-ţi spun acestea, 

pentru că Eu sunt un Dumnezeu al Iubirii, un Dumnezeu al Milostivirii, dar sunt şi 

Dumnezeul Dreptăţii şi trebuie să fiu Judecătorul lor atunci când creaţia Mea se ridică 

împotriva Mea. Sufletul Îmi este rănit, sângele Îmi curge şiroaie, Râuri de sânge.  Vă 

iubesc pe toţi! Dar voi M-aţi rănit. Eu sunt Unul Sfânt al vostru, dar voi M-aţi străpuns, 

Eu sunt Salvatorul vostru care strigă în ziua de azi de pe Cruce către voi: „veniţi înapoi la 

Mine! întoarceţi-vă la Mine! veniţi şi fiţi sfinţi precum Eu sunt Sfânt!― Vino, copilă, Eu 

sunt cu tine, păstrează-Mă în inima ta şi dă-Mi odihna; fii una cu Mine. 
Da, Doamne al meu, Te ador. 

–Adoră-Mă şi Mă odihneşte, sunt atât de obosit... noi. 
Doamne? 

–Da, noi, pe vecie. 
Amin. 

Mai târziu, Sf. Maria. 

–Vassula, fii intimă cu Mine, spune-Mi „Maică―. Ai pacea Mea. Te iubesc. 
Şi eu Te iubesc; învaţă-Mă să Te iubesc şi mai mult. 

–Vassula, te-am aşezat în Inima Mea Sfântă. 
Doamne, mulţumesc pentru acest Har pe care mi L-ai dat, de a Te întâlni, simţi şi vedea. 

–Acesta e darul Meu către tine. Nu uita totuşi că acest dar ţi-a fost dat pentru interesele şi 

Slava Mea, mângâie-Mă cu iubirea ta, înmiresmează-Mă cu iubirea ta, alină-Mă cu 

iubirea ta, slăveşte-Mă cu iubirea ta, pe Mine, Dumnezeul tău, ridică-ţi mintea la 

Mine şi numai la Mine, Eu sunt Unicul şi Singurul care contează, Eu sunt Totul, Eu 

sunt veşnicul, Alfa şi Omega, Eu sunt Acela-Care-Salvează, Creatorul vostru, Eu sunt 

Sfântul Sfinţilor, Eu sunt Spiritul Iubirii, aşadar, vino la Mine. Ştiu cât eşti de fragilă, 

vino la Mine şi iubeşte-Mă, Îţi voi aduce mereu aminte că Eu sunt Dumnezeul tău. 

Indiferent cât eşti de slabă şi de mizerabilă, Tăria Mea te va sprijini, suflet scump.  
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Adu-ţi aminte de încă un lucru, adu-ţi aminte că Eu nu am nevoie de nimeni, Eu Îmi 

ajung Mie Însumi ca să desăvârşesc Lucrările Mele, dar Îmi place să împărtăşesc Lucrări-

le Mele cu creaţia Mea; deci, uită-te la Mine şi bucură-te, suflete, pentru bunăvoinţa pe 

care ţi-am arătat-o; sunt mulţi care şi-ar fi dorit să vadă ceea ce vezi tu şi n-au văzut ni-

ciodată, să audă ce auzi tu, dar n-au auzit niciodată, să simtă ce simţi tu şi n-au simţit 

niciodată; aşadar, bucură-te, suflete! bucură-te! Copleşeşte-Mă cu laude, încununează-Mă 

cu lauri de Iubire, înmiresmează-Mă cu tămâia ta, împodobeşte-Mă cu cuvintele tale 

copilăreşti de iubire, binecuvântează-Mă pe Mine, Domnul tău şi adoră-Mă, multiubită. 

Vei avea totdeauna pâinea Mea, şi încă din belşug, Îţi voi hrăni sufletul, Eu sunt 

Salvatorul tău şi-ţi promit că mereu voi fi lângă tine pe această cale aparte, până la sfârşit. 

Înţelepciunea dă din resursele Ei, nu numai celor drepţi, dar şi nedreptului... 

Vino. 

 
17.08.88 

Domnul meu? 

–Eu sunt; Eu sunt Mântuitorul tău, aşa că ai încredere în Mine. Vin prin tine ca să 

transmit Mesajul de Pace universală şi de Iubire şi ca să arăt întregii Mele Creaţii, 

Inima Mea Sfântă şi cât vă iubesc! O, Vassula, Milostivirea Mea e covârşitoare peste 

voi toţi! Suflete scumpe, timpul purificării voastre se apropie; ceea ce voi face este 

din iubire, curăţirea voastră va avea loc pentru ca să vă salveze de porţile iadului. Mă 

voi pogorî peste voi ca Fulgerul şi vă voi reînnoi cu Focul Meu. Spiritul Meu de 

Iubire vă va mântui prin atragerea voastră la Iubire şi Focul Viu al Iubirii Mele vă va 

arde. Spiritul Meu se va revărsa din Ceruri peste voi şi va curăţa sufletele voastre 

întinate, făcându-le sfinte, suflete imaculate curăţindu-vă precum aurul se curăţă prin 

foc. Veţi recunoaşte Timpul Salvării şi Timpul când Spiritul Iubirii Mele va pogorî 

peste voi. De nu se întâmplă aceasta, nu veţi vedea Cerurile Noi, nici Noul pământ 

care vi l-am prezis. Copila Mea, prin Focul Meu, prin Iubirea Mea, prin Milostivirea 

Mea şi prin Dreptatea Mea, sămânţa Mea (adică, noi) va germina şi se va deschide ca 

nişte crini noi în faţa soarelui, căutând Lumina Mea şi Roua Mea. Şi voi revărsa din 

Cerurile Mele Lumina Mea, înfrumuseţându-vă, şi Roua Mea, hrănindu-vă, ca să 

vedeţi o nouă era de Iubire. Prin Puterea Mea, voi mătura orice nelegiuire, 

perversiune şi răutate; voi coborî asupra voastră ca un torent violent de ape 

purificatoare şi voi curăţi tot răul şi vă voi lăsa să staţi drept, în picioare, precum 

coloane de aur curat. Cu Torentele Iubirii Mele Fierbinţi voi mistui tot ce este fals şi 

mincinos. Întocmai ca tina care este spălată de câteva picături de ploaie, tot aşa şi 

Spiritul Sublim al Iubirii Mele vă va spăla păcatele care v-au întinat sufletul. 

Eu, Salvatorul tău, te voi înnoi, creaţie, şi-ţi voi oferi Darul Meu; Darul Meu va 

coborî din Cer, (Domnul mi-a dat o viziune intelectuală a milioane de îngeri coborând din Cer 

şi ţinând o nouă cetate, ca pe un platou. O Nouă Biserică binecuvântată cobora din Cer) Un 

Nou Ierusalim strălucitor, O Biserică Renovată, Pură şi Sfântă, căci Eu, care am fost, sunt 

şi care va să vină, voi trăi în mijlocul Ei şi chiar în Sufletul Ei.Toţi o veţi simţi, 

palpitândă şi vie, pentru că Inima Mea Sfântăva bate în Ea. Eu, Domnul Domnilor, stau 

ca pe jăratec (Domnul părea tare nerăbdător, ca „pe jăratec―). Şi Inima Mea este un Foc 

arzător; atât de arzătoare este  Inima Mea Sfântă  de  dorinţa de a vă învălui pe toţi şi de a 

vă  

arunca în Cuptorul Iubirii Mele şi de a vă lăsa arzând într-o uimire totală şi-n extaz de 

iubire pentru Mine, Preaiubitul vostru Dumnezeu! Da, voi face din fiecare dintre voi un 
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altar viu, întreţinut viu de Focul Meu. O, creaţie! când Focul Meu vă va aprinde sufletele, 

veţi glăsui până la sfârşit, către Mine: „Tu eşti-Unicul-Şi-Singurul-Dumnezeu, Cel Unul 

Drept, Tu eşti cu adevărat Mielul, Tu eşti Tatăl nostru Ceresc, cum de-am putut fi atât de 

orbi?... O, Sfântul Sfinţilor, fii-în-noi, trăieşte-în-noi, vino, o, Salvatorule!― – şi la acest 

strigăt al vostru nu voi mai aştepta nici o clipă. Mă voi pogorî peste voi ca fulgerul şi voi 

trăi printre voi, iar voi, preaiubiţilor, veţi înţelege că de la Începuturi aţi fost ai Mei şi 

sămânţa Mea. Atunci voi fi în mijlocul vostru şi voi domni peste voi cu o iubire nemuri-

toare, voi fi Dumnezeul vostru, iar voi – ai Mei. 

Suflete scump, poartă-te cu Mine ca şi cu Regele tău, încununează-Mă cu Iubirea ta; 

noi, vino. 

 
18.08.88 

Sus, la mănăstire, I-am cerut Domnului să ajute un grup de persoane pe care le-am întâlnit şi 

care trăiesc în nelinişte din pricina faptului că se simt chinuiţi de demon. 
Doamne? 

–Eu sunt. Fiică, fiecare suflet poate fi liberat cu condiţia să vrea să se deschidă şi să 

dorească acest lucru. Am dat fiecărui suflet această libertate şi voia îi aparţine numai 

lui. Acum, dacă un suflet e de piatră, nedorind să Mi se deschidă, cum o să pot intra 

în acea inimă? Eu sunt Domn şi Dumnezeu, dar fiecare suflet este liber să aleagă şi e 

stăpân pe voinţa lui. Dacă credeţi şi-Mi oferiţi voia voastră, predându-vă Mie, Eu voi 

intra în inima voastră şi vă voi vindeca. Eu nu intru cu forţa. Sunt la uşile voastre şi 

aştept să-Mi deschideţi şi să Mă primiţi înăuntru. 
19.08.88 

Aş vrea, pur şi simplu, să-ţi spun cât de mult Te iubesc şi cât vreau să-Ţi mulţumesc, Doamne, pentru 
toate câte ai făcut pentru mine şi mai faci încă. În veacul veacului n-o să fiu în stare să mă plătesc 
pentru toate aceste haruri. Doamne? 

–Eu sunt. Floare, sprijină-te pe Mine, voi dărui până şi celor mai mizerabili. Eu sunt un 

Abis al Milostivirii, dar, spre durerea Mea, mulţi dintre voi au uitat cum sunt cu 

adevărat. Nu sunt un Dumnezeu numai al sufletelor alese; Eu sunt Drept şi sunt 

darnic şi cu cel mai rău dintre voi. Fă să tresalte Inima Mea de bucurie! Dăruieşte-Mi 

iubirea ta şi, chiar de se întâmplă uneori să fie căldicică, o voi primi. Dă-Mi iubirea ta 

şi Eu o voi perfecta în Divinitatea Mea. Vino la Mine ca acum, fără interese personale 

şi oferă-Mi iubirea ta. Nu aştepta să fii perfectă spre a-Mi oferi iubirea ta, nu aştepta 

să fii Sfântă spre a-Mi oferi iubirea ta; vino aşa cum eşti, cu toate defectele tale şi în 

curăţia Mea îţi voi transforma iubirea în iubire curată, reflectând-o de sus asupra ta. 

Sufleţelule, voi înfrumuseţa tot ce-Mi oferi, deci vino la Mine precum eşti, oferindu-

Mi iubirea ta, aceasta iubire care lipseşte dintre voi! Suflete! De-ai şti numai câte su-

flete suferă acum în Purgatoriu... liberează-le din Purgatoriu pentru că să poată veni la 

Mine; ele de-abia aşteaptă să fie cu Mine, dar nu pot din pricina petelor de pe sufletul 

lor. Liberează-le prin rugăciuni şi prin sacrificii, scapă-le iubindu-Mă, adorându-Mă, 

scapă-le robindu-te tu însăţi Mie şi Crucii Mele, scapă-le prin fapte de iubire, 

liberează-le împărtăşind suferinţele Mele. Vassula, acestor suflete le e dor de Mine şi 

să fie împreună cu Mine în vecii vecilor, dar trebuie să se cureţe mai înainte de a 

ajunge în Prezenţa Mea. 
Doamne, Tu ai spus: “...şi fiţi din nou unite cu mine“ Au fost un pic cu Tine, după moarte? 

–Le-am eliberat sufletul din trup, le-am arătat Sfânta Mea Faţă numai pentru un moment 

şi imediat, în acelaşi moment, li s-au descoperit ochii, înfăţişându-se în Puritatea şi 

Lumina Mea; pe loc au văzut Adevărul faţă către faţă şi au priceput cât de întinat le e 
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sufletul de păcat şi, în ciuda dorinţei lor arzătoare de a cădea în braţele Mele deschise 

(dovedind că opreliştile vin din partea noastră, ci nu din partea lui Dumnezeu) şi de a Mă 

urma, înţeleg că aceasta nu e cu putinţă fără de curăţirea sufletului lor. Şi-atunci, cu 

un regret străpungător de dureros, cad înapoi şi se pregătesc pentru a fi curăţaţi. 

Aceasta îi doare şi îi arde dincolo de Cuvinte, fiindcă nu pot să Mă vadă. Lipsa Mea îi 

arde şi pricina marii lor suferinţi este Absenţa Mea. Ei mai suportă şi alte dureri, cu 

foc, în funcţie de păcatele lor. Pregăteşte-ţi dinainte sufletul, creaţie; nu aşteptaţi să vă 

prindă moartea, păstraţi-vă sufletul curat şi fără prihană, hrăniţi-vă cu Trupul Meu şi 

beţi sângele Meu cât de des cu putinţă, căiţi-vă des, fiţi pregătiţi pentru această zi, 

postiţi, postul vă ajută. Ascultaţi-Mi Glasul şi pregătiţi-vă sufletul ca şi cum întâlnirea 

noastră ar avea loc chiar în acea zi; nu aşteptaţi, a aştepta înseamnă a dormi, a aştepta 

înseamnă a vă lăsa lămpile fără ulei. Fiţi pregătiţi să-L întâmpinaţi pe Salvatorul vos-

tru. Vă iubesc pe toţi de nebănuit, înţelegeţi că din Milostivirea Mea de nespus voiesc 

să vă pregătesc pe voi toţi. 
Mai târziu, Sf. Maria: 
Măicuţă? 

–Ai Pacea Mea. Sunt Măicuţa ta; da, Vassula, lacrimile Mele l-au salvat pe copilul tău şi 

rugăciunile Mele la Tatăl. 
Sf. Maria s-a referit la băiatul meu cel mare. Măicuţa mi-a dat de înţeles ca Ea, cu implorările Ei 

pe lângă Tatăl, mi-a scapăt copilul de boala lui. Aceasta se întâmplase acum 13 ani. Acest lucru 
m-a emoţionat şi m-a tulburat peste măsură. 

–Iubeşte-L pe Tatăl, iubeşte-L pe Tatăl, pentru că El este Atotmilostiv. 
Ce pot să spun? să-ţi mulţumesc, nu e de-ajuns. Orice aş spune sau face, tot nu va fi destul. 

–Copila Mea, lasă-te în Voia Tatălui, predă-te des, aceasta îi face mare plăcere lui 

Dumnezeu. Ai încredere, pentru că eşti în mâinile Lui; Îţi voi da Pacea Mea. Slăveşte-

L pe Dumnezeu, ascultându-L. 
Te binecuvântez, Măicuţă. 

–Te binecuvântez pe tine şi pe familia ta. 
Mai târziu, după ce emoţia mi-a trecut. 

–Vassula, aş vrea să-ţi spun că multe lucruri prezise de Mine la Fatima se vor realiza în 

curând; sunt plină de Haruri şi doresc să le revărs peste copiii Mei, începând din acest 

an. Vremea e aproape şi din pricina puţinului timp rămas, eu, Maica voastră Cerească, 

voi fi mai aproape de voi cum nu s-a mai întâmplat vreodată până acum. Voi revărsa 

Harurile Mele peste mulţi dintre voi, ca să vă înfrumuseţez şi să vă atrag mai aproape 

de Iisus, care suferă enorm. Ah, fiică... un spin este scos totdeauna din Inimile 

Noastre, de fiecare dată când un suflet se întoarce la Noi! Un spin e scos şi înlocuit cu 

o floare, de fiecare dată când cineva striga la Noi: „Te iubesc!― Pacea să fie cu tine, 

fiică. 

–Noi? 
Da, noi. 

 
20.08.88 

Iisus? 

–Eu sunt. Preaiubită, în zilele acestea Satana decepţionează pe mulţi, atacând întruna 

revelaţiile şi apariţiile care vin de la Mine. Daca n-aş fi venit să te scap, ai fi rămas 

încă în ghearele lui. Crede, crede în Milostivirea Mea, crede în Lucrările Mele, 

compară-te singură acum cu ce erai înainte de a fi venit Eu să te scap. Eu sunt 

Lumina, te-am mântuit de întinare. Vassula, Satana e disperat şi încearcă să te zăpă-
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cească şi să vă aducă pe toţi unul împotriva celuilalt; ia aminte cum lucrează; încearcă 

să vă întunece pe toţi. Ştie cât de multe suflete salvează Lucrările Mele şi de aceea 

vrea să se împotrivească Planurilor Mele şi să le combată. Voi fi totdeauna lângă tine. 

Citeşte Fapte 2. Spiritul Meu se dă de Sus multora, dar ca întotdeauna, unii vor râde, 

nefiind capabili să explice tainele Lui. Am spus-o şi-o repet de-atâtea ori, că voi 

revărsa Duhul Meu peste întreaga omenire şi că veţi profeţi, tinerii vor avea vedenii, 

(de obicei, copiii au vedenii în zilele noastre; ex.: Medjugorje, Fatima, Garabandal...) şi 

vârstnicii vor avea vise, chiar şi ultimul dintre voi (de pildă eu, un nimic). Voi revărsa 

Spiritul Meu, voi face semne în Cer şi aici, jos, pe pământ, creaţie! aţi înţeles voi oare 

aceste profeţii? Cer solemn, învăţătorilor care nu cred în Lucrările înţelepciunii să 

caute sensul ascuns al proverbelor şi să caute în înţelepciunea Străbunilor. Ar trebui 

să ceară să se fie umpluţi de Duhul înţelegerii care îi va conduce să înţeleagă mărirea 

Numelui Meu. Fii atentă la mrejele Satanei, te-am prevenit despre răutăţile lui. Copila 

Meu, Eu, Domnul, te iubesc nemărginit şi nu voi răbda în veac să te văd pierdută. 
Dar, Doamne, au loc şi false apariţii, chiar şi revelaţii! 

–Da, aşa este, dar foarte curând le voi descoperi şi voi arăta că sunt false. Care tată şi-ar 

privi copilul care, an după an, se îndreaptă către un drum greşit şi nu l-ar avertiza? 

Sau care tată şi-ar vedea copilul înşelat şi n-ar zice nimic? Oare nu l-ar avertiza şi nu 

i-ar arăta Adevărul? Atunci Eu, care sunt Iubire şi Milostivire, cum aş rămâne tăcut şi 

v-aş lăsa expuşi acestor pericole şi nu M-aş grăbi să vă revelez adevărul? încearcă să 

înţelegi. 
Dumnezeu a vorbit aici acum ca un tată foarte răbdător. 
Îţi mulţumesc, Dumnezeul meu, pentru îndelunga Ta răbdare cu noi toţi. Milostivirea Ta este în 

adevăr mare. 

–Ah, Vassula! Numai de-ar fi înţeles ei această Milostivire a Mea! Vino la Mine! 
(Am simţit că El voia ca să fiu mai aproape de El, aşa că m-am sprijinit de El.) 

–Voiesc să te sprijini pe Mine, vreau ca întreaga Mea creaţie să se sprijine pe Mine. 

 
25.08.88 

Iisus? 

–Eu sunt. Vassula, roagă-te pentru întoarcerea Iubirii, roagă-te pentru reînnoirea Bisericii 

Mele, roagă-te pentru renaşterea Ei. Căldiceala Ei de-acum se va preschimba într-o 

flacără de iubire, apatia Ei va fi preschimbată în fervoare şi o dorinţă arzătoare să Mă 

cunoască şi să Mă urmeze, necredinţa Ei, întru credinţă, ariditatea Ei se va schimba în 

păşuni verzi şi o fântână de curăţie, mângâindu-Mi mieii, potolind setea lor şi 

adăpostindu-i. Mieii Mei vor găsi în căldura Ei ceea ce-i dăruisem cândva, vor găsi 

Pace şi Iubire; ei se vor întoarce, aşa că roagă-te pentru reînnoirea Bisericii Mele, 

roagă-te ca Evangheliile să fie pe deplin înţelese şi ca acele pasaje care au fost scoase 

să fie reintroduse. Roagă-te, copila Mea, ca Biserica Mea să fie unită şi împodobită în 

Veşmintele-din-Vechime, roagă-te să se pună capăt tuturor interpretărilor ce se aduc 

acum Cuvântului Meu, interpretări care sunt ca mâncarea otrăvită pentru voi. Mân-

carea Mea este Pură şi întreagă; roagă-te pentru sufletele consacrate Mie ca să 

înţeleagă pe deplin căile Mele şi felul în care sunt cu adevărat. Ei încă nu au înţeles, 

roagă-te să fie luminaţi. 

Oh, copilul Meu, roagă-te pentru Slava Mea, ca până la sfârşit, Numele Meu Sfânt să 

poată fi slăvit din nou şi cinstit de toate Neamurile. 
O, Iisuse, toate acestea Îmi par atât de depărtate, iar venirea Ta, încă şi mai îndepărtată! 

–Fiică, ai Pacea Mea şi fii doritoare şi nerăbdătoare să Mă primeşti. Îţi spun, în modul cel 
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mai solemn, orele se scurg cu viteză, dizolvându-se ca umbrele şi trăiţi deja în 

primele semne ale întoarcerii Mele. Primele dureri ale naşterii au început deja, dar ca 

Nebunia, creaţia Mea îşi bate joc de ea, respingând primele Mele semne, Ei refuză să 

creadă că durerile naşterii au început deja! aşadar, devotează-te Mie, copilă, şi 

hrăneşte-te de la Mine. Voi veghea să nu-ţi lipsească nimic, nu te uita nici în stânga, 

nici în dreapta, vino direct la Mine, Eu sunt Domnul şi voi rămâne învăţătorul tău şi 

Îndrumătorul tău Spiritual; înveţi de la înţelepciune, înveţi de la Mine, Eu sunt Cel 

care ţine Cheile înţelepciunii. Nu permit niciunuia dintre cei înţelepţi să o vadă, o dau 

numai copiilor, numai copilaşilor permit să o pătrundă şi s-o întâmpine. 
Îţi mulţumesc, Iisuse al meu. 

 
26.08.88 

Am fost invitată să mă-ntâlnesc cu nişte extremişti musulmani şi să întâlnesc doi imami de-ai lor 

şi şeici. M-am dus la ei cu un teolog, un prieten de-al meu. Totul fusese aranjat ca să mă 
condamne şi să mă exorcizeze în secret, ceea ce au şi făcut. Negăsind nici un spirit rău în mine, 

şi-au pierdut cumpătul şi au devenit foarte agresivi, mai ales când am primit un mesaj pentru ei, 

un mesaj de iubire. Aflându-Mă într-un calm perfect, asta i-a înfuriat şi mai tare şi m-au acuzat 
de minciună şi de înşelăciune. Mi-au spus că Tu, Doamne, nu eşti un Domn al Iubirii. Atunci, eu 

şi prietenul meu, teologul, ne-am ridicat şi i-am lăsat. Dacă nu am fi fost în Elveţia, oare ne-ar fi 

omorât, Doamne? 

–Vassula, Iubirea e pe primul loc, Eu sunt un Dumnezeu al Iubirii; îţi aminteşti că te-am 

învăţat că Iubirea este Rădăcina? ţi-am dat exemplul unui copac bun care dă roade 

bune. Acest copac este Copacul Perfect, pentru că rădăcina lui este Iubirea, ramurile 

lui sunt virtuţile şi ele sunt toate bune. Fără rădăcina Iubirii, acest copac nu are virtuţi 

şi, ca atare, nici roade. Când vezi un copac steril sau ale cărui roade sunt stricate, să 

ştii, copilul Meu, ca rădăcina lui este făcută din moravurile cele mai urâte care există. 

Îţi spun solemn că rădăcina tuturor virtuţilor se numeşte IUBIRE. Eu sunt Iubire, Eu 

sunt rădăcina care vă hrăneşte, înfrumuseţându-vă. Vino şi fii în Mine şi vei trăi în 

veci. 

 

 
29.08.88 

Iisus? 

–Eu sunt.  Pacea fie cu tine. Gândeşte-te câtă bunăvoinţă ţi-am arătat, ridicându-te la 

Mine. Vassula Mea, vreau să aminteşti învăţătorilor Mei despre Preaîmbelşugata Mea 

Iubire, vreau să le aminteşti că sunt blând şi umil, plin de tandreţe, că Eu învăţ cu 

iubire, că te-am învăţat cu iubire, că te-am crescut cu iubire, cu supunere şi răbdare; 

deseori te întrebam dacă mai doreai să continui Lucrările Mele. Eu, Domnul, ţi-am 

respectat libertatea, nu te-am silit niciodată, nu am fost aspru cu tine, te-am hrănit cu 

iubire şi cu atâta tandreţe. I-am învăţat pe învăţăceii Mei să urmeze căile Mele în a 

învăţa şi să răspândească această metodă de învăţătură, I-am învăţat să-i îndrepte pe 

mieii Mei la Mine cu blândeţe şi cu iubire. Cum se face atunci că în ziua de azi căile 

Mele de învăţătură au fost uitate? Cum se face că a Mea Casă a devenit o încăpere a 

aridităţii şi a inflexibilităţii, pierzând tot ce era divin? Casa Mea zace astăzi goală, slă-

bită de reguli şi gândiri omeneşti (când anumiţi cardinali îl sfidează, îl nesocotesc pe 

Papă), zace în dezolare! Casa Mea este condusă de reguli unde „libertatea― nu mai 

înseamnă absolut nimic. Vassula Mea, porumbiţa Mea, tu eşti liberă pentru că eşti cu 

Mine, sunt învăţătorul tău, te călăuzesc, dar conform cu libertatea pe care Mi-o 
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acorzi; niciodată nu te-am forţat să lucrezi pentru Mine,  n-am venit niciodată să-ţi 

impun Lucrările Mele, maniera Mea de lucru e diferită de a tuturor acelora care au 

responsabilitatea altora. Eu, care sunt Domnul şi domnesc peste voi, vă abordez 

folosind aceste Cuvinte: „Permite-Mi să...― Casa Mea trebuie să se schimbe, Casa 

Mea trebuie să-Şi amintească de căile Mele, Eu sunt Iubire. 

 

 
05.09.88 

Dis-de-dimineaţă, Domnul îmi şoptea la ureche că voi fi respinsă de un preot local. 
Doamne, voi mai fi încă respinsă de anumiţi preoţi? Doamne, când se vor sfârşi toate acestea? 

–Eu sunt. Nu te teme. Curând, totul va ieşi la Lumină şi toţi care te-au respins şi care au 

refuzat să creadă în Mesajul Meu îl vor ruga pe Tatăl să-i ierte. Vassula, dacă ar fi 

fost „orbi―, i-aş fi vindecat, dar ei pretind că sunt capabili să vadă. Ei se trag din 

aceleaşi călăuze-oarbe din vremea când eram Eu pe pământ. Copila Mea, dacă aceştia 

ar fi trăit în timpul vieţuirii Mele pe pământ, ar fi fost printre cei care M-ar fi 

crucificat, şi-ar fi împărţit sarcinile, ar fi fost printre cei care i-ar fi lapidat pe profeţi 

şi i-ar fi redus la tăcere. De ce? Care e diferenţa dintre atunci şi acum? Ei pretind că 

cred în Mine, dar resping ce vine din Duh, respingându-Mă astfel din nou. Tu vii de 

la Mine cu Mesajul Meu, dar precum scribii şi fariseii, ei cer dovezi, dovezi solide. 

Pregăteşte-te, copila Mea, pregăteşte-ţi spatele pentru flagelare. Eu, Domnul, le-am 

permis să-Mi flageleze spinarea, deci ofer-o şi tu pe-a ta, lasă-i să repete greşelile, 

pentru că nu ascultă. Eu, Domnul, am fost respins şi, la sfârşit, ţintuit pe lemn; aşadar, 

fii supusă şi tu şi împărtăşeşte Crucea Mea. Astăzi e ca ieri; pe oricine trimit, îl 

examinează amănunţit, îl prigonesc sau îl resping; sângele acelora pe care îi trimit 

este continuu vărsat, începând cu sângele lui Abel până la această generaţie! 

Precum am avertizat pe scribi şi pe farisei, tot aşa îi avertizez pe cei de azi care îi 

prigonesc pe Mesagerii Mei şi condamnă Cuvântul Meu, îi avertizez pe aceia care îşi bat 

joc de Spirit. Le mai spun încă o dată că „voi mărturisiţi împotriva voastră, nici unul 

dintre voi nu s-a schimbat, lucrările voastre rămân aceleaşi, felul vostru de a gândi 

mărturiseşte contra voastră. Călăuze! Care predicaţi mesaje spirituale şi care, cu toate 

acestea, nu luaţi în seamă ceea ce vine de la Spirit! călăuze! Care hrăniţi pe mieii Mei cu 

Trupul Meu, dar care îi ţineţi departe de sângele Meu! (tot ce e subliniat a fost spus cu mânie 

şi strigând) aţi uitat instrucţiunile Mele? Vassula, te voi lăsa să simţi spinii Mei, te voi lăsa 

să simţi ce fel domneşte raţionalismul în inimile acestor sacerdoţi. Te voi expune lor. Te 

hrănesc cu pâinea Mea, fii una cu Mine. Simte spinii Mei şi lasă-i să fie şi ai tăi, fiecare 

cui să-ţi străpungă sufletul precum M-au străpuns ei pe Mine. Te-am avertizat, fii 

pregătită acum pentru flagelare. Totuşi, adu-ţi aminte că şi spatele Meu este expus lor şi 

orice îţi fac ţie, Îmi fac şi Mie. Noi? 
Da, Doamne. 

 
Trei ore mai târziu primeam veşti cum că unul din preoţii în care avusesem încredere şi despre 
care gândisem că credea în Mesajul lui Dumnezeu, mă „trădase―. El nu crezuse de loc, doar se 

pretinsese tot timpul că crede. A sus pur şi simplu: „Dumnezeu nu se revelează în acest chip, nu 

unei astfel de persoane. Aceasta m-a durut mult pentru că eu crezusem că el înţelesese şi că mi-
era prieten. Am pierdut un prieten... Aceste veşti le-am primit de la alt prieten. 

 

 
06.09.88. 
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Doamne? 

–Eu sunt. Te-am avertizat, copile al Meu, despre această trădare; vino. Sprijină-te pe 

Mine; fă cunoscut cât de fără sens sunt argumentele acelora care-ţi mărturisesc că 

aceasta nu vine de la Mine. Zelul lor este nefondat; se pare că ei nu văd cu claritate 

Dreptatea Mea şi nu afirmă decât propriile lor idei. Scriptura spune: „sunetul paşilor 

care aduc veşti bune este un sunet binevenit―. Iar pentru cei care sunt surprinşi de 

felul instrumentelor pe care le aleg, Scriptura glăsuieşte astfel: „M-au găsit cei care 

nu M-au căutat şi M-am arătat acelora care nu Mi-au cerut-o.― 
Şi totuşi are un argument bun: sunt într-adevăr persoana cea mai nepotrivita pentru un asemenea 

dar, nu sunt bună. Prietena mea, Beatrice, l-a întrebat: “...dar Maria-Magdalena?“ A răspuns: 
„Ah, da!  Dar ea s-a convertit mai târziu“.  Deci el crede că  Eu nu m-am convertit? 

–Fii pe pace! Te-am aşezat în Inima Mea Sfântă. 
Dacă aş fi trăit acum 2000 de ani, ar fi participat la lapidarea mea cu pietre ca păcătoasă. 

–Nu aş fi permis aceasta, aş fi grăit aceleaşi Cuvinte pe care le-am mai grăit cândva: 

„Cine nu are păcat, să arunce primul piatra.― 

Deschideţi-vă inimile! Nu raţiunea! Vassula, sprijină-te pe Mine, Salvatorul tău, 

roagă-te pentru cei a căror inima rămâne închisă, roagă-te pentru cei care îşi astupă 

urechile; 
Da, Doamne. 

–Pregăteşte-te pentru restul Patimilor Mele. Adu-ţi aminte, ţi-am arătat mărimea crucii 

tale. 
Da, Doamne. 

–Dar tu şi cu Mine o vom împărtăşi împreună. Nimic nu va fi în zadar; te voi ajuta să-ţi 

împlineşti misiunea, apoi... vei zbura la Mine, da! (Iisus părea fericit) Eu sunt Prezent. 

Noi? 
Da, Doamne. 

Mai târziu. 
Doamne al meu? 

–Eu sunt. Uită-te în Ochii Mei şi nu te uita nici în stânga, nici în dreapta, uită-te la Mine, 

Domnul tău; Eu sunt Calea, adevărul şi viaţa veşnică; adu-ţi aminte cu câtă iubire te-

am învăţat Cuvântul Meu; şi tot ce ştii, de la Mine ştii. Toată împărăţia Mea e plină 

de minunăţii. Eu sunt Alfa şi Omega, iubeşte-Mă... poartă-te cu Mine ca şi cu un 

Rege, oferindu-Mi fiecare strop de iubire pe care o ai. Te-am creat ca să Mă iubeşti; 

toată iubirea pe care o ai să fie numai pentru Mine. (Învăţând să-L iubim pe Dumnezeu, 

învăţam să ne iubim unul pe altul.) Ştiu cât eşti de slabă şi de mizerabilă fără Mine, dar 

mai ştiu că am în mâna Mea un simplu copil şi un nimic unde Spiritul Meu poate să 

respire în libertate în spaţiul pe care Mi-l acorzi. Permite Spiritului Meu să te 

modeleze şi să te formeze; tot ce înveţi, vine de la înţelepciune şi Eu sunt 

Înţelepciunea. 

 
07.09.88 

Lăudat fie Domnul! Fie Domnul nostru binecuvântat! Slavă lui Dumnezeu! 

Te iubesc, Tăticule, nespus de mult. 
Doamne? 

–Eu sunt. Copila Mea, ascultă, vei continua să lucrezi pentru Mine, Dumnezeul tău? 
Dacă mă vrei aşa cum sunt. 

–Te vreau, neputinţa ta de nespus Mă atrage; vino şi absoarbe de la Mine. Vie şi 

tămăduită! Ai văzut Adevărul faţă la faţă, te-am vindecat, te-am convertit, te-am 

ridicat şi te-am aşezat în Inima Mea Sfântă, te-am binecuvântat şi ce am început cu 
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tine, voi termina; vei rămâne în Curtea Mea şi vei fi hrănită numai de Mine singur. 

Ţi-am acoperit ochii ca să te feresc de rău; n-aş vrea să devii trufaşă din pricina atâtor 

haruri câte îţi dăruiesc. Ţi-am oferit Inima Mea Sfântă ca să fie lăcaşul tău. Furişează-

te în adâncurile Ei şi nu mai ieşi din Ea vreodată. Eu, Salvatorul tău, te voi ţine 

ascunsă acolo până la sfârşit. 
Îţi mulţumesc, Doamne. 

 
09.09.88. 

Doamne, am încredere în Tine; ce am învăţat, numai de la tine am învăţat, dar Doamne, multe feţe 
bisericeşti râd de mine, refuză să creadă ca Tu eşti. Ei resping Lucrările tale, vedeniile copiilor, 
apariţiile, revelaţiile, ei calcă totul în picioare. Te vor TĂCUT. Te implor, Dumnezeule, nu sta de-o 
parte, vino degrabă la noi şi ne ajută, Domnul şi Salvatorul nostru. Doamne? 

–Eu sunt. Vassula, sfatul Meu pentru aceia care te oprimă este: „de nu veţi deveni precum 

copiii, nu vă veţi învrednici de a intra în împărăţia Mea―. Copila Mea, va veni vremea 

când fiecare viziune va fi proclamată ca adevărată. Am spus că va veni timpul când 

nu va mai fi viziune deşartă, când nu va mai fi profeţie înşelătoare în Biserica Mea; 

ceea ce am spus, curând se va adeveri, deoarece ce am grăit, voi împlini în timpul 

vieţii voastre. 
Îţi mulţumim, Doamne. 

–Noi? 
În veci, amin. 

 
10.09.88 

Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! 
Sf. Mihaile? 

–Vassula, îţi voi spune acest lucru: întreagă această Revelaţie vine din Gura Celui 

Preaînalt, fiţi siguri de Milostivirea Lui. 
Îţi mulţumim, Sf. Mihaile. 

Aceasta s-a întâmplat în timp ce făceam rugăciunea către Sf. Mihail, când îl rugam să ne apere 

de cel rău. 
Doamne? 

–Eu sunt. 
Filmul care a apărut: „Ultima ispita a lui Iisus“ este un adevărat scandal. Ce va urma? 

–Fericiţi aceia care nu vor căuta să se ducă şi să-l vadă! 
Iisus a rămas tăcut după ce a grăit aceasta. 

 
12.09.88 

Domnul meu! 

–Eu sunt. Ai încredere în Mine. 
Am exclamat către Iisus: „Ce har au primit aceşti oameni, să trăiască pe pământ în vremea Ta! 
–Sunt mereu cu voi; nu tot sufletul a primit Harul Meu pe care tu l-ai obţinut din Voia 

Mea? cât timp o să te mai îndoieşti? Crede... lasă-i pe cei care te trag înapoi, inimile 

lor sunt închise şi trăiesc în întuneric; de ce să urmezi un orb care se rătăceşte tot mai 

adânc în pustie? Eu sunt Unicul şi Singurul care se cade să-L urmezi; aşadar, 

deschide-ţi urechile, fiindcă te învrednicesc să auzi; încearcă să înţelegi, simte 

Prezenţa Mea; de ce te uiţi în altă parte când Mă vezi? Urmăreşte privirea Mea, 

copilă, da! (Imediat ce Dumnezeu a pronunţat: „copilă―, L-am simţit. I-am simţit prezenţa şi 

inima mea a tresăltat de bucurie.) Vezi? poţi, dacă încerci. Logodnică! Fă-Mi pe plac, 

meditează la tot ce ţi-am dat şi cinsteşte-Mă! 
Doamne, sunt oribil de slabă! 
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–Roagă-te pentru slăbiciunea ta şi nu voi întârzia; te voi ridica, preaiubita Mea, mănâncă 

Trupul Meu; scrie: 
Iisus îmi permite să lămuresc în scris ceea ce a vrut să spună prin: „mănâncă Trupul Meu―. Mi-

am adus aminte că, cu o noapte înainte, am luat în vis Trupul lui Iisus de pe Cruce (un crucifix de 
20cm lungime) şi L-am mâncat, lăsând crucifixul gol. 

–Ţi-am dat această vedenie; trebuie să mănânci Trupul Meu;  ţi-am oferit Trupul Meu;  

bea sângele Meu;  vreau să-Mi bei şi sângele. Vassula, vrei să ştii de ce te îndoieşti 

câteodată? pentru că trăieşti, ca trandafir al Meu, în pustie; un trandafir niciodată nu 

supravieţuieşte în pustiu, decât numai dacă i se acordă o atenţie şi o îngrijire cu totul 

şi cu totul speciale; tot ce-l înconjoară îl afectează. Eu sunt Păzitorul tău, care nu te 

slăbeşte din ochi nicio clipă, de frică să nu te ardă vânturile secetoase; te păzesc 

permanent, veghind îndeaproape asupra ta; îţi alung vrăjmaşii, altfel te calcă în 

picioare, mă-ngrijesc să nu-ţi lipsească nimic, te altoiesc când trebuie şi-ţi fertilizez 

solul; logodnica sufletului Meu, tocmai vreau să-ţi amintesc să nu disperi, pentru că 

Eu, Domnul, sunt Paznicul tău şi nu te voi lăsa pururea în pustie; aşadar, ai încredere 

în Mine şi nu da voie pustiei să te înspăimânte. Ai Pacea Mea, te voi ajuta să-ţi 

sporeşti credinţa în Mine fiindcă voieşti. Hrăneşte-te din Mine. Noi? 
În vecii vecilor. Noi, Măicuţă? 

–Da, noi; fii mereu lângă Iisus. 
Da, Măicuţă, vreau să fiu. 

–Vino. 
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Caietul 28 

 
14.09.88 – ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI 

Iisus? 

–Eu sunt. Ascultă Glasul Meu. Strig în acest pustiu. Pe toţi aceia care Mă vor asculta îi 

voi înălţa, iar păcatele lor vor fi şterse şi uitate ca apa care trece. Vai celora care îşi 

vor închide urechile! şi vai! vor fi mulţi dintre voi care s-au rătăcit, care nu Mă vor 

asculta pe Mine, care sunt Calea. M-aţi părăsit, rătăciţi de atât de multă vreme în 

eroare, înghiţind numai fumul Satanei, încât Numele Meu nu mai înseamnă nimic 

pentru voi acum; sunteţi ca umbrele pe pământ; şi, pe lângă acestea, în răutatea 

voastră aţi răstălmăcit Adevărul, ajutaţi de Satana; M-aţi eclipsat cu evoluţia. V-am 

dat atâtea avertismente, v-am prevestit aceste zile, din Nemărginita Mea Milostivire, 

v-am dat semne şi, totuşi, aţi preferat să închideţi ochii în faţa Milostivirii Mele. 

Călăuze! care cunoaşteţi Cuvântul Meu, şi care „Îmi slujiţi―, şi care recunoaşteţi 

Sfârşitul Timpurilor, şi care recunoaşteţi că este aproape, dar care priviţi ca spectatori 

la Harurile pe care le revărs asupra voastră, şi care puneţi onoarea oamenilor mai pre-

sus de onoarea Mea, din pură laşitate; căutaţi să înţelegeţi şi să priviţi încă o dată 

tainele ascunse ale pildelor Mele. Vă cer în chip solemn să imploraţi ca Spiritul înţe-

legerii să se pogoare peste voi pentru o mai adâncă percepere a cunoaşterii. Zilele 

sunt numărate şi cu ele şi sufletele voastre; fiţi gata, scoateţi-vă acest văl cu care 

potrivnicul Meu v-a acoperit ochii, căci atâta vreme cât vanitatea voastră rămâne, şi 

vina voastră rămâne asupra voastră. Umiliţi-vă şi acceptaţi căile Mele, răspundeţi la 

auzul Glasului Meu care strigă în agonie în acest pustiu. (Când Iisus a spus aceste 

Cuvinte, M-a făcut şi pe mine să-I împărtăşesc agonia. Iisus suferă imens...) Vino, copila 

Mea, bizuie-te pe Mine, împreună... împreună vom împărtăşi agonia Mea. 
Da, Doamne al meu, vreau s-o împart cu Tine. 

–Noi? 
Noi, în veac. 

 
15.09.88 – SF. MAICA A DURERILOR 

Doamne? 

–Eu sunt. 
Cum se face că aşa de multe feţe bisericeşti nu apreciază Semnele Tale de Milostivire pe care ni le dai 

în aceste zile? Doamne, ştii Tu ce spun? Spun că aceasta nu e Adevărata credinţă, cu alte 
Cuvinte: „noi suntem deja convertiţi fără semne, deci putem să ne lipsim de ele. Aşadar, 
Doamne, nu ne mai da semne, pe noi nu ne priveşte, nu suntem interesaţi de asemenea lucruri 
extraordinare“, în loc să cadă lat la pământ, cu faţa la pământ şi să strige: „Slavă lui Dumnezeu! 
lăudat fie Domnul pentru Nemărginita Lui Milostivire! Tu împlineşti cu adevărat Scripturile!“ Ce 
înseamnă pentru ei adevărata credinţă dacă înlătură Spiritul? Polemizează pomenind ca Iisus I-a 
grăit lui Toma: „Fericiţi cei care n-au văzut şi cred...“ Au uitat oare ce a mai spus Scriptura: „Nu 
încercaţi niciodată să înăbuşiţi Spiritul sau să trataţi Darul profeţiei cu dispreţ.“ Şi Spiritul suflă 
unde voieşte. 

Când aceste persoane se ceartă, se pare că nu înţeleg că de fapt ei se contrazic cu Tine, Doamne al 
meu. 

–Copila Mea, vesteşte cu tărie tuturor naţiunilor, strigă! fiecare să poată auzi: „Iată-L pe 

Dumnezeul vostru!― Dumnezeul nostru este cu noi. El nu ne-a părăsit niciodată. A 

venit ca un păstor să-Şi hrănească Turma şi să-Şi adune mieii în braţele Lui, fiindcă 

împărăţia Lui este aproape―; Îmi voi hrăni, micuţa Mea, turma şi-i voi aduna pe toţi 

cu mare iubire. 
Nu le pasă de Semnele Tale şi le lasă de-o parte. Ei par a voi să spună să încetezi cu Semnele Tale. 

–Nu-Mi trebuie sfatul nimănui, n-am nevoie de niciunul din aceşti sfătuitori, pentru că 
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înţelepciunea lor e o ruşine pentru Mine. Nu ştiu Eu cum să vă măsor şi nu ştiu Eu 

cum să vă hrănesc? Vai! Numai o rămăşiţă mai există care primeşte cu bunăvoie 

Spiritul Meu; au înţeles ei că având un spirit de împotrivire s-au lipsit de Mine? Şi că, 

lipsindu-se de Mine, se lipsesc de a vedea Adevărul? Spune oala olarului: „Ce faci?― 

Primiţi cu umilinţăceea ce obţineţi de la Spirit, acceptând Lucrările Mele şi tainele 

Lor. Eu am voit să înmulţesc Semnele Mele în zilele voastre, deci primiţi cu bucurie ceea 

ce vă dă Spiritul, bucuraţi-vă şi primiţi-Mă, fiţi veseli în loc să-Mi întoarceţi spatele, staţi 

cu faţa spre Mine şi recunoaşteţi-Mă! Nu stingeţi Spiritul Meu, întâmpinaţi-Mă cu bucu-

rie, în schimb! Vai vouă care stingeţi Spiritul Meu, vai de voi, călăuze oarbe, pline de 

Vanitate, aţi făcut un pustiu din Sfânta Mea Biserică! căutaţi Adevărul, examinându-vă 

voi înşivă pentru a vă asigura că voi sunteţi în Adevărata Credinţă! Altar! Eu, Domnul, îţi 

voi păstra flacăra vie până la sfârşit; Lucrările Mele nu s-au terminat încă. Vino acum; 

noi? 
În veci, amin. 

 
18.09.88 

Dumnezeul meu? îl iubesc pe Dumnezeu atât de tare ca mă simt ca o văduvă aici, pe pământ. 

–Eu sunt. Iubeşte-Mă, nu te teme, teme-te de Mine numai dacă te revolţi contra Mea; 

fiecare strop de iubire este folosit spre a scăpa suflete din Purgatoriu. Iubindu-Mă cu 

fervoare, stingi flăcările lor (În timp ce îmi grăia Iisus acestea, am avut o vedenie: mâinile 

câtorva suflete care ardeau, se stingeau) scăpându-i din agonie, apoi, Eu, Domnul, pot, 

în sfârşit, să le primesc. Aşadar, iubeşte-Mă, doreşte-Mă, adoră-Mă, scapă-le unul 

după altul; omenirea trebuie să înţeleagă că iubirea este egală cu Puterile Cerului şi 

este Cheia pentru Pace şi viaţă. Înţelegi acum de ce Satana te urăşte? Vassula, bizuie-

te pe Mine, nu este totul în zadar. Noi? 
În vecii vecilor. 

 
24.09.88 

Dumnezeul meu? 

–Adu-ţi aminte că Eu sunt Spirit şi că tot ce am împărtăşesc cu spiritul tău, Eu şi tu, 

suntem una, legaţi în uniune de Iubire, legaţi unul de celălalt în Iubire, Eu, 

Dumnezeul tău şi tu, micuţa Mea, Eu, Creatorul tău şi tu, creaţia Mea. Să-şi 

amintească toţi cu inimile împietrite că Inima Mea sfinţeşte, să ştie că Eu îi chem 

chiar şi pe cei fără nume, oameni fără virtuţi, fără nici un merit, îi schimb pe cei cu 

inima de piatră şi-i înalţ de la nimic la tot, vin pe furiş la morţi şi pot să-i înviez pe 

toţi. Uită-te la tine însăţi, Vassula, meritele tale au fost inexistente, cu toate acestea, 

din marea Mea Milă, te-am înviat; acum ştii ce înseamnă o adevărată viaţă în 

Dumnezeu. Eu sunt viaţa, slăveşte-Mă, copila Mea, nu te ridica niciodată împotriva 

Mea; păstrează în minte instrucţiunile Mele. 
Doamne? 

–Eu sunt. 
Nu-mi dă pace ceva. Este cineva care-mi spune că trăiesc continuu în păcat, pentru că am divorţat şi 

m-am remăritat. De aceea, zice el, această Revelaţie particulară, cu siguranţă nu mi-o dai Tu, 
Dumnezeul meu, din pricina păcatului meu care rămâne. 

–Omul fără păcat să se prezinte Mie! să vină înaintea Mea şi să-şi arate faţa Mie! 
Da, Dumnezeul meu, ajută-mă; nu ştiu ce să răspund la acuzaţiile aduse de aceste persoane. 

–Nu răspunde, aleargă degrabă la Mine; Tatăl tău se îngrijeşte de tine. Noi, copilă? 
În vecii vecilor, amin. 

–Înţelepciunea iubeşte copiii. 
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25.09.88 

Dumnezeul meu, am transmis câteva din Mesajele Tale lui L... el a zis ca sunt stânjenitoare la citit, a 
simţit o stinghereală din pricina Iubirii ce o ai pentru mine, creaţia Ta, şi a iubirii ce o am eu 
pentru Tine, Dumnezeul meu! 

El le-a găsit şocante. Doamne? 

–Eu sunt; Eu sunt Dumnezeu. Oricine zice că Mesajele Mele sunt infame, nu face decât 

să Mă condamne şi, condamnându-Mă pe Mine, se condamnă pe el însuşi. Un om 

nespiritual nu are putinţă să înţeleagă Spiritul; acela trebuie să-şi deschidă inima şi să 

permită Spiritului să intre şi astfel să se întâlnească cu spiritul lui, după aceea, Spiritul 

Meu va hrăni spiritul lui şi înţelepciunea îl va lumina ca să vadă ce este Spiritul, cum 

lucrează Spiritul, ce simte Spiritul. Eu sunt Dumnezeu, Eu sunt Sursa Iubirii care v-a 

creat pe toţi dintr-o iubire Nemărginită, pentru a Mă iubi. 
Lăudat fie Domnul! 

 
26.09.88 

Dumnezeul meu? 

–Eu sunt. Vassula Mea, poartă-te cu Mine ca şi cu un Rege, condu toate sufletele la 

Mine; aceia care vor să audă, îi voi scula şi-i voi aşeza în Inima Mea sfântă. 

–Preaiubito! 
Da, Măicuţă Sfântă? 

–Da, auzi-Mă. Parfumul Meu, L-am răspândit printre voi (mulţi care cred în această 

Revelaţie au simţit miros de tămâie şi trandafiri). Gândiţi-vă că Prezenţa Noastră este 

printre voi, ascultând cererile inimii voastre. Cât vă iubim! Copilaşilor, Eu sunt 

Mama voastră. Permiteţi Fiului Meu să vă conducă şi să vă vindece, curăţindu-vă. 

Lăsaţi-vă vindecaţi de Iisus, primiţi acest dar pe care Fiul Meu vi-l oferă; înţelegeţi de 

ce caută fiecare suflet; Iisus vă iubeşte infinit de mult! Eu, Maica omenirii, Maica 

Salvatorului vostru, sunt lângă voi, copii, şi mai pregătită ca niciodată să vă ajut. 

Veniţi! Deschideţi-vă inimile faţă de Noi; Noi suntem Sfânta voastră Familie; primiţi 

Pacea noastră; Iisus şi cu Mine, vă binecuvântăm pe toţi. 
Te binecuvântez, Maică Sfântă, Maica lui Dumnezeu. 

27.09.88 
Iisus? 

–Eu sunt. Urmează-Mi instrucţiunile date ţie şi lasă-Mă să vorbesc. Rămâi o desculţă, un 

nimeni, recunoaşte drumul Meu neted; drumul Meu e drept, aşa că nu te uita nici în 

stânga, nici în dreapta; te-am iniţiat în tainele Mele, te-am ales să fii tăbliţa Mea, te-

am condus desculţă în Casa Mea ca să-l întâlneşti pe Petru; Mesajul Meu de Pace şi 

Iubire îi va dezarma pe duşmanii Mei; aşteaptă numai şi-ai să vezi; nu am sfârşit încă 

Lucrările Mele; Casa Mea e în ruină astăzi, dar răul cel mai rău totuşi va să vină. 

Cainii, care trăiesc în Trupul Meu şi care sunt spinii Capului Meu, plini de vanitate, 

vor încerca să-i omoare pe Abelii Mei, aceşti Abeli care înţeleg Spiritul Meu şi sincer 

Mă iubesc, dar adevărat îţi spun că vanitatea lor se va preschimba în plânset şi jale şi 

Focul Meu îi va arde pe aceşti slujitori necredincioşi, căci ce au ei să-Mi ofere acum? 

Au călcat în picioare Spiritul Meu, mânaţi numai de dorinţele şi de bigotismul lor; 

necredinţa lor i-a rătăcit şi nu mai pot să vadă limpede. Vassula, pune pe hârtie 

întrebarea ta, întrucât mulţi o poartă în ei. 
Doamne, nu-au mai rămas slujitori buni, slujitori care Te iubesc cu-adevărat şi sincer? 

–Numai câţiva au mai rămas care Mă iubesc cu adevărat şi numai o mâna care au înţeles 

Spiritul Meu. Aceste suflete ung Rănile Mele şi Inima Mea Sfântă este Casa lor. 
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Dar mirenii? 

–Şi dintre aceştia, foarte puţini au mai rămas care cred în Lucrările Mele Providenţiale, 

dar majoritatea M-au părăsit pe Mine, Dumnezeul lor şi în adâncul Inimii Mele Sfinte 

zace lama lăncii, această lamă care face ca Inima Mea să sângereze din belşug. Astăzi 

Eu vă spun că ei constituie motivul Suferinţelor Mele. Eu, Domnul, îi voi lua pe neaş-

teptate, voi intra în Templul Meu, dintr-o dată, fără ca cineva să Mă aştepte. Aceste 

zile sunt numărate; voi pogorî ca Fulgerul, curăţind Ierusalimul, de care se va alege 

pulberea, trăgând cu el pe toţi aceia care nu Mă iubesc, adică voi fi Judecătorul lui şi 

îl voi judeca cu severitate; iar pe toţi aceia care Mi-au rămas credincioşi sub Sfântul 

Meu Nume, Eu, Domnul, îi voi scula şi-i voi aşeza în Noul Ierusalim.Nu trebuie să se 

teamă, atâta timp cât ei Îmi urmează Instrucţiunile şi Legea Mea; chiar dacă au fost 

înăbuşiţi şi strigătele lor către Mine camuflate de potrivnicii mei, Eu, totuşi, i-am 

auzit. Ochii Mei nu i-au pierdut din vedere nici o clipă pe acei sfinţi; ei s-au temut de 

Mine, ei M-au lăudat, rămânând credincioşi Cuvântului Meu, împărtăşind toate 

resursele pe care le-am dăruit, făcând lucrări bune, care sunt plăcute Mie. Creaţie 

preaiubită, trăiţi Sfârşitul Timpurilor, v-am avertizat că în aceste vremuri vor fi 

oameni care vor batjocori religia, stingând Spiritul profeţiei, râzând de vizionari, din 

răutate, ca să poată să urmeze doctrinele lor personale amăgitoare. Aptitudinile lor s-

au preschimbat în invenţii perverse, rătăcindu-i. 

Iubitori de rău, ei nu pot să păstreze nici un pic de curăţenie în cuget; ca Nebunia, 

sunt atraşi de ceremonii denaturate şi liturghii negre, unde adoră pe Satana, sau duc vieţi 

de o răutate strigătoare la Cer, pentru că ignoranţa le este atât de mare încât chiar şi 

numai prin aceasta îşi condamnă vieţile, fiindcă şi-au acoperit urechile şi refuză să vadă 

Adevărul şi să Mă recunoască pe Mine ca Dumnezeu al lor. Păcatul lor i-a dus la 

depravarea şi la intrarea în putrefacţie a propriului lor suflet. S-a mai spus ca în timpurile 

voastre numai o rămăşiţă din slujitori Îmi va rămâne credincioasă, predicând Evanghelia 

aşa cum ar trebui să fie predicată şi că mulţi vor cădea în raţionalism, trădându-Mă cu 

perfidie. Acest raţionalism a pustiit Biserica Mea, reducând-o la ruină, unde viperele s-au 

cuibărit până în adâncurile ei cele mai adânci. Pentru aceia care pătează Numele Meu şi 

care tronează în slava terestră, satisfăcându-şi setea de bani, căutându-şi propriile 

interese, ci nu pe ale Mele, strig în gura mare în pustiul pe care l-aţi făcut, să vină la Mine 

şi să se căiască înainte de ziua purificării. Eu, Domnul, vă grăiesc să luaţi aminte să nu 

stingeţi Spiritul Adevărului Meu care vorbeşte prin acest instrument nevrednic. Cer în 

mod solemn ca Biserica Mea să-şi aducă aminte de condiţiile în care Eu şi apostolii Mei 

am lucrat şi unde capetele noastre s-au odihnit; palate nu am avut nici unul!... nici unul! 

Palatele erau pentru regi, nu pentru Mine şi nici pentru învăţăceii Mei! 
Doamne, acelora despre care Tu vorbeşti şi care se vor recunoaşte ca atare, nu le va plăcea să audă 

această parte şi vor avea un motiv în plus ca să înăbuşe acest Mesaj. 

–Adevărat, unora dintre ei nu le va plăcea să audă cuvintele Mele. Ei Mă înăbuşă pe Mine 

şi Casa Mea cu slava lor deşartă. Casa Mea şi Eu ne sufocăm cu sperjurul lor, nu mai 

am loc să respir, au închis toate ferestrele Casei Mele şi Lumina Mea nu poate să 

pătrundă, nici Spiritul Meu să sufle în interior ca să purifice aerul. Aceste suflete sunt 

ca sarea care şi-a pierdut gustul, sunt ca un geam murdar, nelăsând Lumina Mea să 

pătrundă înlăuntrul lor, împiedicând Sfinţenia Mea să-i cureţe. Aburii Satanei sunt ca 

ceaţa în aceste zile, pătrunzând şi prin găurile cheilor, şi prin ţâţâne. Pentru că aceşti 

aburi sunt ucigători, vă cer în chip solemn să dublaţi sacrificiile şi rugăciunile voastre, 

reparaţii enorme trebuie să fie făcute de către aceia care Mă iubesc. Satana, în tur-
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barea lui, şi-a dublat lucrările lui împotriva Bisericii Mele. În acest an, în anul 

Fecioarei Maria, a ales să rupă o secţiune din Biserica Mea. V-am prevenit despre 

această schismă şi că, în toiul ei, aveai menirea să te pogori în Casa Mea. Ia mâna 

Mea şi umbla cu Mine, împărtăşeşte Crucea Mea. Vassula Mea, Lucrările Mele nu s-

au încheiat încă, fii pe Pace; Eu, Domnul, Îţi dau Pacea Mea, copilă. Adu-ţi aminte, 

zâmbeşte în Prezenţa Mea, în vecii vecilor să nu uiţi de Prezenţa Mea; spune-Mi un 

Doamne miluieşte, fi-Mi pe plac, ţi-am dat atât de mult! 
Da, Doamne al meu; mi-ai dăruit atât de mult; Te iubesc, Sfinte al Sfinţilor, mi-ai dat atât de multe 

lucruri bune încât vreau să le proclam pe toate, tot timpul, dar sunt mai multe decât pot să 
număr: mi-ai deschis urechile ca să pot să Te aud, m-ai sculat din morţi, Iubirea Ta şi 
Atotcredincioşia Ta mă păzesc; tot ce-ai făcut pentru mine, fă şi pentru fraţii mei, să aibă şi ei 
parte de ele, Doamne. 

–Copila Mea, Eu vă chem pe toţi, Eu sunt în căutarea fiecăruia dintre voi, permiteţi-Mi să 

pătrund în inimile voastre şi vă voi tămădui pe fiecare; vino, odihneşte-te acum; sunt 

pururea cu tine, nu uita acest lucru niciodată! 

 

 
GABRIEL ŞI MIHAIL, 29.09.88 

Rafael? 

–Slavă Celui Preaînalt (M-am rugat la Sf. Mihail) pentru că te-a ridicat din morţi; trebuie să 

veghezi tot timpul contra Satanei. Reculege-te în faţa Domnului. Roagă-Mă. 
Rugăciunea de exorcism a Sf. Mihail? 

–Dacă ar şti creaţia lui Dumnezeu cât combate aceasta rugăciune răul, ar recita-o zilnic. 

Fii totdeauna gata pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Cel veşnic te iubeşte, laudă-L! 
Ah, Sf. Mihaile, Îţi mulţumim că ne păzeşti de cel rău şi că te lupţi pentru noi. 
Domnul meu? 

–Eu sunt. Adu-ţi aminte că ceea ce te înconjoară este pustia. Vassula, căieşte-te şi 

mărturiseşte-ţi păcatele Mie, ascult (m-am mărturisit lui Dumnezeu); te iert definitiv, îţi 

iert păcatele care ţi-au pătat sufletul; ai Pacea Mea. 

Vreau să insist asupra acestui lucru, pentru întreaga Mea creaţie: v-am dat toată 

Legea Mea, această Lege, spre a fi ascultată de toţi; v-am dat învăţători care slujesc în 

Biserica Mea. Toate acestea au menirea de a vă călăuzi şi de a vă învăţa pe toţi cât este de 

important să Mă primiţi în Sfânta împărtăşanie. Primiţi sângele Meu şi Trupul Meu. 

Sângele Meu n-a curs şiroi degeaba, sângele Meu a curs pentru voi ca să-L beţi; aceşti 

slujitori nu trebuie să vă depărteze de sângele Meu; sângele Meu s-a vărsat pentru 

Salvarea voastră; trebuie să beţi şi sângele Meu, deci, veniţi şi beţi-Mă şi veţi înseta şi 

mai mult după Mine; supuneţi-vă Cuvintelor Mele de la Ultima Cină a Mea şi când veniţi 

la Mine încredinţaţi-vă dinainte cum o să Mă primiţi, examinaţi-vă voi înşivă, reculegeţi-

vă, cinstiţi-Mă cu totul, căindu-vă şi mărturisindu-vă des. V-am dat duhovnici. Când vă 

spovediţi lui, preaiubiţii Mei, de fapt vă spovediţi Mie, numai Mie vă mărturisiţi. Nu vă 

comportaţi faţă de sângele Legământului ca şi cum nu ar fi Sfânt; luaţi aminte la Prezenţa 

Mea. Noi? 
Da. 

–Noi? 
Da, Măicuţă Sfântă. 

Mai târziu: 
Sf. Mihaile? 

–Da, Vassula, sunt eu. Am voit să sărbătoreşti ziua Mea, ca şi pe cea a Sf. Gabriel şi Sf. 

Rafael, cu aceste rugăciuni de exorcizare. Imprimă şi distribuie aceste rugăciuni. 

Epoca ta are mare nevoie de ea. Mă supun Voii Celui Prea Înalt. Slăvit fie 
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Dumnezeu! 
Slăvit fie Dumnezeu! Fie Domnul nostru binecuvântat! 

–Copilă, sunt Eu, Domnul, fii totdeauna trează când spui aceste rugăciuni! Eu, Domnul, 

te iubesc fiindcă tu Mă asculţi. Nu te îndoi niciodată. Îţi voi hrăni sufletul. Vino; fii 

una cu Mine. Noi? 
În vecii vecilor, amin. Sf. Marie, te binecuvântez. 

 
30.09.88 

–Slăvit fie Dumnezeu pentru totala convertire a unui mason şi a unui martor al lui Iehova. 

Slăvit fie Domnul pentru convertirile trecute şi pentru cele mai recente. 
Iisuse, să se întoarcă în masă la Tine. Doamne? 

–Eu sunt. Sacrificiul tău mi-a plăcut. Sunt păstorul tău şi al mieilor Mei. Vin să-i adun şi 

să-i protejez. Hrăneşte mieii Mei şi distribuie Mesajul Meu. Vino, tu şi Eu, Eu şi tu, 

în uniune de Iubire. 

 
05.10.88 

Doamne al meu? 

–Eu sunt. Sunt Eu, Domnul, care vă iubeşte pe toţi cu o iubire nemuritoare. Sunt atât de 

prezent printre voi toţi! De la începutul începuturilor, de fiecare dată când copiii Mei 

cădeau în neascultare, Eu, Domnul, M-am pogorât, prin instrumente foarte slabe să le 

dau avertismentul Meu şi să-i aduc înapoi la Mine. Eu, Dumnezeu, am lucrat 

întotdeauna în acelaşi fel, am coborât ca un ciocan să sfarm pietre, spărgând crusta 

tare care acoperă inima creaţiei Mele. Totdeauna M-am manifestat Eu Însumi, ori de 

câte ori creaţia Mea a avut nevoie de ajutorul Meu sau când ei s-au prăbuşit, apro-

piindu-se tot mai mult cu putinţă de porţile Satanei. Vassula Mea, prin întreg Mesajul 

Meu de Pace şi Iubire, Eu vă chem şi chem şi Mă tângui, în mare agonie, să vă în-

toarceţi la Mine şi să vă pocăiţi; strig în acest deşert, dar Glasul Meu răsună ca un 

ecou ce răsună în gol... Doar, doar Mă veţi auzi şi vă veţi deschide inimile ca să vă tă-

măduiesc! Mă pogor în acest imens pustiu în căutarea florilor Mele care au mai 

rămas, dar dau numai de pietre, piatră după piatră. Mă sucesc şi Mă răsucesc, cu mare 

speranţă, dar găsesc numai spini şi mărăcini care se agaţă de Mine; şi la puţinii care 

Mă iubesc caut iubire, dar găsesc ură. Am nevoie să fiu consolat, dar nu găsesc pe 

nimeni, Mi-e sete de compasiune, dar găsesc numai ocară, nu găsesc iubire, nu găsesc 

speranţă, nu credinţă – în aceasta generaţie (ne comportăm astfel nu numai cu Dumnezeu, 

ci şi între noi), pentru că ei au încetat să Mă mai adore pe Mine; toate temerile Mele s-

au adeverit! O, eră complet necredincioasă! fără nici un pic de speranţă! fără nici un 

strop de iubire! aţi încetat de a Mă adora pe Mine şi Numele Meu Sfânt nu înseamnă 

nimic pentru voi în zilele astea! Da, Numele Meu nu vă spune nimic... dacă aţi fi 

urmat căile Mele şi dacă aţi fi ascultat chemările Mele, acest pustiu nu ar fi fost. Cer 

celor care Mă iubesc să se roage pentru fraţii care n-o fac. Nu repetaţi greşelile 

strămoşilor voştri făcute în ziua neascultării, acea zi a Ispitei în pustie. Păşunile Mele 

verzi de odinioară zac goale şi părăsite şi mica Mea turmă a fost bătută de propriii ei 

păstori, risipind-o... de ce Mă provocaţi, de ce? Fiecare generaţie care M-a respins a 

fost pedepsită, dar cugetele voastre sunt pervertite, pentru că nu vă mai opriţi din a vă 

înşela pe voi înşivă, gândind că voi sunteţi mai ceva decât fariseii, zicând: „dacă am fi 

trăit atunci, în vremea lor, noi nu am fi luat parte la urâciunea lor, credinţa noastră ne-

ar fi salvat!― Vă spun astăzi aceasta: voi nu Mă primiţi mai bine decât în zilele când 

eram în carne şi oase printre voi; mulţi dintre voi Mi-aţi condamnat Mesajele înainte 
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chiar de a şti despre ce e vorba!! 

–Fiică, Mă dusesem la ei, în pustiul lor, să le grăiesc că Eu eram Mesia pe care îl 

aşteptau, dar ei nu M-au crezut, M-au respins şi M-au prigonit, crucificându-Mă. 

Astăzi Spiritul Meu Sfânt va ajunge în întinăciunea voastră, dar voi nu reuşiţi să 

ajungeţi la Lucrările Lui din pricina neascultării voastre şi a ademenirii păcatului care 

s-a adunat în voi. Uscăciunea erei voastre a întrecut orice altă uscăciune. De ce sunt 

surprinşi, chiar plictisiţi şi consternaţi de Spiritul Meu care se pogoară să-i lumineze? 

Letargia lor a dat naştere la pustiu după pustiu! La piatră după piatră! cât mă-năbuş şi 

Mă SUFOC privind la puţinele flori rămase cum sunt călcate în picioare de către 

aceste neamuri ale neascultării! Vassula, dacă n-ar fi fost Maica voastră Sfântă, care 

să-Mi reţină Braţul să nu cadă asupra lor şi dacă n-ar fi fost Mila Mea de Negrăit, Eu, 

care sunt şi Domnul Dreptăţii, i-aş fi trăznit de mult, pentru că această generaţie a 

creat o Nouă Sodoma şi Gomora în ea. Au mers atât de departe încât să creadă că 

nenorocirile care se abat asupra lor acum vin de la Mine; n-au înţeles niciodată că răul 

atrage răul şi că acum îşi primesc plata cu propria lor monedă. Vreau ca toţi cei care 

Mă iubesc să se roage, să se roage, să se roage, pentru ca să se pună capăt la aceasta 

neascultare. Voiesc să-i încurajez pe prietenii Mei să continue cu faptele lor bune (toţi 

aceşti „noi ucenici― care ajută la traduceri, la fotocopiere, la lucrarea şi distribuirea acestei 

revelaţii). Îi binecuvântez pe toţi aceia care împrăştie Seminţele Mele de Pace şi 

Iubire; aveţi încredere în Mine până la capăt. Şi vouă vă cer în chip solemn să 

imploraţi Duhul înţelegerii să vă lumineze. Pentru cât timp încă nu vor pricepe 

Scriptura? Pentru câtă vreme vor lăsa de-o parte tainele Mele? Găsiţi Roadele Mele în 

Proverbe, discerneţi şi dacă aveţi probleme în a lua aminte, cereţi Duhului Meu Sfânt 

al înţelegerii să se pogoare peste voi. Multe din tainele Mele rămân încă ascunse şi 

care sunt cuprinse în Cărţile înţelepciunii Mele. (Iar m-am simţit văduvită şi am strigat la 

Domnul: „Vino, Doamne! Mi-e dor de Domnul.) Îţi promit că Iubirea se va întoarce ca 

Iubire şi va trăi iar în mijlocul vostru, al tuturor; voi reface Casa Mea, vă voi aduce un 

Nou Ierusalim, o Cetate a Demnităţii, o Cetate credincioasă, pentru că Dreptatea va 

ieşi biruitoare. Veniţi, prieteni, culegeţi Recolta Mea, strângeţi această Recoltă pe 

care am pregătit-o în taină. Adunaţi Lucrările Mele şi răspândiţi-le; ele vor răcori 

vânturile pustietoare, vor iriga pământul uscat şi vor readuce viaţa în această 

Pustietate. Roagă-te, Vassula, pentru întoarcerea Mea. 
O, Doamne, da! Vino, Doamne, întoarce-te la noi!! 

–Mă voi întoarce foarte curând. Întoarcerea Mea nu este departe acum. Spune-i lui James 

să se roage pentru întoarcerea Mea, spune-i lui David să se roage pentru întoarcerea 

Mea, spune tuturor să se roage pentru întoarcerea Mea. Eu, Domnul Iisus Christos, 

Mântuitorul, voi restaura tot ce a fost dărâmat şi încă se mai dărâmă. Nu uita despre 

marea încercare prin care Biserica Mea va trece înainte de a o reînnoi complet... 

aşadar, copila Mea, permite-Mi să te folosesc ca pe tăbliţa a Mea, împărtăşeşte cu 

Mine, Domnul tău, Crucea Păcii şi Iubirii Mele; noi, în veci? 
Da, Doamne. 

–Noi? 
Da, Măicuţă Sfântă, de-a pururea şi-n vecii vecilor. 

Mesaj pentru grupul de rugăciune care trebuie citit lor: 
–Iubirea Mea Prea Îmbelşugată vă va căuta pe fiecare dintre voi; nu sunt departe de voi, 

mâncăm împreună... facem lucruri împreună... aşadar, simţiţi Prezenţa Mea, 

întoarceţi-vă la Mine (Maleahi, 3:7). Prezenţa Mea va fi simţită de mulţi, pentru a vă 
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încuraja; cel care Mă caută, Mă va găsi; permiteţi Duhului Meu să crească în voi; 

luaţi mâna Mea, copii, şi binevoiţi a Mă urma. Eu, Iisus, vă dau Pacea Mea, această 

Pace care lipseşte din lume. Niciodată nu v-am părăsit, n-am spus, oare, că voi fi cu 

voi până la sfârşitul veacurilor? credeţi în Sfânta Mea Prezenţă, credeţi în Prezenţa 

Mea, acum, căci această Revelaţie iese din Gura Mea; vă iubesc pe toţi, vă 

binecuvântez pe toţi, veniţi... 

 
10.10.88 

Iisus? 

–Eu sunt. 
Binecuvântat fie Domnul! 

–Te iubesc, fiică, pentru credinţa pe care Mi-o oferi; nu te îngrijora, sprijină-te pe Mine şi 

ascultă Inima Mea Sfântă, această Inimă care te caută şi care te iubeşte, dar pe care 

mulţi o condamnă; fiică, roagă-te des Mie să-ţi dau Tăria Mea, mereu îţi voi da Tăria 

Mea; roagă-te împreună cu Mine această rugăciune, o rugăciune pentru Întoarcerea 

Mea: 

Vino, Doamne! întoarce-te la noi, 

auzi strigătele noastre jalnice din această pustie, 

potoleşte-ne setea şi ai Milă de noi; întoarce-te le noi, vino şi şterge toată răutatea, 

înlocuind-o cu Iubirea, amin. 

 

Şi Mă veţi auzi răspunzând la această rugăciune că Eu, care sunt Iubire, Mă voi 

întoarce la voi ca Iubire; aveţi răbdare, preaiubiţii Mei, încă puţină răbdare şi Mă voi 

întoarce la voi. Privegheaţi şi fiţi gata, că întoarcerea Mea va fi pe neaşteptate; aşadar, fiţi 

pregătiţi, Pocăiţi-vă, staţi înaintea Mea, Domnul vostru, cu o inimă curată şi nici umbrele 

acestui pământ nu vă vor înfricoşa, nici ora întunericului nu vă va înspăimânta; nu veţi 

simţi nici tristeţe, nici nelinişte în această oră de linişte de moarte; deci ascultaţi cuvintele 

Mele şi Ele vă vor fi alinare când acea oră a obscurităţii se va pogorî asupra întregii 

creaţii; vă spun solemn că această oră nu e departe de voi acum. Eu, care sunt Iubire, îi 

voi atrage lângă Mine pe toţi cei care Mă iubesc şi le voi micşora spaima, îi voi acoperi 

cu Iubirea Mea, îi voi alina cu Inima Mea şi ei îşi vor găsi acoperământ în Mine. Vai 

acelora care nu sunt gata şi care nu M-au iubit niciodată! Ei vor muri din pricina răutăţii 

lor şi vor zace în ţărână, sufocaţi de greutatea păcatelor lor! Pentru că ei au pătat Sfântul 

Meu Nume cu ajutorul celui de al doilea dragon, dragonul care poartă haine negre, 

dragonul care e opusul Luminii. O, creaţie! Creaţie fără minte! (Dumnezeu părea atât de 

trist, aproape şovăind că trebuie să pedepsească.) 

Ce milă mi-e de voi! Oferiţi-Mi o privire blândă şi vă voi libera. Din momentul 

naşterii voastre am ştiut că veţi fi fără Dumnezeu şi încă mai voiesc să vă iert şi să reiau 

discuţia cu voi; cordonul vostru ombilical este încă legat de Mine. Dacă Îmi spuneţi că aţi 

fost duşi în rătăcire şi că veţi înceta de a mai păcătui, dacă Îmi spuneţi numai aceasta, Eu, 

Care sunt Iubire, vă voi salva. Copila Mea, iertarea Mea este garantată dinainte, nu Mă 

mai provocaţi, veniţi înapoi la Mine şi vă voi da într-adevăr Pacea Mea. Vino, fiică, te bi-

necuvântez pentru că Mi-ai permis să-ţi folosesc mâna; cât te iubesc! O, fiică, sunt 

încântat de tine; cheamă-Mă mereu, mângâie-Mă cu iubirea ta, bucură-Mă; diminuează 

suferinţele Mele, stinge mânia Mea, iubindu-Mă. Floare, Îţi permit să fii în Curtea Mea 

din pricina nimicniciei tale, deci rămâi un nimic. Îţi dau pacea Mea; noi? 
Da, Doamne. 
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–Prezenţa Mea e Sfântă. 

 
11.10.88 

–Pacea fie cu tine! 
Slăvit fie Dumnezeu! 

–Încă de la începutul acestei revelaţii, îţi tot spun că Biserica Mea e în ruină şi în această 

ruină vipere şi-au făcut cuib şi şi-au făcut casele lor în adâncurile Ei cele mai adânci. 

Ah, Vassula!! cât sufăr... va trebui să vin şi să desnod mai întâi pe toţi aceşti şerpi 

care se târăsc peste toate Sacramentele Cele mai Sfinte ale Mele şi le aruncă afară din 

Biserica Mea, iar apoi va trebui să reconstruiesc Biserica Mea, de la capăt... 

Copila Mea, să trăieşti şi să fii înconjurat de acest pustiu devastator este greu şi 

înspăimântător, dar sunt aproape de toţi aceia care Mă iubesc şi adoră Numele Meu cu 

iubire. Voiesc să vă amintesc tuturor acelora care călcaţi în picioare Lucrările Mele 

Cereşti că sunt Bogăţia de Necuprins; de câte ori am văzut creaţia Mea căzând în 

neascultare, întotdeauna am trimis mesageri care să poarte Cuvântul Meu, pentru că 

neascultarea transformă pământul în care trăiţi în pustiuri. Cu toate că şi strămoşii voştri 

s-au împotrivit, totuşi îndoielile lor n-au fost nicicând atât de grave ca ale generaţiei 

voastre care are dubii că Eu le vorbesc acestor îngeri aleşi ai Mei, dându-le Mesajele 

Mele. Astăzi, copilul Meu, am slujitori în Biserica Mea care pretind că au încredere în 

Mine, dar resping toate Lucrările Mele Divine pe care vi le ofer în zilele voastre şi care 

vin de la Duhul Sfânt! Ariditatea lor îi condamnă şi în Ziua Judecăţii îi voi judeca foarte 

sever! Aceşti oameni ar trebui să revină la Scripturi şi să citească despre cum lucrează 

Spiritul Meu şi despre cum binecuvântez darurile pe care le dăruiesc aleşilor Mei; toate 

vin de la Mine. (Iisus mi-s cerut să marchez: 1Corinteni; 12:1-11.) Copila Mea, tu şi Eu, Eu 

şi tu, traversăm această  

pustie, acest pustiu ucigător, făcut din raţionalism, lipsă de credinţă, lipsă de Iubire, 

promiscuitate, îngăduinţă faţă de propriile slăbiciuni, vanitate şi resentiment faţă de tot ce 

se pogoară de la Duhul Meu Sfânt; îndărătnicia lor de a nu asculta îi condamnă. Cine 

respinge Lucrările Mele, Mă respinge pe Mine, căci Duhul Sfânt şi cu Mine suntem Unul 

şi acelaşi!... aceşti oameni încurajează această pustietate şi se încredinţează să nu crească 

nimic în ea; dacă văd o floare, ori vor călca peste ea şi o vor strivi, ori o vor ignora 

dinadins şi nu o vor uda, pentru ca să se usuce şi astfel să scape de ea... Cupa Dreptăţii 

Mele se revarsă şi simt deja primii stropi ai Dreptăţii Mele peste ei; tot ce le cer acestor 

oameni, mai ales celor care-Mi slujesc, cu toate că refuză Lucrările Duhului Sfânt, este să 

se roage, să se roage, să se roage pentru luminare şi pentru o credinţă mai tare. 

Vino, copila Mea, fi-Mi pururea pe plac, aducându-ţi aminte de Sfânta Mea Prezenţă. 
Noi, Doamne. 

–Te iubesc; da, noi; noi. 
Da, Măicuţă Sfântă. Dumnezeul meu? 

–Eu sunt. Te-am iubit din veşnicie – şi din vecie Mi-am dorit să Mă iubeşti; sunt Spiritul 

Iubirii; lasă-ţi sufletul deschis către Mie, ca Iubirea Mea să se reflecte în tine, fii ca o 

oglindă înaintea Mea. Vreau să reflectez Iubirea Mea în tine. Eu, Vassula, nu sunt un 

Dumnezeu aspru, sunt Tandru, iubindu-i chiar şi pe cei care Mă dispreţuiesc. Floare a 

Mea, fiindcă ai început să înţelegi câtă iubire am pentru tine, poţi atunci să înţelegi 

cât suferă Iubirea din pricina acestei lipse de iubire? 

–Da, Doamne, încep să pricep. 

–Atunci, vino la Mine şi mângâie-Mă, nu Mă lipsi de aceasta, poţi să Mă mângâi; fii 
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binecuvântată. 
14.10.88 

Doamne, cer numai Tăria Ta! Am nevoie de o mai mare credinţă ca să Te iubesc şi mai mult, precum 
vrei Tu; am nevoie de perseverenţă şi nădejde să împlinesc misiunea pe care mi-ai dat-o şi astfel 
să slăvesc Numele Tău din nou. 

–Îţi voi da toate aceste lucruri pentru interesele Mele şi Slava Mea, dar şi pentru o mai 

înaltă perfecţiune a sufletului tău. Eu, Domnul, te iubesc; înţelege cât te urăşte 

demonul pentru această lucrare pe care o împărtăşeşti cu Mine; Mă slăveşti cu iubirea 

ta şi Mă slăveşti aducându-Mi suflete, tu, pe care, odinioară, el te-a numit „vierme― 

(Caietul 8), Mă slăveşti pe Mine şi-l ofensezi pe el, căci cu cât eşti mai mică şi mai 

neînsemnată, cu atât el e mai ofensat; îţi aminteşti cât este de pompos şi de gol?! 
Da, Doamne al meu. 

–Te iubesc şi te voi apăra de-a pururea. Vino mereu la Mine şi Eu, în veci nu-ţi voi refuza 

Pacea Mea. Iubirea te iubeşte. 
Slăvit fie Domnul nostru. 

 
15.10.88 

Doamne? 

–Eu sunt. În vecii vecilor, n-am întîlnit o slăbiciune ca a ta. Este uluitor... 
(A fost din pricina valului de îndoieli care mă cuprinsese iarăşi. Unde sunt cele 3 puncte de 

suspensie, acolo Domnul a încremenit, a amuţit. ) 

–Copilă, tu ai nevoie de Mine, slăbiciunea ta Mă atrage pe Mine, care sunt Tăria fără 

margini, slăbiciunea ta Mă încântă; slăbiciunea M-a atras dintotdeauna ca un magnet; 

ascultă bătăile Inimii Mele; Eu sunt Iisus şi Inima Mea Sfântă este Casa ta. Fiică, 

fiecare bătaie a Inimii Mele este un cântec de iubire pentru tine; te-am desprins din 

lanţurile sclaviei acestei lumi; rămâi acum desprinsă, precum am dorit-o din vecie. 

Această detaşare o vreau de la fiecare suflet. Gândeşte-te, cine ar fi putut să facă aşa 

ceva, dacă nu Eu, Salvatorul tău. Eu sunt Acela care te-a răscumpărat din sclavia 

păcatului şi de aceea demonii sunt agresivi faţă de tine; ai simţit aproape prezenţa lor 

în această săptămână; consacră-te Mie, pentru că devotamentul şi credinţa ta plac 

inimii Mele Sfinte, acestei Inimi însetate de iubire şi de credinţă. Vino sus, la noi, în 

acea peşteră, (grota Ermitajului din Elveţia, Longeborgne, Bramois) invocă-Ne acolo. 
Da, Iisuse, da, Măicuţă Sfântă. 

–Vassula Inimii Mele Sfinte, simte-te iubită de Mine, simte-te iubită de Sfânta ta Mamă, 

permite-Mi să te mai folosesc pentru încă un pic. Noi? 
Da, Doamne. Doamne? 

–Eu sunt.  
Această iubire ce o am pentru tine şi dorinţa fierbinte de a Te simţi şi de a Te dori în permanenţă cu 

mine, tot mai mult însetată după Tine, gândindu-Mă numai la tine zi şi noapte, pe scurt, trăind 
numai pentru Tine, câteodată dorind să te văd cu ochii deschişi, aceste sentimente, dorinţa de a 
Te „vedea“, sunt asemănătoare cu cele ale sufletelor din Purgatoriu care nu sunt încă cu Tine? 

–Sunt apropiate de ceea ce simt ele; totuşi, cu mult mai adânci şi mai clare sunt 

sentimentele lor. 
Atunci, trebuie că este cu adevărat îngrozitor! 

–Da, ele suferă tare mult; dacă niciodată nu M-au dorit când erau pe pământ, vor învăţa 

să Mă dorească în Purgatoriu; acolo, ei nu-Mi văd Faţa şi ard de această dorinţă . 
Da, Doamne, Îţi mulţumesc, Doamne al meu. 

 
16.10.88 

Am vizitat Biserica Anglicană din Lausanne pentru că îmi place să primesc Sf. Împărtăşanie de 

la ei. Mergem cu toţii în faţă, unde îngenunchem, apoi preotul vine mai întâi cu ostia, apoi cu 
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Cupa cu sângele lui Iisus şi noi bem cu toţii pe rând. Cred că este perfect şi exact aşa cum 

doreşte Iisus să primim Sf.   Împărtăşanie. Dar pentru că ei nu se închină Sf. Maria, mă duc 
acolo şi mă închin fără ca cineva să ştie. Acea Biserică cred că s-a închinat pentru prima dată în 

viaţa ei Fecioarei Maria. 

 

 
18.10.88 

Domnul meu? 

–Eu sunt Domnul. 
Dumnezeul meu? 

–Eu sunt. 
Ai voi să binecuvântezi obiectele religioase încredinţate mie de prieteni? 

–Adu-Mi-le la buze, voi binecuvânta tot ce este de binecuvântat. (Iisus a zis aceasta şi m-a 

făcut să înţeleg că un medalion dintre atâtea nu-l va binecuvânta, pentru că cineva mi-a dat 
unul nereligios.) 

Doamne, unele sunt în celofan, poţi să le săruţi prin el? 

–Îmi place inocenţa ta, dă-Mi-le aşa cum sunt; Eu sunt Atotputernic; puţina credinţă pe 

care Mi-o dăruieşti, o voi lua şi o voi aşeza în Inima Mea Sfântă, care o va hrăni şi o 

va face mai puternică. Vino; odihneşte-te acum. 
Da, Doamne al meu. Îţi mulţumesc, Doamne al meu. 
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