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CAIETUL 29 

 

19. 10. 88 
–Slăvit fie Dumnezeu! (Răspuns la rugăciunea făcută către Sfîntul Mihail) 
–Lăudat fie Domnul! (Răspuns la rugăciunea către Sfînta Maria) 

–Îţi dau Pacea Mea, vino. (Răspuns la rugăciunea către Inima Sfîntă) Eu, Domnul, le spun aceasta: 

îi binecuvîntez pe fiecare dintre ei; îi binecuvîntez pe toţi cei care ajută Divinul Meu Mesaj, 

mai ales pe aceia care-şi sacrifică timpul lor liber pentru Mine. Chemările Mele nu vor fi 

zadarnice; iubiţi-vă unul pe altul precum vă iubesc Eu, difuzaţi Mesajul Meu şi acelora care 

vă vor batjocori, rugaţi-vă pentru luminare, purtaţi-vă la fel cu toată lumea. Preaiubiţilor, Eu 

sînt Prezent în toate vremurile, Eu, Iisus, vă iubesc pe toţi cu o iubire nemuritoare; veniţi la 

Mine. Vassula, arată-le Inima Mea Sfîntă. Eu, Domnul, îi voi învăţa să umble cu Mine, le voi 

arăta ce înseamnă adevărata viaţă în Dumnezeu, îi voi face să înţeleagă că toţi sînt sămînţa 

Mea şi că toţi Îmi aparţin Mie; le voi arăta cum i-a divizat satana pe toţi şi cît e de trădător. 

Vreau să le spun iarăşi şi iarăşi că satana există, el este Cel-rău, el este cel care v-a 

decepţionat de la bun început şi pînă la sfîrşit va fi biruit şi distrus. Rugaţi-vă, preaiubiţii 

Mei, vă voi asculta, rugaţi-vă şi vorbiţi-Mi, Eu sînt Prezent, Eu sînt Sfîntul vostru Însoţitor, 

sînt pururea printre voi. Credeţi în această taină a Prezenţei Mele. Iubirea Mea pentru voi este 

veşnică; veţi înţelege adîncimea şi plinătatea Ei numai cînd veţi fi în Cer; simţiţi Prezenţa 

Mea… simţiţi Prezenţa Mea… Vă binecuvîntez pe toţi. 

 

23. 10. 88 - Rhodos 
–Copila Mea, îţi dai tu seama cîtă bunăvoinţa ţi-am arătat? Vassula, slăveşte-Mă dorindu-Mă. 
A dori pe Dumnezeu înseamnă şi a-L slăvi. Nu L-am dorit cît am fost pe pămînt, îl vom dori în 

Purgatoriu, în Purgatoriul dorului de Dumnezeu. 
–Însetează după Mine ca o floare căreia îi trebuie apă… eşti deja mai aproape de Mine, da! (mai 

puţine zile pe pămînt) număr deja zilele; vezi-Mă cu cugetul tău, vezi-Mă cu inima ta, vezi-Mă 

cu sufletul tău. Ţi-am dat charisma ca să Mă discerni, foloseşte-o deci; vezi-Mă şi zîmbeşte-

Mi, zîmbeşte-Mi cu iubire, repară pentru acele suflete care nu-Mi zîmbesc niciodată, ci vin la 

Mine numai din interes. Noi? 
–Da, Doamne, noi. 

 

24. 10. 88 
–Domnul şi Dumnezeul meu? 

–Eu sînt. Îţi dau Pacea Mea! Copila Mea; te iubesc; fiică, condu toate sufletele la Mine cu 

rugăciunile tale, cere mîntuirea lor. Umple de bucurie Inima Mea Sfîntă, iertînd pe toţi aceia 

care te resping; nu-i învinovăţi niciodată, nu-i acuza niciodată. Eu sînt Judecătorul şi Eu am 

să-i judec în Ziua Judecăţii; deci, copila Mea, trebuie să-i ierţi, plăteşte răul cu iubire, 

sprijină-te pe Mine şi găseşte-ţi alinarea în Inima Mea Sfîntă, găseşte mîngîierile Mele în 

străfundul Ei. Vino, noi? 
–Da, Doamne al meu. 

–Atunci vreau să te-aud spunînd aceasta, nu Mă uita! Adu-ţi aminte de Prezenţa Mea! ştii cît de 

mult Îmi doresc această meditaţie despre Prezenţa Mea? Prezenţa Mea este şi Ea o taina 

foarte importantă, pe care mulţi dintre voi se pare că aţi uitat-o. Meditaţi despre Prezenţa 

Mea. Copiilor, pe care vă iubesc cu o iubire fără de sfîrşit, mulţumiţi-Mă amintindu-vă de 

Prezenţa Mea vie, educaţi-vă singuri, folosind aceste Cuvinte: noi, tu şi Eu, Eu şi tu, 
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împreună; includeţi-Mă în activităţile voastre zilnice, în discuţiile voastre şi în gîndurile 

voastre; respectaţi Prezenţa Mea, neuitînd niciodată că Eu sînt Cel Sfînt; aducîndu-vă aminte 

de Mine, veţi păcătui mai puţin ştiind şi amintindu-vă că Eu sînt cu voi; Eu, Iisus Hristos, 

Nazarineanul, vă binecuvîntez pe toţi. 

 

25. 10. 88 
–Doamne al meu? 

–Eu sînt. Fiică, bucură-te, pentru că te-am iubit din întreaga veşnicie, o iubire pe care n-o vei 

putea înţelege niciodată! O iubire de predilecţie. Te-am zidit ca să-Mi încînţi Sufletul şi să 

umpli Inima Mea cu iubirea ta, te-am zidit ca să-Mi potoleşti mînia şi să speli Rănile Mele cu 

lacrimile tale, te-am zidit ca să mă odihneşti cînd sînt obosit şi să-Mi vorbeşti cînd sînt uitat. 

Te iubesc de neînchipuit! Preaiubită, te-am ales ca să cunoşti dorinţele Inimii Mele Sfinte, te-

am ales ca să împarţi cu Mine tot ce am; fii copilul Luminii Mele. Eu sînt Acela care te 

iubeşte cel mai mult şi care te binecuvîntează cel mai mult. Iubirea Mea geloasă ce o am 

pentru tine va aprinde inima ta într-o văpaie de lumină astfel ca, la rîndul tău, să aprinzi şi tu 

alte inimi pentru a mă iubi. Fii altarul Meu aprins de Iubirea Mea, răspîndeşte aceasta văpaie 

şi însufleţeşte şi pietrele pentru a deveni ucenici ai Mei; să nu faci diferenţă de culoare sau de 

crez, toţi sînteţi făcuţi după chipul şi asemănarea Mea şi Jertfa Mea s-a făcut pentru toate 

Neamurile; fiţi una sub Sfîntul Meu Nume; zidire, te iubesc la nebunie! Reînviază, zidire! 

Credeţi în Prezenţa Mea printre voi, permiteţi-Mi să intru în inima voastră ca să pot să vă tă-

măduiesc pe toţi. 

Floare, doreşte-Mă, respectă Legea Mea şi mulţumeşte-Mi; aşează-Mă pe Mine pe primul 

loc şi deasupra tuturor lucrurilor; urăşte tot ce este pămîntesc, reparaţii enorme trebuie făcute ca 

să se înlocuiască tot răul care s-a făcut în aceasta lume, plăteşte pentru ceilalţi; Vassula, nu te voi 

lăsa în veac; învăţăturile Mele te-au condus la Mine, Eu şi tu, tu şi Eu, legaţi pentru eternitate; ai 

Pacea Mea. Vino. 

 

31. 10. 88 - Rhodos 
Am luat autobuzul din Rhodos ca să mă duc în oraş. Vine controlorul şi-i spun: „un bilet, va rog!― Mi-a 

dat biletul; Iisus stătea lîngă mine; m-am întors la El rîzînd satisfăcută şi I-am zis: „I-am cerut numai un 

bilet, dar de fapt, sîntem doi şi omul habar n-are!― Surprins, Iisus se întoarce către mine şi-mi spune: 
–Ce spui! Nu sîntem uniţi şi unul? Vino! 

 

02. 11. 88 - Rhodos 
–Vassula, ai Pacea Mea. Vino, mă bucur că, în ciuda faptului că te-am aşezat unde te-am aşezat, 

tu încerci să mă înţelegi. Preaiubito, uşurează-Mi durerile iubindu-Mă, arată-I Dumnezeului 

Tău credinţa-ta-ca-de-copil, bucură-Mă în acest chip şi depinde de Mine în întregime. 
–Da, Doamne, unde aş putea să mă întorc dacă nu la Tatăl meu… nu am pe nimeni, ci numai pe Tine. 

–Sămînţa Mea, încîntă-Mă pururea, fii bucuria Mea. Eu sînt Tăticul Tău (Abba) sămînţa Mea, 

înfloreşte, înfrumuseţează-te şi dă voie ca roadele tale să hrănească pe mulţi. Planurile Mele 

le-am conceput cu mult înainte de a te naşte tu, pentru că Eu sînt Autoritatea. Oamenii au 

tendinţa să uite prea uşor că Biserica Mea va fi condusă de-a pururea de sus şi nu de jos, ei 

tind să uite că întreaga putere este dată de sus. Aşadar, vă spun că nici o autoritate 

pămîntească, nicio împărăţie pămîntească infiltrată în Biserica Mea, nu va rămîne, o voi 

spulbera şi o voi pulveriza; deşi ştiaţi acestea dinainte, nici n-aţi luat în seamă, nici nu M-aţi 

ascultat, M-aţi lăsat afară, dar voi deschide toate uşile voastre şi chiar şi ferestrele, pentru ca 

Duhul Meu să poată respira în voie pe Domeniul Meu, nimeni nu va avea puterea să închidă 
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căile pe care le voi deschide; le voi mai aduce aminte încă o data că sînt Alfa şi Omega, Eu, 

Sfîntul Sfinţilor, Sfînta Treime-Una-Şi-Nedespărţită, autoritatea. Voi fi curînd cu voi, îi voi 

aşeza pe toţi care mă iubesc în Inima Mea, Inima Mea va fi Noua lor Casă; Eu mă cobor de 

sus şi de sus Casa voastră se va coborî. Acesta va fi Darul Meu şi Noul Meu Nume Sfînt vă 

va fi dat încă o dată înapoi, preaiubiţii Mei; aşadar, veniţi şi lăudaţi-Mă, veniţi şi mă 

premăriţi, veniţi şi faceţi pace cu Mine şi vă voi deschide Casa Mea şi vă voi ura bunvenit ca 

celor alor Mei; veniţi la Mine. (Tocmai mi-am amintit că îngerul Daniel, îngerul meu păzitor, 

la început, a comunicat cu mine tot în scris.)  

Da, dar acum, sînt Eu, Domnul, care te iubeşte; fii binecuvîntată, copila Mea. Noi? 
–Da, Doamne. 

–Noi? 
–Da, Măicuţă Sfîntă. 

 

08. 11. 88 
Azi am simţit Crucea lui Iisus! L-am simţit trist şi L-am văzut trist chiar şi în icoană. 
–Eu sînt. Preaiubita Mea, ia-Mi Crucea şi despovărează-Mă, Hristosul tău e atît de obosit. Mi-am 

permis să picur în inima ta cîteva picături din sîngele Meu, să mă mai uşurez. satana este 

hotărît să te descurajeze, dar nu-i voi permite să te atingă; ceea ce a fost început de Mine şi 

binecuvîntat va fi săvîrşit prin Slăvirea Mea. Astăzi, va trebui să scrii Mesajul Meu cu 

propriul Tău scris de mînă, aşa încît aceia care încă nu au înţeles complet că Eu te-am umplut 

de haruri, să înţeleagă că ţi-am dat şi harul de a auzi Glasul Meu. Permite-Mi ca astăzi să-ţi 

dictez, ascultă-Mă şi scrie: 

Vassula, zilele sînt numărate acum, zilele curăţirii voastre. Aceia care s-au rugat Mie pentru 

reînnoirea Bisericii Mele, i-am auzit, am auzit toate rugăciunile lor către Mine; vă promit că Eu, 

Domnul, voi reînnoi Biserica Mea, voi şterge petele care au pătat-o prin trăirea necurată din 

interiorul Ei şi O voi reconstrui într-o formă nouă. Totuşi, Mi-e groază să vă spun preaiubiţilor, 

cît de mult mai are de suferit înainte de Această Zi. Marile încercări ale inimii Ei vor începe 

înainte de a mă coborî spre a O reface în întregime. Această Zi trebuie să sosească pentru a 

împlini Scripturile, dar îi voi mîngîia pe toţi aceia care Mă iubesc în aceste zile de durere. Voi fi 

atît de aproape de inimile voastre, vă voi face să mă simţiţi, vă voi trimite o armată de îngeri şi 

sfinţi să vă mîngîie pe toţi; deci, curaj, preaiubiţilor, curaj! sufăr acum şi voi, care mă iubiţi, 

simţiţi Rănile Mele, simţiţi Inima Mea Sfîntă plină de întristare, simţiţi privirea Mea care vă 

ţintuieşte, creaţie; voi, cei care trăiţi în întuneric, Ochii Mei sînt plini de Lacrimi de sînge. Da, 

cum aş putea să mă simt astăzi altfel, cînd văd că majoritatea dintre voi cad în mrejele Satanei? 

Dar aceia care nu vor să asculte, să continue în răutatea lor; i-am tot avertizat de cîţiva ani 

încoace, i-am tot chemat la pocăinţă, dar ei nu acordă atenţie avertismentelor Mele. Am obosit, 

sînt de-a pururi atît de obosit de orbirea şi încăpăţînarea lor. Neascultarea s-a întins ca ceaţa, 

intrînd pînă şi în Casa Mea, dictînd lui Petru ce să facă, lui Petru, care este conducătorul lor. Da, 

ei nu-l ascultă şi, în spate, îl blesteamă, îl înşeală; nu-l ascultă şi-l dau de-o parte; oh, el ştie toate 

acestea, dar sînt prea mulţi care se opun lui, prea mulţi care îl trădează. Casa Mea a devenit Casa 

Nesupuşilor. Foarte puţini au mai rămas acolo care mă recunosc şi care mă cinstesc. Eu, 

Domnul, mă voi coborî în ziua Purificării împreună cu toţi sfinţii şi îngerii Mei şi vom scoate 

afară tot acest rău. De la nord la sud, de la est la vest, Focul Meu se va coborî. Aşteptaţi şi-o să 

vedeţi… 
–Iisuse? 

–Ai făcut bine, copilă, că numai M-ai auzit. Am mai făcut, Vassula, aceasta şi pentru aceia care 

cred că Eu îţi împing mîna fără ca tu să mă auzi vreun pic, unii dintre ei n-ar fi putut să 
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creadă că Eu, Domnul, te inspir; de-acum, vom continua Vassula, în felul în care Îmi place 

Mie. Ai Pacea Mea şi veghează. 
–Te implor, Doamne, vindecă pe C… dacă Tu ai fi fost în carne şi oase aici, cu Mine, şi Te-aş fi dus la ea, şi Te-

aş fi luat de Braţ şi ţi-aş fi arătat-o, Inima Ta n-ar fi rezistat şi-ai fi vindecat-o. 

–Copila Mea, ea nu te crede, ea respinge imediat tot ce-i spui; dacă ea refuză să-şi deschidă 

inima Mie, cum aş putea să intru şi s-o mîngîi? 
–Dar ştiu că şi dacă nu Te ascultă, Tu tot poţi s-o tămăduieşti. 

–Atunci, roagă-te pentru ea, Vassula, o iubesc, aşadar, continuă cu rugăciunile tale. Îţi voi aminti 

de Sfînta Mea Prezenţă, Eu şi tu, în uniune de Iubire. Noi? 
–Da, Doamne, noi. 

 

10. 11. 88 
–Slăvit fie Dumnezeu! (Sfîntul Mihail) 

–Slăvit fie Dumnezeu! (Sfînta Maria) 
Acestea mi s-au spus după ce m-am rugat lor. 
–Dumnezeul meu? 

–Eu sînt. Am aşteptat cu nerăbdare acest moment. 
(Iisus şi cu Mine am fost foarte nerăbdători să ne întîlnim din nou pe această cale). 
–Ascultă-Mă, Vassula Mea, vino şi atinge-Mi Inima Mea Sfîntă, simte-I Rănile; Inima Mea 

Sfîntă e întristată de durere şi rănită de nerecunoscut; sufletele nu mă aud… ei cad cu sutele 

în cursele satanei… 

 
MAI TÎRZIU 

– Nu te voi lăsa şi nici nu te voi părăsi, Micuţo. Ascultă şi scrie: după Copleşitoarea încercare 

prin care Biserica Mea va trece, veţi vedea un Semn covîrşitor în cer şi toţi cei care mă 

iubesc se vor bucura şi mă vor lăuda, dar toţi aceia care au ocărît Numele Meu se vor retrage 

într-o întunecime şi mai mare şi vor cădea în totala nepăsare. Semnul Meu va constitui o 

binecuvîntare pentru aceia care au păzit Poruncile Mele, căci ei au păzit Cuvîntul Meu, 

cinstindu-Mă, slăvindu-Mă; ei au fost şi sînt stîlpii de aur ai Bisericii Mele, temelia de 

nezdruncinat şi coloana vertebrală a Trupului Meu, ei sînt tămîia purificatoare din interiorul 

Ei. Pe aceste suflete, Eu, Domnul, le voi înălţa şi-le voi aşeza în Noul Meu Ierusalim pe veci. 

Noua lor Casă le va fi dată de sus, pentru că de sus vă va fi dat Noul Meu Nume iarăşi, şi ei 

şi Eu, vom fi una, tu, poporul Meu cu Noul Meu Nume, nu veţi mai fi numiţi oameni fără 

Dumnezeu, ci vă voi da înapoi Numele Meu; cînd vine Ziua Mea, voi scoate tot răul afară şi-l 

voi fereca. Eu, Domnul Iubirii voi lăsa ca în acest Pămînt Nou să încolţească seminţele 

Iubirii, îl voi deschide şi chiar şi din pietre voi face să ţîşnească noi izvoare care să curgă din 

belşug, voi înflori cu-adevărat grădina Mea. De dragul vostru, voi lăsa pe îngerii Mei sfinţi să 

se coboare la voi ca să vă hrănească, voi permite Sfinţilor Mei să devină învăţătorii voştri, 

învăţîndu-vă Noul Meu Sfînt Cuvînt, călăuzindu-vă, ca prieteni ai voştri; şi Iubirea va domni 

în fiecare inimă şi Virtutea va fi purtată ca o coroană de către întreg poporul Meu şi Noul 

Meu Pămînt. V-am promis de mult acest Nou Pămînt şi Îmi ţin promisiunea; curînd va fi îm-

plinită. Dar înainte de aceasta, mă voi coborî să vă curăţ, vă voi curăţa precum se curăţă aurul 

prin foc; toate necurăţiile vor fi arse în acest Foc. Trebuie să fac toate acestea, să spăl toată 

această necurăţie care acoperă pămîntul ca un blestem. Vă grăiesc în mod solemn că tot ce s-

a petrecut şi va să se petreacă vi s-a anunţat deja, fiecare Cuvînt a fost înscris în Planul Meu, 

acest Plan care va trebui să fie destăinuit, citit şi apoi consumat. Eu, Domnul, am curăţit 

Planul Meu cu Propriul Meu Sînge, aşadar, înghiţiţi-L; citiţi-Mă… roagă-te, Zidire, ca 

înţelepciunea să se pogoare peste voi ca să vă hrănească şi să vă învrednicească să 
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descoperiţi adevărurile şi tainele care zac ascunse în Cărţile înţelepciunii Mele; rugaţi-vă 

pentru discernămînt, căiţi-vă des şi Eu pururea vă voi ierta. Fiică, ai Pacea Mea, te iubesc 

pentru că Mi-ai permis să-ţi folosesc mînuţa. Voi încheia Mesajul Meu de astăzi grăind 

astfel: „cei care au urechi, să audă.“ Vino, te binecuvîntez; noi? 
–În veci, Doamne. Lăudat fie Domnul! Amin. 

 

 

14. 11. 88 
Astăzi m-am uitat la poza lui Padre Pio, un mare sfînt, după cum spune Iisus; în josul pozei se află 

înfăşurată o bucăţică de material din veşmîntul lui, maron-închis, pentru că el a fost un Capucin… 

Uitîndu-Mă la el, am înţeles că am primit această mică fotografie cu bucăţica aceea de material fiindcă 

aşa a vrut el. Aşadar, m-am rugat lui să îmbunătăţească ceea ce am cel mai rău în mine şi-apoi, fiindcă 

sînt împovărată cu multe răutăţi, I-am cerut să scoată din mine măcar 2 urîciuni. I-am sugerat să mă 

ajute să scap de toată vanitatea mea şi să mă întărească în credinţa în Domnul. 
– Doamne? 

– Eu sînt. Eu te-am inspirat să ceri lui Padre Pio să mijlocească pentru tine. Vino; azi vei scrie 

Mesajul Meu fără ca să mă auzi, îţi voi ghida mîna numai: (Acum Iisus mi-a „înfundat― 

urechile.) „Pocăiţi-vă des, aduceţi la Mine toate greşelile voastre ca să le iert, veniţi la Mine 

aşa cum sînteţi şi vă voi perfecta; Slăviţi-Mă iubindu-Mă, lăudaţi-Mă tot timpul, Eu sînt 

Domnul.“ (Aceasta s-a scris precum a dorit Domnul). 

Preaiubita Mea, pe care te-am sfinţit, ia-Mi mîna şi urmează-Mă, te voi instrui cu 

înţelepciune. (Am simţit de îndată cu putere, Prezenţa Domnului.) 

Vassula, ştii tu cum mă delectez Eu în tine cînd crezi în Mine pe deplin? (Iisus era atît de 

fericit! şi eu, la fel… mă găsesc în reala Prezenţa a Domnului.) 
Discerne-Mă, Îmi place atît de mult! Vino, noi? 

– Da, noi. 

 

15. 11. 88 
Astăzi, am simţit Crucea lui Iisus pe umerii mei. I-am simţit Inima-I plină de o amărăciune incredibilă. 

Cît suferă… pentru că lumea îl respinge). 
–Eu sînt. Simte-mi Crucea, odihneşte-Mă, copila Luminii Mele, sînt atît de obosit, stai lîngă 

Mine, am nevoie de mîngîiere în această dezolare. Vassula Mea, ascultă-Mă şi scrie: 

O, Creaţie! Sămînţa Mea! Eu sînt Unul Sfînt al vostru, dar voi mă condamnaţi, v-am iubit 

din veşnicie, dar voi mă dispreţuiţi, v-am eliberat de Moarte, totuşi voi mă atacaţi, vă hrănesc 

zilnic cu pîinea Mea şi vă umplu cu Vinul Meu, dar voi, cu relele voastre, mă jigniţi; Mi-e sete 

de Iubire, dar voi mă lăsaţi pradă setei Mele, vă primesc cu căldură cînd vă văd obosiţi să vă 

odihniţi în Inima Mea, cu toate acestea, cînd Eu sînt obosit, mă alungaţi; Mi-am deschis Inima 

vouă, arătîndu-vă cum aţi rănit-O, dar, în răutatea voastră, repetaţi loviturile, străpungîndu-Mă şi 

răstrăpungîndu-Mă, Îmi deschid braţele să vă urez bun sosit şi să vă îmbrăţişez, dar voi fugiţi, 

întorcîndu-Mi spatele; plin de tandreţe, Îmi deschid Inima ca să vă încălzesc, totuşi, cînd vin la 

voi, Îmi trîntiţi uşa în nas, lăsîndu-Mă afară, în frig, ca pe un cerşetor! Vă chem cît e ziua de 

mare, întinzîndu-Mi mîinile către voi să vă ridic şi să vă tămăduiesc, iar voi, în schimb, mă 

ignoraţi şi mă respingeţi; Ochii Mei şi cei ai mamei Mele sînt arşi de suferinţă, Trupul Meu este 

chinuit de Rănile de pe El, de nerecunoscut; tot ce cer de la voi este Pace şi Iubire, dar voi 

refuzaţi să ascultaţi rugăminţile Mele… Am venit la cei dintîi ai Mei, dar am fost respins din 

nou, ocărît şi prigonit; M-aţi huiduit, purtîndu-vă cu Mine ca şi cu un bufon, M-aţi trădat (Glasul 

lui Iisus era plin de amărăciune)… Trădarea voastră M-a costat pînă la ultima Lacrimă rămasă în 

Ochii Mei, răutatea voastră a străpuns întreaga Eternitate, lăsînd pe demoni cu gura căscată. 
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Aahh, Vassula… Am venit din Prea marea Mea Milă şi Milostivire să vă avertizez şi să vă scap 

de Moarte, M-am dus la ai Mei, dar ei Mi-au înăbuşit Glasul de frică să nu vină la Lumină şi să-

şi expună greşeala; fiindcă Îmi astupă Glasul şi nu primesc cu bine Duhul Adevărului Meu, o să 

trebuiască să fie scoase la iveală păcatele lor de către străini; o să trebuiască Glasul Meu să sune 

ca o trompetă pe acoperişurile caselor voastre… (pauză; apoi, cu tristeţe) am fost bine primit de 

străini, care niciodată nu M-au cunoscut, am bătut la uşa lor şi ei M-au lăsat să intru; în pofida 

sărăciei lor, au împărţit hrana lor cu Mine; din pricina sărăciei lor nu M-au căutat şi iată că M-au 

găsit; le-am arătat Rănile Mele făcute de cei mai buni prieteni ai Mei şi ei au îngenunchiat în faţa 

Rănilor Mele, la vederea lor, îngroziţi de profunzimea Lor; înspăimîntaţi de sălbăticia la care 

Trupul Meu a fost supus, inimile lor s-au topit ca ceara. Nu plînge, copila Mea, …Glasul meu va 

fi purtat de străini. Cînd îi veţi auzi ecoul, să ştiţi că vine de la Mine; voi fi ridicat în slăvi de 

străinii care niciodată nu M-au căutat, voi fi slăvit de cei care nu M-au cunoscut vreodată şi voi fi 

învăţătorul lor şi-i voi învăţa şi greşelile lor le voi spulbera, voi sta de vorbă cu ei şi mă vor 

înţelege, ei Îmi vor tămădui Rănile. Eu sînt păstorul şi-Mi voi aduna mieii, dacă au fost bătuţi de 

păstorii lor şi împrăştiaţi. O, Vassula, acum acestea se vor împlini atît de curînd; vino, odihneşte-

te în Mine, permite-Mi să mă odihnesc în tine; în uniune de iubire, haide să împărtăşim totul. 
–Da, Doamne al meu, noi, în vecii vecilor. Amin. 

 

 

 

16. 11. 88 
De ieri începînd, satana mă atacă furios. Iisus m-a avertizat. satana îmi cunoaşte punctele slabe şi începe 

cu ele. Cel mai slab punct al meu este incertitudinea mea cu privire la această Revelaţie, în primul rînd 

din cauză că sînt cine sînt, nu sînt nici angelică şi nici sfîntă; orbecăiesc întruna şi de fapt nu ştiu nimica; 

şi-apoi, cîteodată îmi pare că Iisus nu adaugă nişte semne supranaturale extraordinare, ca în cazul altor 

mistici. Aşadar, satana mă atacă în acestea şi hrăneşte aceste puncte slabe după cum îi convine, 

năucindu-Mă. 
–Vassula, sînt Eu, Domnul. De fiecare dată cînd te îndoieşti, cad într-o tristeţe adîncă, Inima mă 

doare, …mai doreşti să continui Lucrarea Mea? 
(Eram suspicioasă, neîncrezătoare) 
–Spune: Slăvit fie Domnul şi binecuvîntat să fie Domnul nostru! 
–Slăvit fie Domnul şi binecuvîntat fie Domnul nostru! 

–Vassula… (Glasul Lui era atît de blînd şi tandru; m-am topit.) Vassula, copila Mea, nu te lăsa 

înşelată de satana; se luptă cu tine prin sugestie, el luptă contra Planului Meu; cu fiecare 

treaptă cu care te ridici, el turbează de furie; sînt lîngă tine, micuţo, ca să te avertizez. 

Vassula, Semnele Mele se limitează de data aceasta la această Revelaţie, Eu capăt mai multă 

slavă pe această cale, ţi-am explicat de ce; vreau ca să fie întîi credinţa, fără prea multe 

semne extraordinare înlăuntrul acestei revelaţii. O voiesc simplă; ţi-am spus că unicul semn 

pe care îl voi da eşti tu şi roadele tale care sînt, în principal, convertiri. Ştiu cît de mult 

lipseşte credinţa în epoca voastră, de aceea vei fi şi persecutată, dar n-am fost şi Eu 

persecutat? Nu am fost crezut, în ciuda Roadelor Mele. Îţi voi dărui multe haruri, Vassula, 

deşi nu meriţi niciunul, am slujitori care sînt vrednici mult mai mult decît tine şi totuşi nu le 

dau atît de multe; nu te judec, numai îţi aduc aminte. Tot ce-ţi cer, este iubire; iubeşte-Mă pe 

Mine, Dumnezeul Tău din tot sufletul şi din tot cugetul, fiindcă te-am creat ca să mă iubeşti, 

să mă iubeşti cu o iubire aparte, adîncă, de nepătruns; ţi-am deschis porţile mele Cereşti şi te-

am lăsat înăuntru, te-am bineprimit în Curtea mea unde numai aleşilor Mei li se cuvine să 

intre; le-am grăit aleşilor Mei despre Planul Salvării Mele pe care, din Milostivirea Mea 
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Nemărginită, l-am pregătit în secret. L-am anunţat în Curtea Mea, le-am spus că Mi-am pus 

Ochii pe tine. Le-am spus că voi alege pe ultima din făpturile Mele, cea mai slabă şi cea mai 

netrebnică din întreaga veşnicie, ca să-Mi arăt astfel covîrşitoarea Mea Milostivire şi 

Atotputernicia Mea. M-am coborît atîta cale pînă la voi, jos aici, ca să te caut printre morţi şi 

să te înviez, înălţîndu-te la Mine, pentru că aşa Mi-a fost Voia. Apoi, am întins o masă pentru 

tine şi Eu Însumi ţi-am pus hrana Mea în gura ta, cu mîna Mea; cît te iubesc Eu, Dumnezeul 

Tău! Te iubesc pînă la gelozie! Apoi, te-am uns cu uleiul Meu şi te-am făcut a Mea; te-am 

luat în căsătorie şi am devenit Stăpînul Tău; te-am copleşit de haruri şi te-am îmbogăţit cu 

giuvaierurile Mele; nu ţi-am oferit Eu oare Crucea Mea, Piroanele Mele şi Coroana Mea de 

Spini? Ce comoară mai mare poate să ofere un Soţ preaiubitei lui? Eu, care sînt Duhul Iubirii, 

te-am învăţat cum să mă iubeşti şi cum să sporeşti în această iubire, te-am arătat de jur-

împrejur îngerilor Mei, împărtăşesc cu tine tot ce am; trăieşti în Casa Mea, trăieşti în Inima 

Mea Sfîntă, binecuvîntată de Propria Mea mînă, sfinţită cu Harul Meu… încearcă şi-nţelege 

de ce satana te hăituieşte cu înverşunare; el aleargă după Planul Meu ca să-L distrugă. De-ai 

şti numai ce bătălie se dă! Însă pămîntul simte vibraţiile acestei bătălii, aşadar, ia aminte la el 

şi nu-l lăsa să te decepţioneze! 
–Cum să fiu în stare să fac ceva, dacă Tu nu mă ajuţi! Te implor, nu-i da voie! Te rog din suflet, dă-l pe pustii! 

–De-ai şti cît te ocrotesc… ia uită-te la acestea… 

 
M-am văzut stînd în picioare, în mijlocul unui cerc de îngeri, care se ţineau de mîini, barînd orice 

trecere, cam aşa: 
 

–Lui satana nu i se permite să ridice degetul asupra ta (pricinuindu-mi boala sau moarte); îţi 

promit acest lucru, cît despre Mine, niciodată nu te voi părăsi, nici nu te voi neglija, cu Mine, 

nu vei duce lipsă de nimic. Ţi-am dăruit Pacea Mea, ţi-am arătat Iubirea de predilecţie ce o 

am pentru sufletele neînsemnate, ţi-am arătat Inima Mea Sfîntă; deci Vassula, eşti făcută să 

mă iubeşti nemăsurat şi să-Mi încînţi Sufletul, îţi revine să mă doreşti pururea, ţi se cade să 

Mi te supui, făcîndu-Mi pe plac, ţi se cade să potoleşti mînia Mea, ţi se cade să Mă mîngîi şi 

să Mă odihneşti, ţi se cade să Mă adori, ţi se cuvine să speri în Mine, ţi se cade să crezi în 

Mine total şi orbeşte; acestea sînt laitmotivul Inimii Mele. Cinsteşte-Mă, devenind Oglindirea 

Mea şi slăveşte-Mă, acceptînd tot ce-ţi dau. Floare, trăieşte numai pentru interesele şi Slava 

Mea; primeşte totdeauna cu bucurie tot ce-ţi dau. 
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–Da, Doamne al meu, o să încerc. 

–Eu sînt Prezent în permanenţă. Adu-ţi aminte, dacă n-aş fi venit să te salvez, M-ai fi dorit tu 

acuma pe Mine, şi numai pe Mine? 
–Nu, Doamne. 

–Te-am învăţat ce înseamnă adevărata viaţa în Dumnezeu; roagă-te des, roagă-te zilnic Sfîntul 

Rozariu, căci acest lănţuc va fi Lanţul cu care va fi înlănţuit satana şi învins! Îţi dau Pacea 

Mea, să nu te îndoieşti de loc, noi? 
–În veci, amin. 

Cred că atunci cînd Scriptura spune că satana va fi înlănţuit, Apoc. 20:2, aceasta se va întîmpla, mă 

gîndesc, cînd toată lumea, întreg globul pămîntesc va recita Sfîntul Rozariu. Cînd ziua aceasta va veni, 

satana va fi învins şi nimicit de către „lanţul― Rozariului. 
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CAIETUL 30 

21. 11. 88 
–Slavă lui Dumnezeu! binecuvîntat fie Domnul nostru! Doamne al meu? 

–Eu sînt. Simte Inima Mea şi vezi cum e! 
–Inima Sfîntă a lui Iisus este cea mai bună, caldă şi iertătoare din toate inimile; cum aş putea să mă 

împotrivesc Ţie? 

 Mesaj pentru întrunirea noastră: 
–Eu sînt Iubire, Eu sînt Izvorul Suprem al Iubirii, aşadar, nu-Mi opuneţi rezistenţă, veniţi la 

Mine, cufundaţi-vă în Mine, căci sînt un ocean de Tandreţe şi Pace, sorbiţi cu toţii din Inima 

Mea Sfîntă ca să vă umpleţi inimile voastre; vă voi înfrumuseţa, vă voi perfecta, veniţi şi 

mîncaţi de la Mine şi veţi trăi în veci, (Ioan, 6:51) pentru că Eu sînt Pîinea Vie, Pîinea Vieţii! 
(Ioan, 6:35) 
Preaiubiţilor, nu vă îndoiţi de chemările Mele Providenţiale, mai sînt încă în mijlocul vostru, 

sînt în întrunirile voastre, asistînd şi prezent; simţiţi Prezenţa Mea; Eu sînt mai marele Preot care 

vorbeşte în inimile voastre şi care vă încurajează pe toţi să mă apropiaţi; încerc mai tare ca 

niciodată să vă atrag lîngă mine. Ah! Cît Îmi doresc să vă ţin pe toţi în braţele Mele şi să vă 

îmbrăţişez pe toţi cu mare Tandreţe! cît îmi doresc să mă apropiaţi şi să deveniţi intimi cu Mine! 

Eu sînt Înaltul vostru Preot, dar şi Sfîntul vostru, fratele vostru, Însoţitorul vostru, Soţul vostru, 

Eu sînt Ziditorul şi voi toţi sînteţi sămînţa Mea… 

Vassula, sînt şi mereu voi fi în aceste întruniri. Discursurile tale vor veni de la Mine; 

cuvintele tale vor ieşi din Gura Mea. N-am spus oare că voi uda livada şi îmi voi iriga grădina? 

Voi aşterne, lăsînd asupra voastră, a tuturor, ca ceaţa dimineţii, Roua Păcii şi Iubirii Mele, 

aşadar, nu-Mi rezistaţi, intenţionez să te înfrumuseţez, zidire! Fericiţi cei care Mi se vor deschide 

Mie şi vor permite ca Roua Păcii şi Iubirii Mele să-i pătrundă, fericiţi aceia care Îmi sînt 

credincioşi şi mă iubesc, căci am să-i atrag mai aproape de Mine ca niciodată şi-i voi învălui în 

Iubirea Mea. Aţi fost creaţi după Chipul Meu şi sînteţi chemaţi să trăiţi conform cu acest Chip, 

Chip pe care mulţi dintre voi L-aţi uitat, dar Eu, marele Preot, o să trebuiască să vă aduc aminte 

despre Divinitatea şi Sfinţenia Mea; o să trebuiască să vă amintesc că sînt Sfînt. 
Sfînta Maria: 
–Floare, ai Pacea Mea, atenţie acum, fii ascultătoare şi nu vei avea de ce să te temi. O, Vassula, 

Iisus te iubeşte infinit de mult, El se-ngrijeşte de tine, tu şi cu Mine împărtăşim Crucea Lui; 

Iisus nu te va abandona niciodată, în veacul veacului; 

–Da, Eu sînt, odihneşte-te, Eu sînt cu tine, noi? 
–Iisus? 

–Eu sînt. Va trebui să vă amintesc tuturor ca Eu sînt Sfînt, aşa că trăiţi în sfinţenie; eu sînt Iubire 

şi din Iubirea Mea Infinită vă dau avertismente şi semne în locuri diferite, pe întreg globul 

pămîntesc. N-am spus oare că Duhul Sfînt, Mîngîietorul, pe care Tatăl îl va trimite în Numele 

Meu, vă va învăţa toate şi vă va aminti despre toate cîte v-am grăit? 
–Iisus? 

Mesaj dat în vederea întrunirii: 
–Eu sînt; Eu sînt Domnul vostru, Crucificatul. Copilaşii Sufletului Meu, preaiubiţii Inimii Mele, 

Iubirea suferă profund; înţelegeţi cum mă simt, mă simt părăsit, uitat şi trădat de chiar ai Mei. 

Astăzi sînt pe Cruce şi sufăr a doua oară Patimile Mele. Pămîntul este mai uscat ca niciodată 

şi voi, preaiubiţii Mei, suferiţi consecinţele; voi sînteţi victimele, mulţi dintre voi sînt morţi 

de foame, alţii sînt permanent decepţionaţi de cel rău, cît Mi-e de Milă de voi toţi! Inima Mea 

sîngerează, uitîndu-Mă la toate acestea de pe Cruce; Ochii Mei sînt plini de Lacrimi de 

Sînge; vă trimit tuturor atît de multe semne, totuşi, foarte puţini le remarcă. Veniţi la Mine 

prin rugăciunile voastre; Eu sînt Prezent şi vă ascult! veniţi în braţele Salvatorului vostru, 
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daţi-Mi Mie greşelile voastre şi vă voi curăţa şi vindeca; vă voi îndumnezei pentru că sînt 

Dumnezeu, vă voi face perfecţi! veniţi la Mine aşa cum sînteţi, nu vă temeţi de Mine, sînt un 

Dumnezeu Iubitor, sînt plin de Milostivire pentru cei ticăloşi, sînt un Dumnezeu plin de 

Milă! Rugaţi-vă Mie, vorbiţi-Mi, nu ezitaţi! Vă aştept cu nerăbdare… Iubirea Mea pentru voi 

toţi este atît de covîrşitoare, încît Eu, care sînt Sfîntul Sfinţilor, Unul veşnic şi Suveranul 

întregii Mele Zidiri, se apleacă pînă la voi, ca să pot să vă ating şi să vă tămăduiesc 

infirmităţile. Sînt pururea cu voi şi pînă la sfîrşit;… fericiţi aceia care propagă Mesajul Meu 

de Pace şi Iubire! Fericiţi aceia care vin la Mine şi mă mîngîie; fiţi una cu Mine, rămîneţi în 

Iubirea Mea pentru totdeauna. 

–Preaiubiţii Mei copilaşi, Eu sînt, Sfînta voastră Maică. Eu sînt Maica omenirii întregi. 

Preaiubiţii Mei, Iisus suferă de negrăit, El acum suferă a doua oară Patimile! Simţiţi Inimile 

Noastre cît suferă în ziua de azi; o mare bătălie se desfăşoară! satana atacă cu furie şi Sfîntul 

Arhanghel Mihail şi cu îngerii lui Dumnezeu se luptă cu el; pămîntul se zguduie din pricina 

bătăliei; am nevoie de rugăciunile voastre; preaiubiţii Mei, rugaţi-vă neîncetat…rugaţi-vă, 

preaiubiţii Mei, fiţi îngeri de Lumină strălucitori în această întunecime, rugaţi-vă pentru 

mîntuirea sufletelor, rugaţi-vă pentru convertirea sufletelor. Mă adresez  fiecăruia dintre voi; 

vă implor să înţelegeţi cam ce-ar simţi o mamă care şi-ar vedea copiii îndreptîndu-se spre 

focul cel veşnic… meditaţi asupra acestui fapt şi mă veţi înţelege mai bine. Voi încheia 

Mesajul Meu, binecuvîntîndu-vă în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfîntului Duh. Veniţi şi 

MÎNGÎIAŢI-L PE IISUS… 
–Doamne al Meu? 

–Eu sînt. Sînt pururi fericit cînd văd că încerci să-Mi fii pe plac, retrăind tainele Mele atunci cînd 

te rogi Rozariul; copilă binecuvîntată, învaţă-i şi pe ceilalţi să facă Rozariul mai pe-ndelete; 

nu vă e de folos dacă îl spuneţi repede, numai din buze; fiecare rugăciune trebuie spusă din 

inimă, trebuie să simţiţi ceea ce spuneţi, deci faceţi-vă timp ca să meditaţi asupra fiecărei 

Taine. 
–Îţi mulţumim, Doamne! 

 

03. 12. 88 
(transmis în vederea reuniunii din 16. 12. 88) 
–Doamne al meu? Te iubesc, doresc să fiu cu Tine, Îţi mulţumesc pentru acest har pe care mi l-ai dăruit, de a 

fi cu Tine şi de a Te simţi atît de aproape. Îţi mulţumesc că mă înveţi şi mă ridici la Tine. Slavă lui 
Dumnezeu. Doamne? 

–Eu sînt. Fă să tresalte de bucurie Inima Mea Sfîntă, crezînd cu o credinţă ca-de-copil; nu căuta 

să afli de ce te-am ales şi te-am ridicat la Mine… acceptă numai, fără întrebări de tipul: de ce, 

cine; nu pune niciun fel de întrebare, ci numai primeşte ce ţi-am dăruit. Ah, copila Mea, am 

stat în spatele uşii tale ani de zile! 
–Iartă-Mă, Doamne! 

–Te-am iertat; nu-ţi fac reproşuri, deoarece este un fapt trecut; voiesc numai să-ţi arăt bucuria pe 

care o încearcă Inima Mea, căci sînt din nou cu tine. Te-am format ca să mă primeşti; aşadar, 

te rog să faci plăcere Inimii Mele şi să primeşti pe copiii Mei; primindu-i pe ei, pe Mine mă 

primeşti. Ţi-i aduc pe toţi atîta cale, pînă-n pragul uşii tale, sacrifică din timpul tău, ei au 

nevoie de Pacea Mea, ei au nevoie de încurajare, îndeamnă-i să mă abordeze îndeaproape, în 

mod intim, dar fără discuţie, neuitînd vreodată că Eu sînt Sfînt. 
–Doamne, este dorinţa Ta de a avea asemenea întruniri? 

–Este Voia Mea; ţine-te de Mine şi lasă-Mă să te conduc; lasă-te în Voia Mea, Eu, Iisus, sînt 

înaintea Ta. 
–Doamne, este bine sau nu să citesc din Mesajele Tale în aceste întruniri? 
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–Mă slăveşti astfel, preaiubito. 
–Îţi mulţumesc, Doamne al meu! 

–Să nu uiţi cumva că Eu te călăuzesc, ai încredere în Mine. Aceia care mă iubesc vor învăţa să 

crească în Iubirea Mea ca şi ei, la rîndul lor, să se-nvrednicească să aducă pe alţii să mă 

iubească. Inima Mea Sfîntă este în Flăcări  de Iubire şi atît de arzătoare să vă atragă pe toţi în 

adîncimile Ei cele mai de nepătruns. Mi-e sete de iubire; tot ce vreau de la voi este Iubire, 

pentru că Iubirea este rădăcina Pomului desăvîrşirii; veniţi voi, toţi aceia care nu v-aţi 

împăcat cu Mine, veniţi, veniţi şi vă împăcaţi şi aveţi Pacea Mea, veniţi şi împărtăşiţi Iubirea 

Mea, veniţi toţi aceia care încă nu M-aţi înţeles, faceţi Pace cu Mine, veniţi şi faceţi Pace cu 

Iubirea. Eu, Domnul vostru, Iisus Hristos, voiesc ca să deveniţi Copiii Luminii Mele, da, 

ucenicii Păcii şi Iubirii Mele, cinstindu-Mă. 
–Oh, Doamne, unii vor fi prigoniţi ca în vremurile de altădată! 

–Ştiu; copila Mea, unii vor fi persecutaţi de către aceia a căror inimă încă stă închisă şi cugetă cu 

cugetul minţii lor şi nu cu inimile lor, dar cu Harul Meu voi atrage pe mulţi şi dintre aceştia 

la Inima Mea Sfîntă. 

Floricelelor, curaj, sînt alături de voi şi Ochii Mei vă veghează, deci, nu vă fie teamă, Voia 

Mea este să se difuzeze acest Mesaj al Păcii şi Iubirii Mele de la nord la sud şi de la est la vest; 

aşadar, aveţi încredere în Mine, L-am tot pregătit în secret pentru vremurile voastre. Cer în Me-

sajul Meu ca Bisericile Mele să se unească, căci aşa precum Tatăl şi Eu sîntem Una, tot aşa şi 

Biserica Mea trebuie să fie Una, toţi uniţi într-o singură Turmă. L-am ales pe Petru să fie 

paznicul vostru şi să vă păzească în Adevăr pînă la întoarcerea Mea, dar oamenii nu M-au 

ascultat, ei s-au despărţit, declarîndu-şi propriile lor reguli. Vă spun în adevăr, nu-i ascultaţi pe 

aceia care se opun lui Petru, Petru-al-Mieilor-Mei, care acum este Ioan-Paul al II-lea… căci el 

este Alesul Meu şi preaiubitul Sufletului Meu; nu ascultaţi pe aceia care îl condamnă, ei s-au 

rătăcit; preaiubiţii Mei, cînd recent v-aţi despărţit, parte din Mine a fost ruptă; da, ei nu şi-au dat 

seama că au rupt o parte din Trupul Meu. Oh, preaiubiţii Mei… merit Eu oare aceasta? 

–De ce Îmi sfîşiaţi Inima?… De ce să se sfîşie Inima Dumnezeului vostru?… De ce să se umple 

Ochii Mei cu şi mai multe Lacrimi de Sînge?… (Pe Chipul lui Iisus am citit o suferinţă enorma. 

Ochii Lui erau plini de Sînge şi sînge închegat avea de jur împrejurul lor…) Vă implor, exact ca un 

cerşetor care a fost schilodit de proprii lui prieteni, întoarceţi-vă toţi la Petru şi fiţi una, 

precum Tatăl şi Eu sîntem Una. Îi chem de asemenea şi pe toţi aceia care O resping pe Maica 

Mea (protestanţii), să-şi deschidă urechile şi să audă: Maica Mea este Împărăteasa Cerului, Ea 

este după Nume mama lui Dumnezeu; nu îi învinovăţesc pe aceia care nu au cunoscut-o, 

numai încerc să vă aduc îndărăt la Adevăr. Chem de asemenea la convertire această lume; 

amintesc de asemenea şi acelora care au uitat de Atotputernicia Mea că n-ar trebui să se 

compare cu Mine. (aceia care explică raţional pe Dumnezeu; lucrările de acum) Vă aduc aminte 

la toţi că trăiţi sfîrşitul vremurilor şi de aceea Semnele Mele s-au înmulţit… Scripturile se 

împlinesc… Eu sînt Pace şi Iubire, Eu, Domnul Iisus Hristos, sînt pururea Milostiv. Da, 

Milostivirea Mea este Covîrşitoare; credeţi în Mila şi îndurarea Mea, cu toate ca sînt şi 

Domnul Dreptăţii. Curăţirea Mea care urmează să v-o trimit este din iubire; să nu înţelegeţi 

greşit sau să răstălmăciţi aceasta, numind-o ameninţare de la Dumnezeu; Eu nu vă ameninţ, 

Eu vă înştiintez din iubire, exact ca un tată care-şi avertizează copilul şi care încearcă să-l 

facă să înţeleagă să-şi vină în fire. Şi Eu încerc să vă fac să înţelegeţi şi să vă arăt cît de 

greşiţi şi cît de induşi în eroare sînteţi unii dintre voi şi cum păcatul împiedică Lumina Mea. 

M-am coborît ca să vă trezesc, fiindcă mulţi dintre voi dormiţi profund; mă cobor la voi toţi 

din Nemărginita Mea Milostivire, ca să reînviez morţii, mă cobor la voi să vă cer, din 

Nemărginita mea Iubire pe care v-o port tuturor, să vă pocăiţi şi să vă schimbaţi vieţile şi să 
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fiţi sfinţi; trăiţi în sfinţenie pentru că Eu sînt Sfînt. Vă dau Pacea Mea, ca să fiţi în Pace şi ca 

să vă învrednicesc să transmiteţi această Pace fraţilor voştri. Veniţi acum, reculegeţi-vă cu 

toţii în rugăciune la sfîrşitul acestui an; veniţi şi iubiţi-vă unii pe alţii precum Eu, Domnul, vă 

iubesc; vă binecuvîntez pe fiecare dintre voi. 

 

07. 12. 88 - mesaj pentru grup 
Sfînta Maria: 
–Vassula Mea, ai Pacea Mea. Preaiubiţi copii, vă binecuvîntez, Eu sînt Sfînta Voastră Mamă care 

suferă ca şi voi de pe urma pustiirii care se întinde; nu vă descurajaţi, sînt alături de voi. Vă 

voi încuraja să difuzaţi Mesajul de Pace şi Iubire al lui Iisus. Iată, Iisus îşi manifestă Mesajul 

prin acest slab instrument, o floare pirpirie pe care El a format-o; dar mulţi clerici vor refuza 

să creadă, se pare că ei nu înţeleg Bogăţia Nesfîrşită a lui Dumnezeu! mulţi dintre ei nu vor 

crede, deşi vor vedea că numeroşi păcătoşi au crezut şi s-au pocăit! 

Asemenea păcătoşi vor intra în împărăţia lui Dumnezeu înainte ca aceşti ministranţi să intre. 

Nu te teme preaiubita Mea, Eu sînt Sfînta ta Maică; uită-te la tot ce se întîmplă; te voi 

încuraja întruna. Te voi mîngîia de-a pururi; ai credinţă şi sprijină-te pururea pe Iisus. Vassula, 

copila Mea, fericită eşti tu cînd oamenii te ocărăsc şi te prigonesc şi spun tot felul de calomnii pe 

seama ta şi a lui Iisus. Bucură-te şi te veseleşte, căci plata ta multă este în Ceruri; tot aşa i-au 

prigonit şi pe profeţii de dinaintea ta. Copila Mea (Matei; 5:11-12) sînt şi mulţi clerici care cred în 

prezentele semne şi revelaţii ale lui Dumnezeu, dar de frică să nu fie persecutaţi îşi ascund 

sentimentele. Aceşti clerici va trebui să se roage, să se roage şi iar să se roage, cerşind curaj de la 

Inima Sfîntă a lui Iisus şi Iisus le va da acest curaj. Îmi voi încheia Mesajul, binecuvîntîndu-vă în 

Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfîntul Duh. 

 

 
MESAJ PENTRU GRUP: 

–Vassula, publică-Mi Mesajul. Doresc să transmit acest Mesaj tuturor acelora care au venit la 

noi. Aahh, copila Mea, fă-i să simtă Inima Mea Sfîntă! Cele 5 Răni ale Mele sînt larg 

deschise pentru toţi aceia care vin şi împărtăşesc durerile Mele! 

Preaiubiţilor, sînt Eu, Iisus, Salvatorul vostru, care mă manifest prin acest slab instrument, 

pentru a vă transmite vouă tuturor şi tuturor Neamurilor, Mesajul Meu de Pace şi Iubire. Eu, care 

sînt Stăpînul a toate şi peste toate, mă aplec pînă la voi, floricelele Mele, ca să pot să vă ating. 

Din Infinita Mea Iubire şi din Nemărginita Mea Milostivire, am coborît ca să vă dăruiesc Pacea 

şi Iubirea Mea. Eu sînt Lumina acestei lumi şi am venit să luminez această lume întunecată în 

care trăiţi astăzi. 

Floricelele Mele, aveţi nevoie de Lumina Mea, ca orice floare care are nevoie de lumină şi 

de razele soarelui ca să trăiască; şi vouă vă trebuie Razele Iubirii Mele ca să trăiţi pentru Iubire şi 

în Iubire, căci aceasta este Vistieria Harului Meu. Te iubesc, zidire, la nebunie! 

Continuaţi cu rugăciunile, devoţiunile şi cu faptele voastre de iubire, pentru că toate aceste 

fapte sînt un balsam pentru Rănile Mele. Vă iubesc şi datorită acestei Iubiri ce v-o port voi 

veghea ca în acest pustiu care a devenit era voastră, să încolţească noi seminţe, seminţe ale Păcii 

şi Iubirii. Mă voi coborî printre morţi ca să-i înviez şi să fac din ei slujitorii Mei devotaţi, care să 

cinstească Numele Meu şi să mă slăvească. Floricelele Mele, zilele sînt atît de aproape, acele zile 

despre care v-am grăit, ale Noului Pămînt şi ale Epocii Iubirii care se va coborî de Sus. Toate 

acestea se vor petrece, astfel, Scripturile împlinindu-se. Preaiubiţi copii ai Luminii Mele, fiţi 

uniţi şi pururea aproape de Mine, fiţi cu Mine şi rugaţi-vă pentru fraţii care sînt pierduţi, rugaţi-
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vă pentru aceste suflete sacerdotale care-Mi rănesc Inima Sfîntă, negînd Semnele Mele; 

răspîndiţi Mesajul Meu de Pace şi Iubire, vestiţi-l tuturor Neamurilor; slăviţi-Mă distribuind 

această Recoltă care este coaptă; va hrăni pe mulţi. Ochii Mei şi ai Maicii voastre vă veghează. 

Vă dăm Pacea noastră. Luaţi această Pace şi împărtăşiţi-o şi celorlalţi. Vă binecuvîntez pe toţi. 

 

16. 12. 88 
–Doamne? 

–Eu sînt. Iată Mesajul Meu pentru întrunirea de astăzi. Vreau să cer florilor mele aceasta: florile 

Mele, vă cer tuturor să învăţaţi să vă rugaţi. Cînd vă rugaţi, rugaţi-vă din inimă, am nevoie de 

rugăciuni care vin din inimă şi nu de pe buze; nu vă rugaţi repede, reculegeţi-vă şi rugaţi-vă 

rar, uitîndu-vă la Mine. Eu sînt Prezent, daţi voie rugăciunilor voastre să ajungă la Mine, 

învăţaţi să fiţi în rugăciune statornică; nu înseamnă că trebuie să staţi în genunchi ore întregi, 

nu, ci numai amintindu-vă de Prezenţa Mea veţi fi în rugăciune constantă; mintea voastră se 

va înălţa la Mine; tot ce veţi spune, face sau gîndi, va fi pentru Mine. Am nevoie de smerenie 

şi credincioşie, iubiţi-Mă în chip nemărginit şi doriţi-Mă; sînt Salvatorul vostru şi 

Mîngîietorul, aşadar, veniţi la Mine fără şovăire; vă voi mîngîia pe toţi, vă voi da nădejde; 

deci, nu împuţinaţi rugăciunile şi nevoinţele voastre, sporiţi-le, rămînînd statornici în 

rugăciune. Eu, Domnul, închei Mesajul Meu dîndu-vă ca deviză pentru 1989: 

„Trăiţi în sfinţenie şi răsplătiţi răul cu iubire. Iubiţi-vă unul pe altul precum vă iubesc Eu.“ 

Eu sînt Pace şi Iubire şi vă binecuvîntez pe toţi. 

 

17. 12. 88 
–Doamne al meu? (după întrunire) 

–Eu sînt. 
–M-a surprins faptul că a fost atîta lume, cam la 130 de persoane! 

–Vassula, ţi-am spus dinainte; răsfăţato, veţi fi mulţi. 
–Doamne, trebuie că tu ai observat că au fost cîteva neînţelegeri cu privire la program! 

–Cum să nu observ? (Unele persoane L-au nemulţumit pe Iisus, ba chiar L-au supărat.) 

–Vassula, împotriviri vor fi totdeauna, dar nu voi permite nimănui să calce peste tine; detaşează-

te şi năzuieşte să depinzi de Mine. De-acum înainte, Eu voi fi Acela care organizează şi care 

îţi va da programul Întrunirilor Mele; Eu îţi voi insufla ce să spui; programul îţi va fi dat de 

sus. Eu sînt Înţelepciunea şi îl vei primi de la Înţelepciune. Scrie: 

mai întîi, vei sfinţi locul unde trebuie să se ţină Întrunirea Mea, aşa cum ai făcut, spunînd 

rugăciunea către Sfîntul Mihail; 

deschide Întrunirea Mea cu aceste Cuvinte: „Pacea fie cu voi!“ Adu-ţi aminte să spui 

floricelelor Mele că Eu, Domnul, le dau Pacea Mea şi că aceste Cuvinte vin din Gura Mea; 

apoi, cu toţii, veţi invoca Duhul Sfînt; cu toţii, veţi rosti rugăciunea Sfîntul Mihail; era voastră 

are nevoie disperată de această rugăciune; 

îţi voi arăta întotdeauna pasajul din Sfînta Biblie pe care să-l citeşti; exact aşa cum ţi-am arătat 

la întrunirea trecută să citeşti Ioil 3:28-32, tot în acelaşi fel îţi voi arăta şi-atunci pasajul pe 

care să-l citeşti, căci aceasta este Voia Mea, să le citeşti lor ceea ce Eu Îţi voi indica. Spune-

le apoi de ce am ales acest pasaj, apoi va urma citirea unor fragmente din Mesajul Meu de 

Pace şi Iubire. 
–Cum voi şti ce fragment să le citesc? 

–Nu te tulbura; nu sînt Eu oare Sfătuitorul şi călăuza ta? 
–Ba da, Doamne. 

–După ce ai terminat de citit, întreabă-i dacă au nevoie de lămuriri în plus. Este momentul 
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discuţiilor libere; te voi inspira, Micuţo. 

Apoi, Mi-ar plăcea să le citeşti Mesajul Meu referitor la ei. Fă-Mi plăcerea de a le oferi 

iubire, fă-Mi plăcerea şi să închei cu Sfîntul Rozariu. 
–Dacă cineva ar vrea să-mi vorbească, ar trebui să accept? 

–Preaiubito, da, vorbeşte cu ei. 
–Îţi mulţumesc, Doamne Iisuse al meu. 

 

20. 12. 88 
–Doamne? 

–Eu sînt. 

–Oh, Dumnezeule! (Iisus a răspuns: „Eu sînt― cu atîta fervoare şi iubire!) 

–Vassula, îmbrăţişează Crucea Mea! împărtăşeşte-o cu Mine; Crucea Mea te va conduce pe 

Proprietatea  Mea; fă-ţi locaş în Inima Mea Sfîntă, cuibăreşte-te în străfundurile Ei şi vei găsi 

Pacea. Copila Mea, roagă-te pentru fraţii Tăi care M-au părăsit şi care sînt robiţi de comorile 

lumeşti, roagă-te pentru aceste suflete cărora le e frică de Crucea Mea…roagă-te pentru 

Biserica Mea să se unească şi să fie Una; fiecare preot trebuie să înţeleagă că Eu, Domnul, 

doresc această unitate. Schismele nu vin de la Mine, niciuna, vin de la potrivnicul Meu; 

împărăţia Mea trebuie să fie Una şi Sfîntă. 
–Doamne? 

–Eu sînt. 
–Preoţii ortodocşi greci care au citit cîteva pagini din revelaţia Ta nu sînt de-acord cu unitatea. Imediat ce 

citesc despre unirea cu Papa, devin alergici şi spun că aceste Mesaje sînt demonice. O grecoaică 
ortodoxă, după ce a citit această Revelaţie, s-a dus de bună voie într-o biserică catolică. Cînd a aflat 
duhovnicul ei, a condamnat aceste Mesaje, numindu-le satanice, după aceea, a afurisit-o! Nu voia să 
audă nici măcar vorbindu-se despre unitate! Dar mulţi laici ortdocşi greci doresc unitatea după ce citesc 
Mesajele Tale. Ei înţeleg dorinţele Tale, dar pe preoţi îi înfurie! 

–Nu ştiu Eu oare toate acestea, copila Mea? Gîndurile Mele nu sînt gîndurile lor, căile Mele nu 

sînt căile lor; ei mă împovărează cu păcatele lor şi nu mai văd de loc clar… Unirea va trebui 

să vină de sus, pentru că aşa cum se prezintă situaţia acum, sînteţi toţi scindaţi şi nu trăiţi 

conform Chipului Meu, nu vă supuneţi Legii Mele. Despărţirea voastră este molipsitoare şi 

se întinde. Separarea voastră va dura în veac şi dacă Eu nu-i voi pune capăt, ea nu va fi 

biruită. Cum puteţi crede că veţi fi capabili să vă uniţi cînd iubirea lipseşte între voi? Mulţi 

dintre voi sînt inflexibili şi rigizi ca barele de fier! Dar Eu va trebui să vă îndoi pe toţi; vă voi 

uni! Voi preschimba această sălbăticie într-un lac şi pămîntul uscat, într-un izvor de apă, apoi 

vă voi aşeza pe voi toţi în acest Nou Pămînt, preaiubiţilor, şi împărăţia Mea pe pămînt va fi 

precum este în Cer. Împărăţia Mea va veni! Oh, cît tînjesc după această Nouă Epocă! veţi trăi 

cu toţii într-o unitate perfectă sub Sfîntul Meu Nume şi Eu, care sînt Sursa Supremă a Vieţii, 

vă voi regenera pe toţi într-un Popor Sfînt. 

De sus, Chipul Meu se va reflecta în voi, ca într-o oglindă şi veţi înţelege că Eu, Sfîntul 

Sfinţilor, v-am refăcut încă o dată. Scripturile sînt pe cale să se săvîrşească. Înţelepciunea nu va 

aştepta…Ea va cultiva poporul Ei ca un plugar şi ca un semănător. Ea va cultiva uscăciunea 

acestui pămînt şi-o va preschimba în cîmpuri. Voi lucra aceste cîmpuri şi le voi preschimba în 

cîmpuri ale Păcii şi Iubirii. Eu sînt Lumina acestei lumi şi mă voi coborî de-a pururi cînd o să vă 

văd acoperiţi de întunecime. 
–Doamne, unii clerici refuză să asculte sau să creadă că Tu Te manifeşti astfel prin mine. Ei spun că Tu, 

Iisuse, ne-ai dat tuturor Adevărul şi nu mai au nevoie de nimic altceva înafară de Sfînta Biblie. Cu alte 
cuvinte, după părerea lor, toate aceste Lucrări sînt false. 

–V-am spus tuturor că Mîngîietorul, Duhul Sfînt, pe care Tatăl îl va trimite în Numele Meu, vă 

va învăţa totul şi vă va aduce aminte despre tot ce v-am spus; nu vă aduc nici o nouă 

învăţătură, doar vă amintesc Adevărul şi aduc înapoi la Adevărul complet pe aceia care s-au 
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rătăcit. Eu, Domnul, voi continua să vă mişc cu aducerile aminte şi Duhul Meu Cel Sfînt, 

Mijlocitorul, va fi pururea între voi ca Memento (Cel care aduce aminte) al Cuvîntului Meu.  

Aşadar, nu fiţi stană de piatră cînd Duhul Meu Sfînt vă grăieşte. Aceste aduceri aminte sînt 

date prin Harul Meu spre convertire şi spre readucere aminte a căilor Mele. Vino, zîmbeşte-Mi 

cînd mă vezi, floarea Mea. 
–Ah, Doamne, trebuie că tare Te mai supără faptul ca unele persoane nu înţeleg Iubirea Ta din Mesajele Tale 

şi o compară cu iubirea sentimentală! Doamne? (Auzisem unul sau 2 comentarii de la anumite 

persoane). 

–Eu sînt. Iubirea Mea nu este apreciată, nici înţeleasă în epoca voastră. Tu ştii cît de mult îmi 

iubesc copiii.  
(Iisus, spunînd acestea, s-a întors către mine şi m-a privit ţintă.) 

Îi iubesc la nebunie! Dar păcatele erei voastre sînt atît de grave că nu mă mai recunoaşte 

nicidecum pe Mine, Dumnezeul vostru! să fi uitat oare preţul răscumpărarii pe care l-am plătit 

pentru ei? Am fost umilit, torturat şi am suferit bucuros cea mai dureroasă moarte, totul din 

iubire; cum dar să rezist să nu mă repet, spunîndu-vă de milioane de ori cît de mult vă iubesc? Şi 

să încerc să vă fac să înţelegeţi Iubirea Mea, Profunzimea şi mărimea Ei! Mă repet şi voi 

continua să Mă repet pînă ce cuvintele Mele vă vor pătrunde în inimă! sînt gata chiar acum să 

repet Patimile Mele, necruţîndu-Mă. O, creaţie, cîtă suferinţă Îmi provoci! Iubirea Mea pentru 

tine e Nemărginită, încearcă să înţelegi această Iubire. 

 

24. 12. 88 - Ajunul Crăciunului 
–Iisus? 

–Eu sînt, preaiubită. 
–Astăzi este Ajunul Naşterii Tale. Doamne! mă bucur atît de mult, Preaiubite, Sfinte al Sfinţilor! lăudat fie 

Domnul nostru! O, Doamne, cufundă-Mă în Sfinţenia Ta şi arătă-mi cum să trăiesc în sfinţenie. Cufundă-
Mă în Puritatea Ta, Veşnicule, curăţindu-mă. Preaiubite, sfinţeşte-ne pe noi, copiii Tăi şi uneşte-ne pe toţi 
într-o singură Turmă, Slăvindu-Te şi lăudîndu-Te în jurul unui singur Tabernacol. Permite Duhului 
Adevărului Tău să se pogoare asupra noastră, a tuturor, spre a ne arăta Adevărul… Permite Luminii Tale 
să ne fie călăuză în această obscuritate şi călăuzeşte-ne spre Adevăr, aducîndu-ne pe toţi sub conducerea 
unui singur păstor, pînă ce Tu vei veni. Doamne, vino! 

–Ah, suflete preaiubit, vă voi aduna pe toţi într-o singură Turmă şi Propriile Mele Braţe vă vor fi 

Împrejmuire şi Inima Mea Sfîntă, Casa voastră. Iubirea se va întoarce ca Iubire. Da, 

preaiubiţii Mei, rugaţi-vă pentru întoarcerea Mea. Eu sînt Iubire, Eu sînt Suprema Sursă a 

Vieţii, deci, veniţi la Mine, Salvatorul vostru, veniţi… 
–Da, Doamne. 

 

26. 12. 88 
–Iisuse, astăzi tocmai am înţeles pe deplin că putem să-Ţi cerem în mod direct binecuvîntările Tale; adică să-

Ţi cer să mă binecuvîntezi. Eu am crezut că putem să-Ţi cerem binecuvîntări pentru ceilalţi, nu şi pentru 
noi înşine! 

–Ţi-am zis că eşti groaznică…Vassula, te-am binecuvîntat de milioane de ori, n-ai observat? Şi 

chiar dacă nu Mi-ai cerut, te-am binecuvîntat. Ignoranţa ta Mă termină de fiecare dată, 

neajutorarea ta mă face şi mai nerăbdător să alerg la tine şi să te trag la Inima Mea. Iubesc 

copiii, lasă-Mă liber să rămîn Stăpînul Tău şi Cel care te călăuzeşte. Intră total sub Stăpînirea 

Mea pentru că făcînd astfel, te vei abandona total în mîinile Mele şi ca atare vei face Voia 

Mea. 

 

27. 12. 88 
–Iisus? 

–Eu sînt! Ah, tot ce-ţi cer este iubire; slăveşte-Mă distribuind Mesajul Meu; arată Iubirea Mea în 
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aceste întruniri. Vassula, nu privi peste umărul Meu (făcîndu-mi griji despre următoarea 

întrunire) la ceea ce va urma, uită-te la ce-ţi aduce ziua de azi. 
–Doamne, nu e bine să planifici? 

–Ţi-am spus să nu te îngrijeşti de mîine, nu te îngriji, ai încredere în Mine, Mi-ar place să-nţelegi 

că făcîndu-Mi loc să respir în tine, Îmi voi face nestingherit Lucrarea. Îmi doresc ca într-o zi 

să înţelegi aceasta pe deplin, cum că tot ce se pogoară este de la Mine şi că este Lucrarea 

Mea, nu a ta. Fără Mine, n-ai fi în stare nici măcar să clipeşti din ochi; aşadar, lasă-te în Voia 

Mea, nu permite ca părererile tale să te înşele. Te iubesc şi nu voi suporta să te văd căzînd; 

doreşte-Mă pe Mine şi nimic altceva. Primeşte ceea ce ai şi tot ceea ce îţi dau; nu asculta la 

clevetirea oamenilor; bizuie-te pe Mine, căci aceasta e Lucrarea Mea, subiectivitatea ta te va 

călăuzi totdeauna greşit; lasă lucrurile să meargă de la sine, acesta e felul în care Eu lucrez. 

Nu „forţa“ lucrurile, evenimentele; forţînd, Mă dai pe Mine la o parte; aşadar, rămîi un 

nimic, lasă ca totul să vină de la Mine. 
–Doamne, cum o să deosebesc „inspiraţia“ de „subiectivitate“. Este greu! 

–Preaiubito, îţi voi spune acestea: vino la Mine pentru fiecare pas pe care vrei să-l faci, vino şi 

cere-Mi sfatul, roagă-te la Duhul Poveţei şi al Sfatului, şi vreau să înţelegi să vii mai întîi la 

Mine pentru fiece pas, pentru tot ce vrei să intreprinzi; vino întîi la Mine, te voi călăuzi, nu 

planifica niciodată de una singură. Vassula, roagă-te pentru discernămînt, nu te grăbi, Mi-am 

întocmit Planurile Mele cu mult înainte de a apărea tu. Fiică, ţi-am dat misiunea să declari şi 

să transmiţi lumii Mesajul Meu, dar ia aminte la acest lucru: nu-ţi cer să-i convingi; cei care 

au urechi, vor auzi; aşadar, aminteşte-ţi toate căile îndreptării Mele; noi? 
–Da, Doamne al meu. 

 

28. 12. 88 - mesaj pentru grup: 
–Eu sînt Domnul. Florile Mele, fiţi în Pace, pentru că Eu, Domnul vostru, sînt Pace. Preaiubita 

Mea Creaţie, ce mult te iubesc! Tu îmi eşti scumpă; voi, pe care v-am numit flori, creşteţi, 

creşteţi în Lumina Mea Sfîntă, rugaţi-vă pentru fraţii voştri care încă n-au văzut Lumina Mea, 

rugaţi-vă pentru convertirea lor. Florilor, intenţionez să vă irig, da! Firişorul Meu de apă va 

creşte într-un rîu şi rîul Meu va creşte într-un ocean de Pace şi Iubire. Am promis că voi 

trimite Lumina Mea în lung şi-n lat şi că „voi revărsa învăţătura ca pe o profeţie care va fi 

lăsată ca moştenire pentru toate generaţiile viitoare. “ (Ec. 24:33) 

Eu sînt Mîngîietorul vostru şi Cel care vă iubeşte cel mai mult. Florilor, ştiu că trăiţi într-un 

timp al întunericului care nu aduce decît suferinţe, calamităţi şi ariditate. S-a spus că în aceste 

vremuri mulţi vor pierde simţul Divinului şi că vor trăi după bunul lor plac şi că nu vor fi în stare 

să deosebească binele de rău. Florile Mele, cînd un suflet se umple de materialism şi se agaţă 

numai de ceea ce îi oferă lumea, atunci şi-a permis să se umple de întunecime, nemailăsînd deci 

loc pentru Sfinţenie, pentru Duhul Sfînt ca să crească în el, nemailăsînd loc pentru Adevăr, 

nemailăsînd loc pentru Lumina Mea. El trăieşte în obscuritate. Iată de ce majorităţii acestei 

generaţii îi lipseşte spiritualitatea şi refuză să audă Cuvîntul Meu şi să mă recunoască drept 

Dumnezeu. Ea se îndeletniceşte cu patimi degradante, deoarece au părăsit Adevărul Divin şi 

aleargă după bunuri materiale. Ştiu, florile Mele, cît de mult suferiţi cînd vedeţi pe unul dintre ai 

voştri umblînd în întuneric şi stînd permanent în somn profund, dar vă spun Eu, Domnul, că sînt 

la uşile lor, totdeauna voi fi acolo bătînd, pînă ce mă vor auzi. Nu voi obosi pînă în sfîrşit să bat, 

şi nici nu-i voi părăsi în veci! Vă iubesc pe toţi cu o iubire nemuritoare, această iubire atît de 

neînţeleasă! veniţi la Mine cu toate grijile voastre, daţi-Mi-le Mie şi odihniţi-vă, veniţi şi 

sprijiniţi-vă pe Mine; Eu sînt Mîngîietorul vostru şi vă voi mîngîia, dîndu-vă Pacea Mea. Veniţi 

la Bunul vostru Salvator şi vă voi tămădui rănile; nu încetaţi de a Mă invoca şi de a vă ruga Mie; 
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Eu sînt pururea cu voi. Vă iubesc şi vă binecuvîntez pe fiecare dintre voi; binecuvîntez familiile 

voastre. 
MAI TÎRZIU, SFÎNTA NOASTRĂ MAICĂ: 

–Copii, apropiaţi-vă de Iisus, vă cheamă pe toţi de pe Crucea Lui, fiţi pe plac lui Iisus, iubindu-

vă unii pe alţii precum El vă iubeşte, căci întreaga Lege se rezumă la o singură poruncă: 

„iubeşte-l pe fratele tău ca pe tine însuţi.“ (Gal. 5:14-15) Găsiţi Pacea şi Iubirea în Inima Lui. 

Luaţi Pacea şi Iubirea Lui şi răspîndiţi-le printre voi, îmbibaţi întreaga lume cu Iubirea Lui 

Divină, umpleţi-vă inimile cu această bucurie pe care Fiul Meu v-o oferă. Micuţilor, rugaţi-

vă, rugaţi-vă şi vorbiţi cu Dumnezeu, păstraţi totdeauna legătura cu Tatăl vostru din Cer, 

rugaţi-vă cu fervoare, lăsaţi rugăciunile voastre să ajungă la El, rugaţi-vă cu iubire, făceţi-L 

să simtă rugăciunile voastre. O, copii, cît vă iubesc! sînt mereu cu voi, acum sînt aici, cu voi 

şi voi fi cu voi cînd veţi părăsi acest loc şi voi fi cu voi cînd veţi intra în casele voastre. Noi 

sîntem totdeauna prezenţi şi vom fi de-a pururi. Vă binecuvîntez pe toţi în Numele Tatălui, 

şi-al Fiului, şi-al Sfîntului Duh. Noi. 
Domnul mi-a cerut să citesc în timpul întrunirii din Galateni: 5 şi 6, ceea ce voi face. 

 

10. 01. 89 
–Doamne! 

–Eu sînt. Tot ce cer de la voi este să vă rugaţi cu sfinţenie, să vă rugaţi fără încetare, să vă rugaţi 

din inimă, să fiţi buni unii cu alţii, să fiţi Oglinda Mea, Chipul Meu Divin, să fiţi ca oglinzile 

care reflectează Sfinţenia şi Puritatea Mea; permiteţi lumii să vadă în voi că sînteţi ai Mei, că 

sînteţi copiii Iubirii, căci unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este şi Sfinţenia şi Iubirea, 

acolo este Lumina, acolo este strălucirea, aşadar, iubiţi-vă unii pe alţii, iubiţi pe duşmanii 

voştri! fiţi desăvîrşiţi precum Tatăl vostru din Cer desăvîrşit este! 

Binecuvîntaţi sînteţi cu toţii, binecuvîntaţi sînt noii veniţi. Vă spun cu adevărat aceasta: Eu 

sînt uşa spre viaţa veşnică. Acela care crede în Mine, deşi a fost mort, totuşi va trăi; Eu sînt 

Învierea, luaţi Pacea Mea, Pacea Mea v-o dau vouă, luaţi-o şi răspîndiţi-o în lume; fiţi copiii Mei, 

lăsaţi fiecare suflet să mă recunoască pe Mine în voi. 
Înainte ca Domnul să facă public Mesajul Său prin mine, cineva mi-a oferit o frumoasă statuetă a 

Doamnei noastre de la Fatima (70 cm. înălţime) Am ştiut că Doamna noastră a ajuns aici la timp pentru 

a mă însoţi la toate întrunirile publice. Cu ocazia unei reuniuni înafara oraşului Lausanne, mi se spusese 

că nu era necesar să aduc şi statuia, căci totul era aranjat. În aceeaşi noapte, am visat-O pe Doamna 

noastră de la Fatima că stătea în faţa mea ca o statuie… îi cerusem să-mi dea un semn ca să înţeleg dacă 

trebuia să o iau cu mine sau nu, dar nici n-am terminat bine şi braţele Doamnei noastre de la Fatima s-

au deschis, m-au cuprins şi a rămas în aceasta poziţie. M-am sculat şi, în aceeaşi dimineaţa, Doamna 

noastră mi-a scris: „Te rog să nu mă laşi, ia-Mă cu tine!" 
–Vassula, ai Pacea Mea; citeşte semnele pe care Domnul ţi le dă, discerne-le şi urmează-le. 
–Te rog, ajută-mă să le recunosc. 

–Te voi ajuta. 
–Îţi mulţumesc, Sfînta Maică. 

Ieri am auzit despre reacţia unui preot care a auzit despre mine, că ar fi spus: „Fugiţi de ea, este o 

şarlatană!― într-un fel, mi-a plăcut această remarcă, pentru că m-a acuzat de impostură precum Însuşi 

Iisus a fost acuzat de către farisei de fals profet şi aceasta mi-a adus aminte de mesajul pe care mi-l dă-

duse în CAIETUL 7 şi cu alte ocazii, că voi fi acuzată, prigonită şi tăiată în bucăţele. Se adeveresc 

întocmai cuvintele Lui. Sînt fericită pentru că sînt acuzată şi persecutată de dragul Lui. 
–Copila Mea, roagă-te pentru aceia care te acuză, care te judecă, roagă-te ca să-şi deschidă 

inimile, roagă-te pentru toate acele suflete care nu recunosc Semnele Milostivirii Domnului. 

Rămîi lîngă Mine, noi? 
–Da, noi. 
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13. 01. 89 
–Iisus? Acum, un alt preot a spus că Lucrările Tale pe care mi le dai sînt spiritiste, din pricina scrierilor. 

Ajută-mă, te rog. 

–Vassula, te voi ajuta. 
–Slavă lui Dumnezeu că m-a scos de sub robia răului. 

–Toţi cei care se-ndoiesc şi te umplu cu tot felul de calomnii să ia aminte la cuvintele din 

Scriptură: „pomul bun face roadă bună.“ 

Pace, Vassula Mea; bucură-te cînd oamenii te ocărăsc şi te prigonesc, căci plata ta multă este 

în Ceruri. Preaiubito, acelora care susţin că aceste Lucrări nu sînt de la Mine, Domnul, ci sînt 

spiritiste sau oculte, le pun această întrebare: este posibil ca satana să se dezbine pe sine? dacă el 

se ridica împotriva lui însuşi, cum poate atunci să dăinuiască împărăţia lui? 

Harul Meu este asupra ta, copilă, dar ei nu au înţeles. 
–Doamne, aceia care mă ocărăsc şi mă judecă fără măcar să fi citit sau să mă fi întîlnit, nu vor nici să creadă că 

mulţi s-au convertit prin Mesajul Tău. Ei nu mă cred. 

–Pentru că au urechi, dar nu aud. Vassula, am trimis totdeauna profeţi încă de la începutul 

vremurilor, dar mulţi au fost tăiaţi în bucăţi sau prigoniţi; oamenii nu s-au schimbat. Eu, 

Domnul, spun acestea: oricine se declară deschis că e cu Mine, în faţa oamenilor, Eu Însumi, 

îl voi recunoaşte în faţa îngerilor lui Dumnezeu; dar dacă cineva se leapădă de Mine în faţa 

oamenilor, atunci şi Eu mă voi lepăda de el în faţa îngerilor Mei. Cine nu este cu Mine este 

împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine, risipeşte. 

Declar tuturor generaţiilor că Lucrările Mele nu se vor sfîrşi în veac; Duhul Meu este cu 

adevărat printre voi. Vă iubesc pe toţi cu o iubire nesfîrşită şi, din pricina acestei iubiri, Inima 

Mea Sfîntă nu vă va vedea căzînd. Recunoaşteţi Lucrările Mele! Faceţi deosebire între duhuri! 

Scriptura spune: cei care proorocesc, vorbesc oamenilor spre zidirea, îndemnul şi mîngîierea lor 

(1 Cor. 14:3-4). Inima Mea Sfîntă, atît de neînţeleasă, este un Abis de Iubire şi de Milostivire. 

Epoca voastră e moartă, dar Eu, Care sînt Învierea, o voi reînvia. Roagă-te pentru acei preoţi care 

au urechi, dar care se încăpăţînează să nu audă; Iubirea Mea pentru ei este Covîrşitoare, dar tot 

atît de covîrşitoare sînt şi suferinţele şi durerile pe care Mi le împlîntă… împărtăşeşte Crucea 

Mea cu Mine copila Mea, bătălia nu s-a terminat; Eu, Domnul, voi fi cu tine pînă la capăt. Noi? 
–Da, Doamne. 

–Noi? 
–Da, Doamne, în vecii vecilor, amin. 

 
În 16 ianuarie am fost invitată la Consiliul Mondial al Bisericilor să mă întîlnesc cu Mitropolitul 

Damaschinos. El voia să asculte şi să studieze Mesajul. Iisus m-a trimis chiar în săptămîna 

Ecumenismului. Acest lucru era un semn. Ziua Celebrării va avea loc în 18 ianuarie, dată care coincide 

cu Sărbătoarea Scaunului Sfîntului Petru şi cu ziua mea de naştere. Aceasta îmi aduce aminte de 20 mai 

87 cînd nici măcar un singur preot nu mă susţinea, ci numai o mînă de prieteni care mă cunoşteau, după 

ce Iisus îmi dictase despre Biserică şi unirea Ei în viitor. Eram exasperată, întrebînd întruna cum o să 

ajungă acest Mesaj la urechile care trebuie, din moment ce eu sînt dinafara cinului preoţesc şi 

călugăresc şi pe deasupra şi trăitoare în Asia. (Trebuie să admit că pe vremea aceea habar n-aveam de 

existenţa Consiliului Mondial al Bisericilor şi ce însemna acest lucru). Iisus a spus doar: „Mesajul Meu 

va ajunge la urechile care trebuie.― (vezi CAIETUL 12) Am înţeles că acel „va ajunge…― s-a împlinit în 

acel 16 ianuarie. Dacă vor primi Mesajul sau îl vor respinge, asta era o altă poveste. 

 

17. 01. 89 
Simt că mă întorc la ce eram înainte, aşa că m-am rugat lui Iisus să mă ridice şi să-mi pomenească 

meditaţiile care mă învăţase, despre cum să-L discern şi să-I aud Glasul. 
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–Eu sînt. Floare, îţi voi aminti cum să meditezi şi cum să Mă auzi. Eu, care sînt Cuvîntul, te voi 

inspira şi te voi instrui cu înţelepciune. Deschide-te, deschide-te şi permite Duhului Meu să te 

umple; da, meditează, cum ai mai putea să ajungi la Mine? 

Înalţă-ţi sufletul în tăcere la Mine, cu credinţă, dăruieşte-Mi Mie, Tatălui Tău, voia ta şi Eu, 

care-ţi cunosc nevoile, te voi călăuzi şi te voi hrăni. Aşadar Micuţo, lucrează mai cu osîrdie. 
–Doamne, încerc. 

–Fă-Mi bucuria şi vorbeşte cu Mine, roagă-te Mie, roagă-te, roagă-te, tot ce cer sînt rugăciuni. 
–Scriind împreună cu Tine, este şi acest lucru un fel de rugăciune? 

–Da, pentru că eşti în conversaţie cu Mine, Dumnezeul Tău Atotputernic. Mă bucur cînd sînt cu 

tine, căci ce poate fi mai plăcut decît să fii în statornică legătura cu Mine, Dumnezeul Tău? 

Acum sînt unit cu tine, Eu şi tu, tu şi Eu, împreună în uniune de iubire. Ah, Vassula! Pace, 

copila Mea; cum poate să-ţi treacă prin cap că ai fi fost în stare să scrii toate aceste Mesaje de 

una singură? Adevărat că Mi-am ascuns Faţa pentru cîtăva vreme, ca să te fac să simţi şi să 

înţelegi că tu nu eşti în stare să scrii nici măcar un cuvînt despre ştiinţa divină fără de Mine. 

Eu sînt revelaţia care vorbeşte şi care dăruieşte, care instruieşte, care revelează care înviază şi 

care hrăneşte pe oamenii fără Dumnezeu. Vassula Mea, eşti fericită cu Mine? Eşti fericită să 

ştii cui aparţii? Eu sînt Dumnezeu, Dumnezeul Cel Viu, Ziditorul Tău; Eu sînt Iubire, Eu sînt 

Tatăl Tău care îţi vorbeşte acum, Eu sînt Preasfînta Treime. Cucereşte-te Mie; deşi eşti 

absolut o nulitate, Eu te-am urmărit, ca un iubit care-şi urmăreşte fata. Te-am convins să mă 

iubeşti şi să împărtăşeşti cu Mine Lucrările Mele. Micuţo, Îmi pasa Mie de ceea ce nu 

eşti?!… Eu Îmi sînt Mie îndeajuns, dar Mă încîntă să te am în Lumina Mea, Mă încîntă să te 

am în Curţile Mele, Mă încîntă să te hrănesc şi să te înfloresc. Copila Mea, înţelegi tu? Nu te 

mai căina
1
. Tăticii sînt totdeauna aproape de copiii lor. Fii intimă cu Mine, pururea, nu uita 

totuşi în veci Sfinţenia Mea. Te iubesc şi voiesc să Mă iubeşti în sfinţenie. Respectă Legea 

Mea, căci respectînd-o, Mă respecţi pe Mine; iubeşte Legea Mea, căci iubind Legea Mea, tu 

Mă iubeşti şi pe Mine; urmează Legea Mea, căci urmînd Legea Mea, Mă vei urma pe Mine; 

Legea Mea te va conduce la Mine şi la Casa Mea care este şi Casa ta. Ai încredere în Mine, 

căci Puterea Mea este Covîrşitoare. Noi? 
–Pe vecie, Doamne. 

–Laudă-Mă. 
–Doamne, găseşte-mi în Scriptură un Capitol de Laudă ca să-ţi citesc. 

–Da, deschide Sfînta Biblie. 
Am deschis-o la cartea lui Daniel, 3:52-90; aşadar, am citit Domnului versetele; L-am bucurat. 

 

17. 02. 89 - mesaj pentru grupul de rugăciune 
–Pacea să fie cu voi. Cuvîntul Meu este Lumină, Cuvîntul Meu este Pace şi Iubire, Cuvîntul Meu 

este Unitate şi nădejde. Veniţi la Mine şi citiţi Cuvîntul Meu mai des. Preaiubiţii Mei, sînt 

Eu, Iisus, Cel Mult Milostiv, Iisus, Salvatorul vostru, care se pogoară prin acest instrument 

slab, ca să înscriu pe el cuvintele Mele. Din nemărginita Mea Iubire şi din Milostivirea Mea 

Preaîmbelşugată, Mă cobor în acest întuneric, Mă cobor în acest pustiu şi în această ariditate 

ca să revărs Duhul Meu peste tine, Zidire! Mă cobor ca să irig acest pămînt uscat şi să fac 

rîuri din acest pămînt însetat, Mă cobor ca să revărs peste voi Binecuvîntările Mele ca roua 

dimineţii. Vin ca să alung tot acest rău şi să smulg nelegiuirea din rădăcini, înlocuind-o cu 

Pacea şi Iubirea. Astăzi, Buzele Mele sînt arse de setea de iubire, am nevoie de iubire de la 

voi… Cît îşi doreşte Inima Mea Sfîntă să vă înveţe să mă iubiţi! Cît Îmi doresc ca să atingeţi 

                                                 
1
 Din pricina familiarităţii şi intimităţii, pentru un scurt moment m-am îndoit, întrebîndu-mă dacă într-adevăr este 

Dumnezeu care îmi vorbeşte. Aceasta L-a durut. 
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într-o zi zenitul iubirii şi să vă aud strigînd: „Tăticule!“ (Abba) Atunci… şi numai atunci, 

Rănile Mele vor începe să se tămăduiască… Cît Îmi doresc ca preoţii Mei să se adape din 

Iubirea Mea Nemărginită, pentru a-şi umple inimile lor! Iubirea Mea pentru ei este 

covîrşitoare, atît de covîrşitoare încît numai cînd vor fi în Cer, vor fi capabili să-i înţeleagă 

plenitudinea. Evlavia trebuie să fie Steagul lor, credincioşia, Flacăra lor, Puritatea, Haina lor 

de Sărbătoare şi Iubirea, Emblema lor; ca mieii Mei să mă recunoască în ei şi să vadă clar 

Chipul Meu. Pe păstorii Mei îi vreau puri, ca în puritatea lor, roada lor să fie întreagă. 

Bucuraţi inima Mea Sfîntă şi urmaţi în totul Poruncile Mele. A iubi înseamnă a urma Po-

runcile Mele, iubiţi-vă unul pe altul. O, copii ai Luminii Mele, trăiţi cuvintele Mele, trăiţi 

cuvintele Mele… luaţi Pacea Mea şi lăsaţi-o să rămînă în voi, luaţi Iubirea Mea şi lăsaţi-o să 

vă copleşească. Vă voi reînnoi în întregime dacă vă deschideţi Mie; aveţi încredere în Mine, 

veniţi la Mine şi voi face un nou neam din voi, un neam curat! trăiţi Mesajele Mele, meditaţi 

asupra Mesajelor Mele. Veniţi la Mine cu iubire, călcaţi pe Urmele Mele care vă vor conduce 

la Mine, la Casa Mea care este şi Casa voastră; nu fiţi reticenţi, chiar în imperfecţiunea 

voastră vă voi deschide Braţele şi dacă iubirea voastră e căldicică, cădeţi în braţele Mele şi 

Eu, care sînt învăţător al Iubirii, vă voi învăţa să Mă iubiţi şi să vă iubiţi unul pe altul. Veniţi 

la Mine şi aceia care nu Mă iubiţi, v-am iertat, veniţi şi vă voi vindeca. Binecuvântaţi sînteţi 

voi toţi care credeţi cu toate ca n-aţi văzut; fericite sunteţi, sufletelor care Mă primiţi, căci 

pentru unele ca acestea, am o Iubire de predilecţie; rămîneţi neînsemnaţi şi simpli, nu 

încercaţi niciodată să fiţi cineva, rămîneţi neînsemnaţi ca să puteţi să vă cuibăriţi în 

adîncurile Inimii Mele Sfinte. Fiţi precum copilaşii, cu credinţa-ca-de-copil, căci aceasta 

place Tatălui Meu, nu încetaţi vreodată să vă rugaţi, făceţi-Mi plăcerea şi rugaţi-vă din inimă; 

doresc să vă rugaţi pentru unire, Unirea Trupului Meu, doresc să vă rugaţi pentru Papa şi 

pentru Patriarh, doresc să vă rugaţi pentru toţi preoţii, rugaţi-vă pentru oile care nu sînt sub 

Petru să se întoarcă la povăţuirea lui Petru şi împăcaţi-vă, rugaţi-vă ca să fie numai o Turmă 

sub un singur păstor, rugaţi-vă pentru Pace, Unitate şi o mai mare iubire între voi, rugaţi-vă 

ca să vă învredniciţi să Mă lăudaţi în jurul unui singur Tabernacol, uniţi-vă preaiubiţii Mei şi 

fiţi una precum Tatăl şi cu Mine Una sîntem şi de aceeaşi esenţă. Va binecuvîntez pe toţi. 

 

22. 01. 89 
–Doamne? 

–Sînt cu tine, copilă. Urmează modelul pe care l-am pregătit pentru tine, roagă-te pentru ca 

spiritul discernămîntului şi al adevărului să se pogoare peste tine de-a pururi, fii statornică şi 

cînd te persecută, înalţă-te la Mine şi la maica Sfîntă. Vassula, atîrnă-te de tot ce ţi-am dăruit; 

tu nu eşti singurul prooroc pe care ai Mei îl condamnă şi îl tratează nedrept, nu, nu eşti 

singurul; Prietenii Mei cei mai buni Îmi provoacă cele mai adînci Răni; ei n-au înţeles, nu 

ştiu ce fac; inimile lor sînt tulburate; tulburate de faptul că te-am ales pe tine, copila Mea, 

tulburate pentru că pot să Mă cobor peste Nevrednicie şi s-o iubesc; ei n-au înţeles Inima 

Mea care este un Abis  al Milostivirii. Mulţi dintre ei sînt răzbunători. Cînd se roagă zilnic 

Tatăl Nostru, vin ei la El cu conştiinţa clară atunci cînd cer Tatălui să-i ierte precum iartă şi 

ei celorlalţi? Cum îndrăznesc să ceară Tatălui să-i ierte cînd ei nu te-au iertat pe tine nici pînă 

în ziua de azi? Ei nu s-ar sfii să te judece, strigă să fie pace, dar ei n-au pace, nici măcar unul 

dintre ei nu se căieşte de răutatea lui. Unde le este ardoarea de Pace, unde le este dorinţa 

pentru unitate? dacă astăzi sînteţi separaţi, este din pricina răutăţii voastre, din pricina 

spiritului vostru neiertător. Unde este iubirea? Chiar n-a mai rămas nici un pic de iubire în 

tine, zidire, n-a mai rămas nici un pic de înţelepciune în tine? Eu, Domnul, am spus că voi 

oferi daruri pînă şi celui mai neînsemnat dintre voi şi ca prin oameni care vorbesc limbi 
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străine vouă şi ca prin gurile străinilor voi vorbi neamurilor şi ele încă tot nu ascultă de Mine. 

Vassula, nu te îngriji, prigoniri vor fi pururea. Tu, preaiubito, ţine-te de ce ţi-am dat, acum 

eşti Fata Mea pentru că tu te mişti în Duhul Meu, aşadar ţine-te bine de Mine, fii statornică, 

nu te voi părăsi în veac. 
–Slavă lui Dumnezeu pentru Milostivirea şi Iubirea ce mi-a arătat! 

–Ai încredere, eşti în braţele Tăticului Tău. Noi? 
–Da, în veci. 
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CAIETUL 31 

27. 01. 89 
–Eu, Domnul, te iubesc; Eu sînt Principiul Vieţii tale şi fie ca să fie aşa pururea, căci Eu sunt Cel 

Ce Sînt; rămîi în Lumina Mea, mulţumeşte-Mă, aducîndu-Mi suflete; mîngîie-Mă cu 

cuvintele tale copilăreşti, nu înceta niciodată să te rogi, ia aminte pururea la Prezenţa Mea; 

poartă-te cu Mine precum cu un Rege, oferă-Mi ghirlande de iubire, oferă-Mi rugăciuni ca 

tămîia care urcă la Cer, oferă-Mi suflete ca să le mîntuiesc, oferă-Mi-le Mie ca să le arunc în 

Focul arzător al Inimii Mele Sfinte; voiesc să fac din fiecare o torţă Vie a Focului arzător al 

Iubirii; cinsteşte-Mă acum şi evanghelizează cu iubire pentru Iubire. Vino, laudă-Mă. 
–Lăudat fie Domnul pentru că s-a aplecat asupra nevredniciei mele şi m-a ridicat. Lăudat fie Domnul că m-a 

sculat din morţi. Slavă lui Dumnezeu că s-a coborît şi s-a aplecat pînă la noi ca să ne izbăvească de cel 
rău. Binecuvîntat fie Domnul pentru îndurarea pe care o arată copiilor Lui. Amin. 

–Hrăneşte-te de la Mine, vino, noi? 
–Da, Domnul meu. 

 

29.01. 89 
Azi-noapte am avut un vis simbolic. Se făcea că am intrat într-o Biserică plină de oameni, Liturghia era 

în toi; era înţesată de oameni şi unde stăteam eu, aerul mirosea a tămîie. Preotul a adus o cutie şi cu toţii 

ştiam că în cutia aceea se afla Porumbelul. Viu. Trebuia să I se dea drumul să zboare, ca să ne umple de 

bucurie. I s-a dat drumul Porumbelului, care zbura împrejurul nostru. Toţi întindeam mîinile ca să se 

aşeze peste noi, ştiind că acest lucru însemna un Har. Porumbelul de culoarea Cerului se îndreptă către 

mine şi am simţit că-L iubesc şi că şi El mă iubea. S-a aşezat pe mîinile mele întinse către El şi a stat pe 

vîrful degetelor mele. Împrejurul meu era mare bucurie; unele persoane erau surprinse, altele sperau să 

vină şi la ele, dar El a zburat de jur-împrejur fără să se oprească, apoi încă o dată s-a mai aşezat pe 

degetele mele. L-am luat încetişor în mîini şi l-am pus cu multă dragoste pe obrazul meu stîng, lîngă 

ureche, ascultîndu-i bătăile inimii. Inima Lui tresălta de bucurie. Apoi, m-am pomenit plimbîndu-mă 

singură pe o cărare, pe un drum. Pe marginea drumului, cît am mers, erau nişte mici animale care se 

înghiţeau unele pe altele fără milă. Înspre mine, aşa cum mergeam, se îndrepta un animal care ţinea în 

gură un alt animal, ca să mă sperie. Nu m-am speriat şi ca să-i arat şobolanului că eu eram „stăpîna―, 

am grăbit pasul. Şi-a dat seama şi s-a tras de-o parte, atacînd o veveriţă pe drum, în spatele meu, pe care 

efectiv a înghiţit-o. Apoi, ca la 7 m. în faţa mea, astupîndu-mi trecerea, sta întins de-o parte şi de alta a 

drumului, un şarpe. Mulţumesc lui Dumnezeu că m-a făcut să-l văd, pentru că era transparent ca 

celofanul, ca oamenii să nu-l vadă şi să calce peste el şi să-i muşte. Nu m-am speriat pentru că mi-am pus 

în gînd să sar peste el, ocolindu-l. Deodată, din spatele meu, a apărut un alt şarpe, diferit de celălalt 

pentru că era un şarpe „care atacă―. Şi el era trasparent, avînd numai un mic desen pe spate. Era subţire 

ca pe degetul meu şi lung de 3 m. Eram prinsă în capcană, dar imediat am fost ridicată de Tatăl Ceresc, 

am fost înălţată cam la vreo 3 m deasupra pămîntului şi tot mă mai temeam să nu mă ajungă şarpele 

acela lung de 3 m. Deci Tatăl meu plutea cu mine înainte, trecînd de aceşti şerpi şi lăsîndu-mă pe pămînt 

lîngă o prietenă. Amîndouă eram într-o fundătură, un perete care se înfunda. Cînd întorc capul la 

dreapta pentru că auzisem ceva, văd primul şarpe căutînd ceva. I-am spus prietenei care nu văzuse 

şarpele să nu se mişte, fără ca să menţionez de ce, ca să nu se sperie şi să mişte. L-am văzut şi pe-al 

doilea şarpe venind lîngă celălalt, apoi primul şarpe, înfometat, l-a atacat pe cel de- al doilea cu mare 

ferocitate, înghiţindu-l cu un zgomot tare urît. M-am simţit uşurată şi în pace, fiind sigură că acum pe 

şarpe nu-l mai interesează nimic, decît să doarmă şi deci o să ne lase în pace. 
–Te voi hrăni chiar în faţa prigonitorilor tăi, te voi ridica la Mine, altfel vor călca peste tine. Eu 

sînt Cel ce va revărsa Roua Dreptăţii Sale peste tine şi nu voi lăsa nici un om să te distrugă, 

floare! Tu eşti păzită de Mine şi în braţele Tăticului Tău eşti la adăpost, nu te teme, sînt pe-

aproape, Iubirea te iubeşte. 
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30. 01. 89. 
–Doamne al meu? O, Yahve, cît te iubesc! 

–Eu sînt. Floare, te iubesc. Duhul Meu e peste tine; simte Prezenţa Mea; fără Mine, ai fi rămas 

încă zăcînd printre morţi! Eu, Domnul Milostivirii, te-am înviat, aşa că voi învia acest neam 

fără de Dumnezeu cu acest Mesaj al Meu. Zilele zboară, orele trec şi ele cu o viteză 

uimitoare şi Zidirea Mea rămîne surdă! Cufundată în obscuritate, nu ascultă, nici nu cred în 

Semnele Mele Atotmilostive, în Iubirea şi Mila Mea, te-am salvat şi te-am înălţat la Mine şi 

te-am aşezat ca într-un leagăn în Inima Mea Sfîntă. 

M-am coborît din Cer, de pe Sfîntul Meu Tron, M-am aplecat să ajung pînă la această 

generaţie ingrată, mîinile voastre încă mai sînt pătate de sîngele copiilor Mei pentru că aţi refuzat 

să credeţi în Mesajele Mele de la Fatima, aţi refuzat să credeţi atunci urgenţa lor şi acum repetaţi 

greşelile voastre; sînge proaspăt va fi vărsat din pricina încăpăţînării voastre. O, copilă, atît de 

mulţi dintre ai Mei sînt orbiţi de fumul Satanei! Ai Mei se revoltă fără teamă şi fără cea mai mică 

şovăială; sinceritatea lipseşte dintre ei, nu găsesc sfinţenie în ei de loc. Caut iubire şi nu găsesc 

nici un pic în ei; nu e nici dreptate în ei şi înţelepciunea a fost înlocuită cu Nebunia, părăsindu-i, 

pentru că limbile lor sînt limbi de viperă, şuierînd numai trădare; aceşti răzvrătiţi au permis 

Vanităţii să le fie coroană şi Neascultarea a fost îmbrăţişată, devenind sceptrul lor. Nu găsesc 

pace în ei şi nici felul lor de a gândi nu este al Meu. Ei se merg spre distrugerea şi ruina Cetăţii 

Mele. O, Caine! Caine! Unde îţi este Duhul cu care te-am înzestrat? Te grăbeşti iarăşi către 

propria ta distrugere? Te-am ştiut violent din ziua naşterii tale şi, pentru că ştiai că aceasta nu e 

ceva nou pentru Mine vii acum ca un impostor îmbrăcat în mare Preot, te-ai îmbrăcat singur în 

veşmintele Mele, în aur şi argint, ca să ascunzi hainele tale negre, date ţie de către Fiara (Bestia) 

Neagră; nu ai lumină în tine deloc şi pentru a-ţi ascunde faţa hîdă, ţi-ai pus o mască peste faţa ta 

abominabilă ca să înşeli cu înfăţişarea ta chiar şi pe aleşii Mei; masca ta nu mă poate înşela pe 

Mine, căci Ochii Mei ştiu că în spatele măştii de miel ascunzi o distrugere enormă, te-ai înarmat 

pînă în dinţi cu răul! şi acum plănuieşti să cucereşti lumea, să stingi şi ultima luminiţă care mai 

licăreşte în ei; intenţiile tale sînt să măreşti dezordinea şi să extirpi tot ce este Sfînt, înlocuindu-i 

pe oamenii puternici şi monopolizînd Sanctuarul Meu. Aceştia, copila Mea, sînt Viperele pe care 

ţi le-am arătat în vedenie, care se furişează peste toate Sfintele Mele Sacramente şi peste Taber-

nacolul Meu. El va înşela pe mulţi şi mulţi oameni vor fi orbiţi, orbiţi din pricina veşmintelor 

impostorului; aceste biete suflete vor fi convinse că ceea ce văd în faţa ochilor lor şi în propria 

lor epocă este Însuşi marele Preot! Cu deghizarea lui glorioasă, el va aduce o mare apostazie 

peste întreaga Mea Biserică, el va aduce dezolare, dar totul va fi demascat prin minuni, prin 

prevestiri şi semne în ceruri. El se va lepăda de Jertfa Mea perpetuă şi o va călca în picioare, 

abolind-o şi totul mascat şi cu răutate. Cetatea Mea Sfîntă va fi sub puterea lui Cain pentru că ei 

au refuzat Avertismentele Mele. Am venit la ei pe neaşteptate, desculţ, dar ei M-au batjocorit. 

Puterea lui Cain va dura puţin timp, mulţumită sufletelor Mele care ispăşesc, care se roagă şi se 

jertfesc. Eu am luat toate acestea în consideraţie şi ispăşirile voastre nu au fost în zadar. 

Nelegiuirea şi încălcările pot fi oprite prin rugăciunile voastre. 
–Doamne, ce îi va aştepta pe sfinţii tăi? 

–Spre marea Mea părere de rău, mulţi vor fi înşelaţi din pricina înfăţişării lui, din pricina măştii 

mielului; el va atrage pe mulţi în favoarea lui, dar ţi-am permis să vezi în realitate cum arăta 

pe dinăuntru; lăuntrul lui este ca acela al unei Vipere, ucigător… 

Vassula, voi răsturna pe acest Rebel şi pe toţi ucenicii lui cu tunet îngrozitor şi cu Focul Meu 

voi călca în picioare adăpostul lor, deoarece este făcut din Minciună şi voi reduce refugiul lor la 

o mînă de ţărînă, fiindcă temelia lor s-a făcut din Minciuni. Apoi voi chema pe Abelii Mei şi îi 

voi copleşi cu iubirea Mea şi îi voi îmbrăţişa, îi voi adăposti în Inima Mea Sfîntă; ei vor fi ca 
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porumbeii în puritate şi Inima Mea Sfîntă o să fie porumbarul lor. Priveşte în jurul Tău, nu vezi? 

N-ai remarcat cîţi dintre fraţii Tăi complotează împotriva Mea? sînt trădat, copila Mea, chiar de 

ai Mei. 
–Doamne, de ce Îţi fac aşa ceva Ţie, poate nu-şi dau seama! 

–Copila Mea, ei sînt orbiţi de Vanitate şi de Neascultare. 
–Ei cred sincer că au dreptate! 

Cum pot să creadă că au dreptate cînd ei calcă Legea Mea! Ei nu se supun şi nesupunerea nu 

vine de la Mine! Ei urmează legea potrivnicului Meu, ei calcă pe urmele lui şi sînt conduşi spre 

propria lor distrugere şi cădere! Ca vîntul de miazăzi îi voi spulbera pe aceşti răzvrătiţi, numai 

aşteaptă şi vei vedea. Roagă-te pentru ei, iubeşte-Mă şi potoleşte Dreptatea Mea, slăveşte-Mă 

aducîndu-Mi suflete pe care să le salvez. Ochii Mei sînt aţintiţi cu deosebire spre tinerii acestei 

epoci întunecate; vino să ne rugăm Tatălui: 

„Tată, ai milă de copiii tăi, mai ales de tineri; ia aceste suflete şi le aşează sub Aripile Tale, 

scapă-i de cel rău pe tineri, salvează-i de Letargia care îi înconjoară, umple-i cu Duhul Tău Cel 

Sfînt al Adevărului şi adu-i la Lumina Ta în vecii vecilor. Amin.“ 

Vino, odihneşte-te copila Mea, nu te voi părăsi niciodată, ei (prigonitorii) nu vor reuşi să 

îndepărteze Lumina pe care ţi-am dat-o; nu te teme, sînt cu tine; vino, noi? Prezenţa Mea? 
–Da, Doamne; te iubesc de simt că mor. 

 

05. 02. 89 
–Vassula, ai Pacea Mea; permite-Mi să lămuresc Mesajul Meu: nu trebuie să iei fiecare pasaj în 

sensul strict al cuvîntului; tu pur şi simplu nu poţi face lucrurile pe care ţi le cer. Şi să 

începem cu „tu“. Şi de scriu „tu“, nu înseamnă neapărat „tu însăţi“. De cîte ori n-am scris: 

„Reînviază Biserica Mea, Vassula“. Eu voi reînvia Biserica Mea cu Puterea Mea! Floare, Eu 

voi fi Cel ce va binecuvînta pe copiii Mei de la Garabandal. David şi James sînt ajutoarele 

tale. Voiesc ca David să înţeleagă cum lucrez; David va mărturisi. Floare, cuvintele Mele sînt 

simbolice; pricepe cum lucrez, liberează-l de neliniştile lui; voi continua Lucrările Mele, Eu 

Însumi; slujitorii mei n-ar trebui să doarmă; ei ar trebui să ia aminte la pericolele cu care îi 

înconjoară cei necredincioşi, tot ce cer de la David este să se conformeze dorinţelor Mele 

arzătoare de Unitate; el poate deveni un exemplu pentru Biserica Anglicană. 
–Ar fi trebuit să meargă şi el la Roma cu noi? 

–Îi cerusem aceasta; totuşi, dorinţele Mele s-au împlinit. Căile Mele nu sînt căile voastre; 

Planurile Mele nu s-au schimbat; am permis ca toate acestea să se desfăşoare în acel fel din 

motivele Mele. 
–Ce înseamnă de fapt „spală picioarele lui Petru“. 

–Umilinţă, dar nu te mai gîndi atîta la aceasta. Cuvintele Mele sînt simbolice; permite-Mi să te 

încerc din cînd în cînd. 
–Dar cîteodată acest lucru mă tulbură. 

–Floare, intenţionez să unesc Biserica Mea, dar n-am scris şi „Uneşte Biserica Mea, Vassula“. 

Acuma chiar crezi ca tu vei fi cea care va uni Biserica Mea? Şi-aici cuvintele Mele sînt 

simbolice. Acuma ştii, aşa că nu te mai înşela de-acum înainte; Eu voi intreprinde toată 

Lucrarea. Îngerii Mei, v-am dat atîtea haruri, folosiţi-le, nu vă împotmoliţi! fiţi în Pace, 

hrăniţi pe mieii Mei cu Mesajul Meu şi depindeţi de Povăţuirea Mea. Vă iubesc pe toţi. 

 

09. 02. 89 
Domnul m-a sculat la miezul nopţii şi mi-a cerut să aştern pe hîrtie un mesaj: 
–Te-am chemat Vassula, ascultă-Mă: fii hotărîtă, fii tare ca piatra; nu fi ca nisipurile mişcătoare. 

Te-am ales, în pofida slăbiciunii tale, dar ştiam că nu vei înghiţi cuvintele Mele precum 
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nisipurile mişcătoare. Cuvintele Mele vor fi aşezate peste tine, vor fi gravate peste tine şi vor 

rămîne peste toţi aceia care le citesc! Vassula, gîndeşte-te, un agricultor, ce-ar alege să 

lucreze, să cultive şi să însămînţeze: un sol bogat sau şi-ar arunca seminţele în mlaştini şi în 

nisipuri mişcătoare? Vassula, de ce ţi-e teamă? roagă-te pentru discernămînt; ascultă povaţa 

slujitorului Meu James (Am crezut că Mesajul se terminase şi eram cît pe ce să mă scol.) 

Stai… permite Degetului Meu să înscrie pe tine dorinţele Mele, permite-Mi să te folosesc ca 

tăbliţă a Mea; acceptă tot ce-ţi dau, mănîncă de la Mine. Pacea să fie cu tine. 
Mesajul acesta dinainte mi-a fost dat fiindcă începusem să scot cîte ceva pe ici, pe colo, ba nume de 

persoane, ba nume de mişcări religioase, în timp ce le traduceam în franceză. Toate acestea au început 

cînd un preot de-al locului mi-a sugerat să nu menţionez anumite persoane sau mişcări. Se pare deci că 

Domnul nu este de acord cu el, mai ales că nici măcar nu sînt sub îndrumarea lui, ci sub povăţuirea 

părintelui James pe care Domnul l-a ales. 
–Vassula, voi scrie acum programul meu pentru reuniunea din 17. 2, apoi voi scrie Mesajul Meu 

pentru ei. Copila Mea, vei sfinţi sala cu tămîie şi cu apă sfinţită, vei spune rugăciunea de 

exorcizare a Sfîntului Arhanghel Mihail. (Dumnezeu mi-a dat de înţeles că restul 

programului trebuie să-l păstrez în CAIETUL meu personal.) 

–Bine, Vassula, ai înţeles; vino, iată Mesajul: 

Cuvîntul Meu este Lumină, Cuvîntul Meu este Pace şi Iubire, Cuvîntul Meu este Unitate şi 

Speranţă, veniţi la Mine şi citiţi Cuvîntul Meu mai des. Preaiubiţii Mei, sînt Eu, Iisus, 

atotmilostivul, Iisus, Salvatorul vostru, care se pogoară prin acest instrument slab, ca să graveze 

pe el cuvintele Mele. Mă cobor în acest întuneric din Covîrşitoarea Mea Iubire, Milă şi Îndurare; 

mă cobor în acest pustiu şi în această uscăciune ca să revărs Duhul Meu peste voi. Zidire, mă 

cobor ca să irig acest pămînt ca niciodată atît de uscat şi să fac să ţîşnească rîuri din acest pămînt 

însetat; mă cobor ca să revărs Binecuvîntările Mele peste voi ca roua dimineţii; mă cobor ca să 

vă izbăvesc de tot răul şi să smulg din rădăcină Nelegiuirea, înlocuind-o cu Pacea şi Iubirea. 

Astăzi, Buzele Mele sînt uscate ca pergamentul, din lipsă de iubire; am nevoie de iubire, Mi-e 

sete de iubire… Cît îşi doreşte Inima Mea Sfîntă să învăţaţi să Mă iubiţi! Cît Îmi doresc să 

atingeţi zenitul Iubirii şi să vă aud strigînd strigătul Iubirii: „Abba! Tată“ Atunci… şi numai 

atunci, rănile Mele vor începe să se vindece… Cît Îmi doresc ca preoţii Mei să tragă din Iubirea 

Mea Nemărginită şi să-şi umple inimile lor! Iubirea Mea pentru ei este Covîrşitoare, atît de 

covîrşitoare că nu vor înţelege plinătatea Ei decît cînd vor fi în Cer. Evlavia ar trebui să fie 

Steagul lor, credincioşia, torţa  lor, Puritatea, Veşmîntul lor de Sărbătoare şi Iubirea, Emblema, 

ca mieii Mei să poată să mă recunoască în ei şi să vadă limpede Chipul Meu. Pe păstorii Mei îi 

voiesc puri, astfel încît, în puritatea lor, roada lor să fie întreagă, să bucure Inima Mea Sfîntă şi să 

se supună pe deplin Poruncilor Mele. A iubi înseamnă a urma Poruncile Mele: iubiţi-vă unii pe 

alţii. O, copiii Luminii Mele, ascultaţi cuvintele Mele şi trăiţi-le… trăiţi-le… dacă mă ascultaţi, 

vă ofer Pacea ca Steag şi Iubirea va fi coroana voastră; vă voi reînnoi dacă vă deschideţi Mie în 

întregime. Aveţi încredere în Mine, vă voi reînnoi şi voi face din voi un neam nou, un neam pur. 

Trăiţi Mesajul Meu, meditaţi asupra Mesajului Meu. Veniţi la Mine cu iubire, călcaţi pe urmele 

Mele care vă vor conduce la Mine, în Casa Mea care este şi Casa voastră. Nu şovăiţi, chiar dacă 

sînteţi imperfecţi, vă voi deschide Braţele şi dacă iubirea voastră este căldicică, cădeţi în braţele 

Mele şi Eu, care sînt Stăpînul Iubirii, vă voi învăţa să Mă iubiţi şi vă voi arăta cum să vă iubiţi 

unii pe alţii. Veniţi la Mine, chiar şi cei care nu Mă iubiţi, v-am iertat, veniţi, şi vă voi vindeca. 

Binecuvîntaţi sînteţi voi toţi care credeţi, deşi n-aţi văzut. Binecuvîntate sînt sufletele 

neînsemnate, căci pentru acestea am o iubire aleasă; rămîneţi mici şi simpli, nu încercaţi să fiţi 

cineva, rămîneţi mici ca să vă învredniciţi să vă cuibăriţi în străfundurile Inimii Mele Sfinte; fiţi 

precum copiii, cu-o-credinţa-de-copil, căci aceasta place Tatălui Meu. Nu încetaţi cumva de a vă 
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ruga; făceţi-Mi plăcerea şi rugaţi-vă din inimă. Doresc să vă rugaţi pentru Unitatea Trupului 

Meu, voiesc să vă rugaţi pentru Papă şi Patriarh, doresc să vă rugaţi pentru preoţi, rugaţi-vă 

pentru oile care nu sînt sub călăuzirea lui Petru să se întoarcă la Petru şi să se împace, rugaţi-vă 

ca să fie o singură Turmă şi un singur păstor; rugaţi-vă pentru Pace, Unitate şi o mai mare iubire 

între voi, rugaţi-vă să vă învrednicesc să mă lăudaţi în jurul unui singur Tabernacol. Uniţi-vă, 

preaiubiţilor, şi fiţi una precum Tatăl şi cu Mine, Una sîntem şi acelaşi. Vă binecuvîntez pe toţi 

din adîncul Inimii Mele. 

Vassula, vei scrie Mesajul Meu? 
–Da, Sfîntă Maică. 

–Pacea fie cu tine. Preaiubiţii Mei, astăzi vă voi cere tuturor să sporiţi rugăciunile voastre pentru 

unitate, pentru această unitate pe care Fiul Meu o doreşte atît de mult. Rugaţi-vă pentru aceşti 

preoţi care sînt risipiţi, să se întoarcă la Turmă, la unica şi singura Turma a lui Petru, rugaţi-

vă ca să fie învredniciţi sincer să se unească, rugaţi-vă pentru Pace şi pentru acei copii care 

nu s-au împăcat cu Dumnezeu; rugaţi-vă pentru acele false împărăţii, acele împărăţii 

clătinătoare, ca să fie capabili să înţeleagă cît sînt de greşiţi; veniţi şi rugaţi-L pe Dumnezeul 

Cel Viu Care se manifestă El Însuşi în atît de multe locuri în aceste zile. Lăudaţi-L pentru 

Iubirea Lui Infinită şi pentru Milostivirea Lui; Harurile Lui vor continua să se reverse peste 

întreaga omenire; aceia care îl primesc, să binecuvînteze Sfîntul Lui Nume; binecuvîntaţi-L, 

pentru că El este un Tată Iubitor; toţi cei care au urechi de auzit, să audă strigătul tare din 

Ceruri: 

„Fiţi sfinţi, căci Eu sînt Sfînt!“ 

Florile Mele, trăiţi Mesajul nostru, trăiţi Mesajul nostru; aţi obţinut întreagă Milostivirea Lui; 

încercaţi să înţelegeţi Voia Tatălui; fiţi copiii Lui de Lumină. Vă binecuvîntez în Numele Tatălui, 

şi-al Fiului, şi-al Sfîntului Duh; Amin. 

 

15. 02. 89. 
–Vassula Mea, nu te descuraja în veci, căci înaintea ta, Eu stau: şi cu cine poţi tu să mă compari 

pe Mine? sînt începutul şi Sfîrşitul, Unul veşnic, căci Eu sînt, Eu am fost şi voi fi în vecii 

vecilor. Cuvîntul Meu va fi cunoscut de jur împrejurul acestei bolte, aceia care dau cu 

piciorul în Cuvântul Meu vor afla că vor lovi în ţepuşă. În fiecare colţ al lumii se vor ridica 

tot mai mulţi prigonitori; ei vor fi ca nişte uriaşe blocuri de granit care vor forma un zid în 

Calea Mea ca să nu ajungă la întreaga omenire. Încă de la început am ştiut că sînt fără inimă, 

plini de ei înşişi şi de înşelăciune, un pustiu devastator. Armatele lor se vor ridica în deşert; 

cu o singură Suflare de-a Mea îi voi învinge, măturîndu-i din Calea Mea. Eu sînt Domnul, 

Unul Sfînt al vostru şi sînt renumit în a răsturna regi şi regate pentru ca să fie Cuvîntul Meu 

cunoscut. Cu Puterea Mea, am dărîmat tronuri şi am dat de ruşine pe toţi aceia care se 

numeau ei înşişi „cîrmuitori“ şi tot aşa va fi şi de data aceasta; le voi descoperi goliciunea ca 

tot ochiul să vadă; am amînat mînia Mea destul timp. Astăzi Eu, Domnul, le cer cu 

solemnitate să se coboare de pe tronuri şi să se pocăiască! Duhul Meu va continua să se 

reverse peste omenire şi nu se va afla om, oricît de tare ar încerca să-L înăbuşe, nu va fi om 

care să reuşească să-L zdrobească. Vai acelora care calcă în picioare Duhul Meu! 

Necredincioşii şi prefăcuţii vor fi măturaţi de Suflarea Mea. Dac-ar şti numai cît ţin 

Dreptatea Mea ca să nu cadă peste ei, n-ar mai înceta să se roage şi să se pocăiască; numai 

dac-ar şti ce le ofer şi Cine este Acela care spune tuturor: „Uniţi-vă! uniţi-vă! fiţi una acum 

precum Tatăl şi cu Mine suntem Unul şi acelaşi!“. Dar ei nu vor asculta pentru că n-au în-

ţeles. I-am înştiinţat, dar nici n-au ascultat, nici nu au crezut. Vă spun în modul cel mai 

solemn că ora este aproape şi mai iminentă ca niciodată; vremea socotelilor a sosit acum, 
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aici; nimeni nu poate să spună că nu v-am avertizat despre această Oră, chiar şi morţii s-au 

mişcat la auzul strigătului Meu… chiar şi ei… (Glasul lui Dumnezeu era foarte trist). Eu, 

Domnul, scol pe cei morţi dintre voi, da! Voi ridica pe fiecare dintre aceste cadavre, deoarece 

strigătul Meu a fost auzit de ei. Voi face din aceste cadavre stîlpi vii de Lumină. Pe unii îi voi 

aşeza drept stîlpi tari ai Bisericii Mele şi fiecăruia dintre aceştia le voi pune în mîna dreaptă 

Sulul Meu şi în mîna lor stîngă Lampa Mea, ca să le fie lor călăuză. Le voi da o limbă de 

ucenic şi-i voi pune să slujească în faţa voastră. Voi face ca toate neamurile să vadă 

integritatea lor şi ei vor proclama Adevărul pînă la marginile pămîntului. Şi vă promit că, 

precum pămîntul face să crească lucruri proaspete, precum o grădină face să răsară plantele, 

aşa şi Eu, Domnul, voi regenera aceste cadavre şi din chiar Gura Mea le voi conferi Noul 

Meu Nume. Vino, fii cu Mine, copila Mea, rămîi în braţele Tatălui Tău; noi? 
–În vecii vecilor, Doamne. 

–Iscăleşte Numele Meu.  
(semnul peştelui şi semnătura lui Iisus)  
–Da. 

 

15. 02. 89. 
–Doamne, atît de multă lume doreşte să primească de la tine Mesaje personale. Multe din întrebările lor sînt 

foarte lumeşti. Unii mă consideră un „birou de informaţii“ al Cerului. 

–Vassula, am răspuns multora dintre ei. Răspunsurile Mele trebuie să fie găsite în Sfintele 

Scripturi şi de asemenea, în aceste Mesaje. 
–Permite-Mi totuşi Doamne, să-ţi fac cunoscute numele lor. 

–Simte-te liberă s-o faci. (Am făcut-o.) 

Logodnică, nu voi răspunde la întrebări nedemne de Sfinţenia Mea. Voi chema pe umili, voi 

scula morţii, voi încuraja pe cei slăbi, voi urmări pe păcătos, de nenumărate ori voi chema pe cei 

fără Dumnezeu. Acestea, de-acum înainte, vor fi mesaje private aşa cum le numiţi voi. Să nu te 

plictiseşti de scris; fii prudentă ca acum; vino într-una şi te consultă cu Mine mai întîi. 
–Doamne, cîteodată, fără ca să ţi se ceară, Tu dai un mesaj privat, aşa, pe neaşteptate . 

–Eu voi alege şi voi decide, va trebui să te povăţuiesc, şoptindu-ţi la ureche tot ce vreau să-ţi 

spun. Vino; noi. 

 

17. 02. 89 
Astăzi are loc întîlnirea cu grupul nostru de rugăciune, citirea Scripturii şi a Mesajelor. 
–Iisuse? 

–Eu sînt. Preaiubită, urmează programul Meu; sînt cu tine tot timpul; vino; vom lucra împreună. 

Noi. 

 

20. 02. 89 - mesaj pentru grupul de rugăciune 
–Eu sînt Domnul Dumnezeul vostru. Eu sînt Stăpînul şi deasupra a toate. Eu sînt Cel care v-a 

creat. Eu sînt Dumnezeul Unic, Eu sînt Sfîntul Sfinţilor. Îngeri fără număr se prosternează 

înaintea Mea slujindu-Mi fără întrerupere; cu cine mă poţi compara? întreg Cerul laudă 

splendoarea Mea cît e ziua de lungă, Tronez pe Heruvimi, sînt îmbrăcat în majestate şi în 

putere, Eu sînt Cuvântul, adevărata Lumină. Totuşi, cu toată Suveranitatea Mea, cu toată 

majestatea Mea, Eu, din marea Mea Milă, mă cobor şi mă aplec să ajung la voi, vin la voi, un 

neam care a găsit atît de multă bunăvoinţă înaintea Mea. La voi vin, preaiubiţii Mei, în faţa 

voastră stau, desculţ şi ca un cerşetor, cu mîna întinsă, cerşind Iubire, Pace şi Unitate. Veţi 

auzi strigătul Meu? sînt rănit de nerecunoscut, Rănile mele sînt încontinuu sporite, datorită 

sperjurilor, nelegiuirii şi înclinaţiei voastre spre păcat. Pentru cît timp zidirea mea va mai fi 



 

28 

 

fără Dumnezeu şi rea? îi întreb pe cei care nu iau în seamă Poruncile Mele: „Ce veţi face în 

ziua Pedepsei? La cine veţi alerga după ajutor? Unde vă veţi lăsa bogăţiile?“ (Isaia, 10:3) 

Din Infinita Mea Milostivire şi din Covîrşitoarea Mea Milă, am umplut Cerul de semne fără 

oprire, revărs Duhul Meu peste întreaga omenire, dau vedenii celor tineri, torn peste voi Semne 

şi Haruri, vezi? Am deschis Vistieriile Mele Cereşti pentru această generaţie înfometată, veţi 

mînca după pofta inimii voastre, veţi mînca pe săturate; Scripturile se împlinesc. Vă dau Semnele 

Sfîrşitului vremurilor, totuşi atît de mulţi dintre ai Mei refuză să recunoască aceste Semne… 

Cum se face că nu puteţi să citiţi Semnele Vremilor? Deşi mulţi dintre copiii Mei Mi-au întors 

spatele şi M-au părăsit, Eu, cu o iubire nepieritoare îi voi căuta cu osîrdie. Nu voi înceta deloc să 

chem pe fiecare în repetate rînduri, întoarceţi-vă la Mine din toată inima, postiţi şi vă pocăiţi, 

deschideţi-vă inimile Mie şi vă voi tămădui. Întoarceţi-vă la Mine, Tatăl vostru şi cu toată 

tandreţea cu care un tată îşi tratează copiii, îi voi trata pe acei penitenţi care se întorc la Mine 

pocăiţi, căci sînt Cel mai tandru cu cei slabi şi cel mai Milos cu cei nemernici. Sînt plin de Milă 

şi bogat în bunătate. 

O, suflete preaiubite, auziţi-mi strigătul de sus: „umpleţi-vă inimile cu Iubirea Mea Divină, 

umpleţi-vă inimile şi învăţaţi să vă iertaţi unul pe celălalt, nu vă judecaţi unul pe celălalt! 

Iertîndu-vă unii pe alţii, veţi începe să intraţi pe Calea Unităţii, nejudecînd pe semenul vostru, 

veţi fi numiţi cu adevărat ai Mei; daţi-Mi Mie voie, Dumnezeului vostru, să mă veselesc în voi. 

Mieii Mei, vă ofer Pacea Mea, luaţi Pacea Mea şi împărtăşiţi-o cu ceilalţi; luaţi Iubirea Mea şi 

permiteţi-i să vă cuprind ca nişte ghirlande de flori. Copii ai Inimii Mele, cît Mă doare să vă spun 

aceasta şi totuşi trebuie să vă păstrez în Adevăr. În ciuda implorărilor Mele, în ciuda tuturor 

Avertismentelor Mele, mulţi vor continua să păcătuiască, ei se îndreaptă spre ruina sufletului lor, 

trăiţi într-o epocă neascultătoare şi s-a spus că în zilele voastre „aceşti oameni vor dispreţui 

religia şi-şi vor bate joc de Făgăduială; aceşti oameni cu inima împietrită vor refuza să audă. 

Trăiţi ultimele zile de dinaintea Zilei Curăţirii; luaţi aminte zi şi noapte, nu vă opriţi de loc din 

rugăciune. Vă spun cu toată solemnitatea că Zilele Purificării sînt aproape. Vă iubesc pe toţi cu o 

iubire nepieritoare şi datorită acestei iubiri Infinite mă cobor în diferite părţi ale acestui pămînt 

ca să vă înştiinţez. Nu mă înţelegeţi greşit, considerîndu-le drept ameninţări. Eu sînt Sfînt şi 

doresc ca voi care sînteţi făcuţi după Chipul Meu să trăiţi în Sfinţenie. Am ridicat sfinţi şi profeţi 

încă de al începutul vremurilor pentru ca să vă amintească că Eu sînt Sfînt. V-am pregătit pe toţi 

pentru această Zi, această Zi a Purificării Mele cînd Spiritul Focului Meu va fi aruncat peste voi 

şi va arde toată răutatea, va curăţa tot ce nu este sfînt; fiţi gata pentru această zi şi ascultaţi 

strigătul Meu, auziţi Ruga Mea. Omul înţelept să priceapă aceste Cuvinte: veniţi înapoi la Mine, 

întoarceţi-vă, Eu sînt Refugiul vostru, recunoaşteţi Semnele, recunoaşteţi aceste Semne ale 

Sfîrşitului vremurilor! Nu vă astupaţi urechile, nu închideţi ochii, recunoaşteţi Vremile… 

aduceţi-vă aminte că Eu, Domnul, sînt Refugiul vostru. Preaiubite suflete, fiţi statornice. 

Binecuvîntez pe fiecare dintre voi, vă binecuvîntez preaiubiţii Mei. 

 

26. 02. 89 
M-am simţit total aridă, alarmant de aridă şi rece. 
–Vassula, cum poţi să te îndoieşti de Iubirea Mea? Permite Degetului Meu să fie peste tine, 

înţelepciunea te va instrui, adu-ţi aminte cine este acela care te călăuzeşte, gîndeşte-te! 

Permite-Mi să folosesc esenţa iubirii tale ca să încălzesc alte inimi care sînt reci şi care nu mă 

iubesc. Te-am învăţat deja aceste Lucrări Cereşti, nu-i aşa? 
–Da, Doamne, dar este înfiorător cînd se întîmplă. 

–Sînt lîngă tine tot timpul, nu ai nevoie de frică, fiică. Vino, noi? 
–Da, Doamne. 
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–Atunci cum se face că nu te aud spunînd-o? Vino, îţi voi aminti de Prezenţa Mea. 

 

 

 

 

01. 03. 89 
(Mesajul Sfîntului Mihail pentru reuniunea din 17. 03) 
–Vassula, Slavă lui Dumnezeu! lăudat fie Domnul! Milostivirea lui Dumnezeu e fără margini. 

Harul lui Dumnezeu este peste voi. Treziţi-vă! Treziţi-vă! întoarceţi-vă la Domnul toţi cei 

care aţi părăsit Adevărul, întoarceţi-vă şi Pocăiţi-vă! Rugaţi-vă pentru convertirea fraţilor 

voştri, acordaţi atenţie avertismentelor Domnului. Pace, pace, faceţi pace cu Dumnezeu! Eu, 

Sfîntul Mihail, sînt lîngă voi ca să vă apăr. Rugaţi-vă fără întrerupere, rugăciunile voastre din 

Postul mare sînt necesare mai mult ca oricînd. Vă binecuvîntez în Numele Tatălui şi-al Fiului 

şi-al Sfîntul Duh, amin. 
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CAIETUL 32 

03. 03. 89 
Mesajul Mariei pentru reuniune: 
–Pacea fie cu voi! Preaiubiţii Mei, astăzi vă cer să perseveraţi cu Iubire. Voiesc să vă încurajez 

pe toţi. Slăviţi-L pe Dumnezeu rămînîndu-I credincioşi, devotaţi-vă cu totul lui Dumnezeu, 

lăsaţi ca flacăra pîlpîindă de acum să se reînsufleţească şi să devină o torţă Vie ca tot ochiul 

să o vadă, fiţi categorici în credinţa voastră şi deschideţi-vă inimile complet Domnului şi 

primiţi-L cu bucurie. Lăudaţi-L pe Domnul pentru că vă trimite Chemările Lui 

Multmilostive, nu aşteptaţi nici o nouă Revelaţie; Chemările Lui sînt o aducere aminte că 

Dumnezeu este Iubire. Dumnezeu vă reaminteşte Adevărurile Fundamentale, aşadar, 

umpleţi-vă cugetele cu tot ce este adevărat şi pur. Nu lăsaţi nici un locşor gol în lăuntrul 

vostru, altfel ispititorul vine şi vă înşeală. Deci, umpleţi-vă cu Iubirea Divină a lui 

Dumnezeu, pentru că aţi fost zidiţi ca să iubiţi. Rugaţi-vă pentru Pace, rugaţi-vă pentru 

convertirea fraţilor voştri, rugaţi-vă pentru o mai mare iubire între voi. Sînt alături de voi 

pentru a vă ajuta şi voi mijloci pentru voi. Aşadar, nu şovăiţi şi veniţi la Mine; Eu sînt Mama 

voastră care pururea vă va veni în ajutor. Veniţi la Domnul cu iubire şi El vă va umple cu 

Pacea Lui, cereţi cu iubire şi veţi primi, rugaţi-vă cu iubire şi veţi fi auziţi. Aveţi Pacea Mea, 

aduceţi-vă aminte să trăiţi Mesajele Noastre. Vă binecuvîntez pe toţi în Numele Tatălui şi-al 

Fiului şi-al Sfîntului Duh, amin. 

 
Mesaje pentru cei din Biarritz, Franţa. Ele mi-au fost date acum pentru ca să le citim în Săptămîna Mare. 
–Pacea fie cu voi cu toţi. Eu sînt Domnul. Preaiubiţilor, vin la voi prin această slujitoare a Mea şi 

prin ea voi vorbi. Ah, preaiubiţii Mei, dau Pacea Mea acestei case. Veniţi, veniţi şi-acum, 

ascultaţi: Eu sînt Dumnezeu şi Ziditorul vostru care a suflat în voi viaţă. V-am sfinţit cu 

iubire, sînt Izvorul Iubirii Sublime şi v-am creat din Iubire ca să mă iubiţi pe Mine, 

Dumnezeul vostru. Suflete! Voi Îmi aparţineţi, voi sînteţi sămînţa Mea. Doresc să înţelegeţi 

pe deplin cuvintele Mele; credeţi în Lucrările Mele Sfinte, credeţi în Iubirea Mea 

Nemărginită şi în Milostivirea Mea Preaîmbelşugată, credeţi în Mine. Mă cobor din Milosti-

vire ca să vă reînviez, să vă scol din Letargia care v-a acoperit ochii ca un văl. Eu sînt Iisus şi 

Iisus înseamnă Salvator. Cum să suport să vă văd rătăcindu-vă în străfundurile întunericului 

şi să nu alerg să vă salvez? Eu, care sînt Domnul, Sfîntul Sfinţilor şi care sînt înconjurat de 

miriade de îngeri din fiecare ordin, prosternaţi înaintea Mea, slujindu-Mi fără întrerupere, am 

lăsat Slava Mea şi Tronul Meu Ceresc ca să Mă cobor la voi şi să vă salvez de focul veşnic. 

Am lăsat Cerul, împărăţia Mea, ca să mă cobor în Pustiul vostru şi în Dezolarea de pe acest 

pămînt. Da, am lăsat Tronul Meu înconjurat de heruvimi ca să vin şi să mă nasc în sărăcie 

pentru a vă elibera. Eu, Stăpînul, pe care Cerurile îl laudă din întreaga veşnicie, am primit să 

fiu umilit de omeni, oferindu-Mi spinarea spre flagelare; le-am permis să Mă încoroneze cu o 

coroana de spini, le-am permis să-şi bată joc de Mine şi să-Mi scuipe faţa Sfîntă, le-am 

permis să Mă crucifice, totul din Iubire pentru voi. 

O, copii ai Crucificatului! Cum de puteţi uita tot ce-am făcut pentru voi? înţelepciunea s-a 

coborît ca să fie luată de forţă şi de lege; am fost ocărît şi aruncat de oameni să port suferinţele 

voastre, am fost ţintuit pe Lemn ca să vă eliberez pe voi, le-am permis să mă străpungă şi să vă 

eliberez. Am acceptat cea mai teribilă moarte pentru ca sufletul vostru să poată să trăiască şi să 

aibă parte de împărăţia Mea. Am lăsat să-Mi curgă Sîngele şiroaie, ca voi să obţineţi viaţa 

veşnică. De dragul vostru, Mi-am permis Mie Însumi să fiu luat drept un păcătos. Astăzi, Rănile 

Mele sînt redeschise din pricina nelegiuirii acestei generaţii. Vă chem de ore fără număr, la 
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convertire. Întoarceţi-vă la Mine! Vă iubesc cu o Iubire Nepieritoare! veniţi şi faceţi Pace cu 

Mine. Nu vă voi pedepsi, vă voi libera; nu vă voi mai numi fără Dumnezeu în veac, veţi fi numiţi 

ai Mei, nu sînteţi orfani, aveţi deja un Tată în Cer, Cel mai Tandru Tată. Tot ce cer de la voi este 

să Mă recunoaşteţi. Întoarceţi-vă la Mine şi vă voi căsători cu Mine pe Vecie. Vă voi încorona cu 

Integritate, cu credincioşie, cu Puritate şi cu mare Tandreţe. Vă voi învăţa să-Mi fiţi credincioşi, 

captîndu-vă iubirea pe care o voi aşeza în Inima Mea Sfîntă, ca s-o înfrumuseţez. Precum un Soţ, 

vă voi împodobi cu Iubirea Mea şi cu Pacea Mea. Preaiubiţilor, nu vă temeţi de Mine! O, veniţi! 

veniţi la Mine, cădeţi în braţele Iubirii, nu vă voi dojeni, sînt aici ca să uit şi să iert. Nu fiţi atît de 

doritori să cădeţi în cursele Satanei, deschideţi-vă ochii şi vedeţi, deschideţi-vă urechile şi auziţi 

strigătul Meu de sus, deschideţi-vă inima şi înţelegeţi că sînt Eu, Iisus, care vă cheamă. V-am 

creat sufletul ca să trăiască în veci; veţi medita asupra acestui lucru? 

Sînt Sfînt, fericite sînt sufletele îmbrăcate în sfinţenie, căci porţile Cerului li se vor deschide, 

dar vai acelor suflete care nu s-au spălat şi curăţit, ci sînt pătate, acelea nu vor fi învrednicite să 

intre în împărăţia Mea. Convertiţi-vă şi urmaţi Calea Mea auzind Chemarea Mea Atotmilostivă; 

meditaţi asupra mesajului Meu. Eu, Domnul Iisus Hristos, vă iubesc pe toţi, din toată inima Mea, 

vă iubesc pe toţi. Binecuvîntez pe fiecare dintre voi. 

 
Următorul Mesaj este tot pentru cei din Biarritz, dar dat de către Sfînta noastră Maică: 
–Lăudat fie Domnul! Binecuvîntaţi pe Domnul! Copii, ascultaţi la cuvintele înţelepciunii, nu 

negaţi niciodată pe Domnul, căutaţi Adevărul şi nu vă împotriviţi Adevărului. Întrebaţi-vă 

singuri aceasta: de ce Însuşi Domnul s-a binevestit nouă?“ Preaiubiţilor, Domnul a venit la 

voi din Iubire şi Milă, căci astăzi aşa de mulţi s-au rătăcit, fără ca să-şi dea seama încotro se 

îndreaptă. Epoca voastră e moartă şi Iisus caută sufletul vostru ca să-l reînvieze iarăşi. 

Permiteţi inimilor voastre să se deschidă, permiteţi Domnului să intre în inimile voastre, 

altfel cum să vă vindece? Eu sînt Sfînta voastră Mamă, care plînge zi şi noapte pentru 

sufletele voastre rătăcite. Domnul vă dă nenumărate Semne de jur împrejurul pămîntului, ca 

să vă avertizeze. Trăiţi vremurile de pe urmă. Copii, veniţi înapoi la Noi, auziţi chemările 

noastre. Rugaţi-vă Mie şi Eu voi mijloci pentru voi; veniţi şi rugaţi-vă cu Iubire. Chiar dacă 

nu mă vedeţi, sunt pururea cu voi, pasul vostru lîngă al Meu. Preaiubiţilor, Noi sîntem 

pururea prezenţi. Plăceţi-I Domnului amintindu-vă de Prezenţa Lui. Vă binecuvîntez pe toţi, 

în Numele Tatălui şi-al Fiului şi-al Sfîntului Duh, amin. 

 
Domnul mi-a zis să le citesc din Scriptura: 2 Tim., 3:1-17. 
–Iisus? 

–Eu sînt. Simte prezenţa mea. Iubirea te iubeşte. Îţi voi pregăti totdeauna calea ta în aceste 

mitinguri. Permite Duhului Meu să respire în tine. Te voi învăţa să fii binevoitoare, te voi 

învăţa să nu te înalţi, te voi învăţa să rămîi mică; Duhul Meu este peste tine. Doresc iubire, 

iubire ca să şterg nedreptatea, iubire ca să repar stricăciunile aduse Bisericii Mele, iubire ca 

să-Mi hrănesc mieii morţi de foame, iubire ca să răscumpăr răul, iubire ca să-mi potolesc 

setea arzătoare. O, copila Mea! Ispăşiri enorme trebuie făcute, dar foarte puţini sînt aceia care 

sînt sinceri şi ispăşesc; acum sînteţi numai o mînă. O rămăşiţă a zidirii Mele sînt sinceri, atît 

de mulţi care urmează Semnele Mele sînt atraşi de senzaţional şi nimic mai mult! Tu chiar 

vezi aceste suflete (I-am recunoscut pe aceia care umblă numai după senzaţional). 

Nu v-am dat Semnele Mele ca să faceţi senzaţie pe acest pămînt! Cer în mod solemn tuturor 

acelora care aleargă după senzaţional să vină la Mine cu umilinţă şi să se roage. Veniţi la Mine 

fără să căutaţi minuni, semne şi miracole. Veniţi la Mine cu rugăciuni, fiţi sfinţi, pocăiţi-vă şi 

începeţi să postiţi în loc să vă umpleţi inimile cu iluzii, şi-atunci cînd nu vă satisfac spiritul, Îmi 
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întoarceţi spatele de-a binelea…. Unde este Spiritul cu care v-am înzestrat? Lăsaţi inima să 

păstreze principiile Mele, coborîţi privirea înaintea Mea, îngenunchiaţi în Sfînta Mea Prezenţă şi 

Pocăiţi-vă de răutatea voastră. Eu, Domnul, voi înalţă pe cei umili. Veniţi la Mine să-Mi auziţi 

Glasul, veniţi şi descoperiţi înţelepciunea cu umilinţă şi sinceritate. Inima Mea Sfîntă nu e 

încîntată la vederea celor care caută senzaţionalul, nici de aceia care afirmă că fac binele, dar vin 

din curiozitate. Ce puţin vor învăţa! Copila Mea, deşi eşti incapabilă să înţelegi pe deplin 

înţelepciunea Mea, am fost şi rămîn singurul Tău învăţător; te fac să înaintezi pas cu pas. Te 

educ pe căile înţelepciunii, te călăuzesc pe cărările virtuţii. Nu căuta să te întorci nici la stînga, 

nici la dreapta, ţine-te de tot ce ţi-am dat. Copila Mea, îţi ofer Pacea Mea. Vei săruta tu 

Picioarele Domnului Tău? 
–Da, Doamne. 

–Vino, sînt Prezent. 

 

06. 03. 89 
–Pace! Eu sînt îngerul Tău, Daniel. Sînt cu tine spre a te călăuzi. Eu fac Voia Domnului, mă rog 

pentru tine neîntrerupt. Doreşte pe Domnul, primeşte tot ceea ce îţi dă, ia aminte la rău. 
–Alungă-l cînd e pe lîngă mine, te rog! 

–Da, îl alung, roagă-te Vassula Mea, cu fervoare, căci acesta este chipul care-i place Domnului; 

să nu-ncetezi niciodată să te rogi; vino; fii în Pace. 

 

08. 03. 89 
–Doamne? 

–Eu sînt. Te-am povăţuit să citeşti Iona pentru că voiesc ca tu şi copiii Mei să înţelegeţi că pot 

oricînd renunţa la Pedeapsa pe care o am în rezervă pentru generaţia voastră păcătoasă. Nu 

doresc să se reverse Cupa Dreptăţii  Mele asupra voastră, aşa cum se întîmplă acum şi ca 

atare, vă spun: Pocăiţi-vă, postiţi şi fiţi sfinţi! 
–Doamne? 

–Eu sînt. 

–Unii postesc, se pocăiesc şi încearcă. Este aceasta destul? Nu sîntem pe calea cea buna? (Aveam 

impresia că sîntem un picuşor mai bine decît acum cîţiva ani şi pe drumul cel bun.) 

–Vassula, mulţi sînt pe drumul pierzării din pricina răului care s-a îngrămădit în ei. Sînt ca 

noaptea în lăuntrul lor; atunci cum poţi să spui că această generaţie se află pe drumul cel 

bun? 
–Cum să procedam ca să facem fiecăruia cunoscut că sîntem pe marginea prăpastiei? Unii habar n-au! 

–Atîta vreme cît Spiritul Meu este distrus şi atîta vreme cît ai Mei trec sub tăcere Avertismentele 

Mele înăbuşind Spiritul Meu, tratînd profeţiile cu dispreţ şi găsind aproape plăcere în a vesti 

că apariţiile Noastre în care Noi sîntem Prezenţi nu sînt neadevărate, aşa ceva Eu nu voi mai 

tolera pentru mult timp. Dreptatea Mea va birui… Astăzi încă vin la voi ca Prieten 

Atotmilostiv, dar mîine voi coborî în chip de Judecător sever. Ei înăbuşe Duhul Meu, îşi bat 

joc de Binecuvîntările Mele, aceştia sînt Cainii de azi. Vă iubesc pe toţi la nebunie, amintiţi-

vă pururea aceasta; voi renunţa la Dreptatea Mea numai dacă se vor face ispăşiri enorme. 

Iubirea va iubeşte. 
Iată-l pe Sfîntul Mihail: 
–Copile al lui Dumnezeu, nimic nu este cu neputinţă la Dumnezeu. Ispăşiri deosebit de mari 

trebuie să se facă. Dacă generaţia voastră se converteşte, Sfîntul Sfinţilor va renunţa la 

Pedeapsa Lui. Cei care au urechi, să audă, căci Milostivirea Lui merge din neam în neam 

pentru aceia care se tem de El. Veghează mereu, nu înceta să ispăşeşti; aceia care te 
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batjocoresc acum, vor scrîşni din dinţi mai tîrziu. Eu, Sfîntul Mihail, mă rog fără încetare 

pentru această generaţie depravată. Roagă-te, copilă, şi supune-te Domnului, laudă-L pe 

Dumnezeu pentru că revarsă Spiritul Lui printre voi toţi. 
–Sf, Mihaile, îţi mulţumim. 

–Pace ţie! Vassula, 
–Da, Doamne. 

–…adaugă aceasta: cum pot să se roage ai Mei Crezul şi să spună: „Cred în Duhul Sfînt“ cînd cei 

mai mulţi resping Lucrările Duhului Meu, îl reneagă şi-L zdrobesc? Adevărat îţi spun, nu 

găsesc sfinţenie în ei. Cînd în aceste tenebre văd de departe o luminiţă, se aruncă asupra ei ca 

o vijelie ca să o stingă, pentru ca să-şi continue lucrările lor rele în întuneric şi deci să nu fie 

expuse luminii. Nu, Vassula, se pare că ei nu vor să trăiască în Lumină. 
–Te ador Doamne, Lumina Mea, Lumina lumii!  

(Pe cînd scriam „Lumina acestei lumi―, gîndindu-mă la întunecimea lumii actuale, am ezitat, am şters 

„acestei― şi am scris „Lumina lumii―. Aceasta l-a făcut pe Iisus să surîdă). 
–Vino, mă înveseleşti. Într-o zi, copilă, o să vezi numai Lumina! Nu te descuraja de fel, căci sînt 

cu tine pînă la capăt. 
–Îţi mulţumesc, Doamne Iisuse. Fii binecuvîntat! lăudat fie Domnul! 

 

20. 03. 89 - Lourdes, Franţa 
–Vassula, sînt Eu, Iisus, nu lăsa pe vicleanul să te înşele; tot ce ţi-am dat este de la Mine. 
–Mă împinge să mă îndoiesc. 

–De ce îl asculţi? ţi-am exersat auzul, nu-i aşa? ţi-am deschis ochii să mă vezi, atunci de te 

îndoieşti? Multor slujitori de-ai Mei li s-a dat acelaşi dar ca al Tău, atunci de ce te îndoieşti? 

Vassula, mioara Mea, sînt Bunul Păstor care te duc la păşuni verzi să te odihneşti, care te 

adăpostesc în braţele Mele, care te hrănesc din Virtuţile Mele, îţi dau voie să te odihneşti în 

Inima Mea Sfîntă, Ochii Mei sînt pururea asupra ta, atunci de ce te îndoieşti de Lucrările 

Mele? 
–Pentru că eu nu sînt bună. 

–Ştiu, dar dă-Mi voie să te îndrept. Vezi? (Am simţit un val de Iubire dumnezeiască cuprinzîndu-mă. 

A fost minunat!) Eu sînt Iubire. Acum, împreună, Eu şi tu, mînă în mînă. Nu te voi lăsa de 

mînă, aşadar aminteşte-ţi de Prezenţa Mea. Vino, noi? 
–Da, Doamne. 

–Permite-Mi să te aud atunci. 
(MAI TÎRZIU, LA LOURDES) 

Am mers să vizităm grota unde Doamna noastră îi apăruse Sfintei Bernadette. Am vizitat grota unde de 

altfel, după apariţii, a fost construită prima Biserică. Acolo, am avut o locuţiune interioară de la maica 

noastră Fecioară, Sfînta Maria. Ea a spus: „La sfîrşit, Inimile Noastre vor birui.― 

 

21. 03. 89 - Biarritz, Franţa 
Am ajuns la castelul Ilbanitz unde trebuia să fim cazaţi şi să ţinem adunarea. Ni s-a arătat aproape 

fiecare încăpere a castelului. La primul etaj se afla o capelă neconsacrată încă. Într-un colţ, se afla 

statuia Doamnei noastre. Am auzit-O spunînd: „Îl vreau pe Fiul Meu lîngă Mine― fiindcă într-o încăpere 

îngustă unde era depozitat tot ce nu era de trebuinţă se afla şi o Cruce de mărime naturală cu Iisus 

Crucificat pe Ea, lăsată acolo temporar pentru reparaţii. M-am apropiat de Iisus de pe Cruce şi El a 

rostit în graba 5 Cuvinte: „Scoate-Mă degrabă de-aici―. M-am simţit la început jenată să-i spun 

proprietarului, dar apoi am făcut-o. Ca urmare, L-am cărat pe Iisus, 3 dintre noi, lîngă Sfînta să Mamă. 

Iisus mi-a promis ca mi-o va confirma prin scris… 
–Iisus? 

–Eu sînt. Permite-Mi să pun pe hîrtie ceea ce ţi-am spus în cămăruţa de sus. Ţi-am spus: „Ia-Mă 
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afară de-aici.“ 
–Da, Doamne. 

–Acum o voi lăsa pe Maica Mea să confirme cuvintele Ei: „Ce bucurie aş avea dacă L-aş avea pe 

Fiul Meu lîngă Mine. Vassula, mergi şi vizitează-L, te-a chemat.“ 
–Îţi mulţumesc, Sfîntă Maică. 

 

22. 03. 88 - Biarritz 
În ziua adunării, Dumnezeu mi-a dat programul. 
–Vino, te voi inspira în toate acţiunile tale. Duhul Meu este peste tine. Vassula, iubeşte-Mă, 

învaţă cu iubire, noi? 
–În veci, Doamne. 

 

23. 03. 89 - În drum spre Garabandal 
Joia Mare am plecat din Biarritz. Doamna noastră ne-a găsit un ghid, cunoscător al limbii spaniole şi al 

regiunii, care s-a oferit voluntar să vină cu noi. După cîteva ore mă întrebam dacă într-adevăr ghidul 

nostru ştia unde ne duce. Ni se părea că nu mai ajungem. Se înnoptase deja, burniţa şi ceaţa ne acoperea. 

Nu ştiam nici de ce mă duceam acolo, poate să sfinţesc Garabandalul, după cum îmi ceruse Iisus cu mai 

bine de un an în urmă. Şi totuşi, Domnul îmi spusese că El Însuşi va sfinţi Garabandalul. Misiunea mea 

era să-L iubesc, să-L mîngîi şi să-I permit să scrie prin intermediul meu, aşa ca mă tot întrebam şi nu mă 

dumiream de loc. Deodată, am văzut cerul minunat cu norii lui portocalii şi am simţit Prezenţa lui 

Dumnezeu învăluindu-ne. Nu, El nu ne va părăsi acum. Trebuia numai să mă las cu totul în Voia Lui şi să 

am încredere totală în El. Am simţit din nou această apropiere despre care El mă învăţase şi pe care o 

împărtăşea cu mine. L-am chemat „Abba―. Da, abba avea grijă de mine cu o Iubire de Negrăit. În sfîrşit, 

am ajuns şi am găsit drumul spre Biserică. Slujba nu se terminase încă. Am intrat. În faţa mea era statuia 

Inimii Sfinte a lui Iisus, iar la dreapta ei se afla Maica Sfîntă cu braţele deschise. Am auzit-O grăindu-mi 

astfel: „Mulţumesc că ai venit la Mine!― Încîntată, I-am răspuns: „Îţi mulţumesc că m-ai adus aici, la 

Tine.― 
După slujbă, ghidul nostru l-a întrebat pe preot dacă are cunoştinţă de vreo posibilitate de găzduire. A 

fost foarte amabil spunîndu-ne să mergem cu el. Ne-a dus la un motel şi a întrebat-o pe proprietăreasa 

motelului (am aflat mai tîrziu că ea era cumnata uneia dintre vizionarele de la Garabandal) dacă poate 

să ne găzduiască. Deşi era foarte ocupată cu servitul cinei clienţilor motelului, ne-a condus totuşi acasă 

la ea. Nu avea libere decît o cameră şi un vestibul cu 2 paturi de camping. Am luat camera pe care am 

împărţit-o cu Beatrice. Înainte de a pleca din Biarritz, şovăisem: să iau sau să nu iau cu mine statuia 

Doamnei noastre de la Fatima care de obicei mă însoţeşte la fiecare adunare, dar de data aceasta am 

decis să o las acolo pînă la întoarcerea mea, ca să n-o sparg. Cînd…, ce vedem în vestibul? Replica 

intacta a statuii mele! Ea nu mă părăsise… Iat-o aşadar de la Fatima, la Garabandal. Nu avea Rozariul 

în mîini, dar eu aveam unul de rezervă, de la Medjugorje. Aşa ca l-am pus în mîinile Măicuţii de la 

Fatima, la Garabandal. Acum erau toate trei împreună. Camera nu avea ceas deşteptător, ci numai o 

frumoasă statuie a Sfînta Tereza de Lisieux. I-am cerut Sfintei să ne scoale la o ora rezonabilă, nu prea 

devreme. A doua zi dimineaţa ne trezim cu trei bătăi scurte în uşă. Aprind lumina şi văd ca e ora 8. 

Răspund „da― şi mă duc să deschid. Nu era nimeni…aşadar Sfînta Tereza nu ne uitase. După micul 

dejun, ne-am întîlnit cu fratele uneia dintre vizionare, apoi ne-am dus la locul apariţiei pentru a aduce 

mulţumiri. 

 

24. 03. 89 - Garabandal 
–Vassula, Eu te-am adus aici, într-adevăr. Eu sînt, Domnul. Ai Pacea Mea. Cuvintele Mele şi ale 

Maicii Mele să fie cunoscute, în ciuda spinilor cu care duşmanii noştri Ne acoperă Inimile: 

„Inimile Noastre vor birui pînă la urmă.“ 
Sfînta Maică: 
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–Iisus şi cu Mine sîntem cu tine, copilă. Vă binecuvîntăm pe toţi. Vino. 

 

26. 03. 89 - Înapoi în Elveţia 
–Trandafirul Meu, vezi tu cum te călăuzesc! Nu ţi-ai dat seama că îţi fac drumul mai uşor? Te-

am adus la Garabandal ca să împlinesc dorinţa Mea. Ţi-am cerut să sfinţeşti Garabandalul. 

Te-am înălţat pînă acolo şi acum ai înţeles. Adu-ţi aminte, căile Mele nu sînt căile voastre. 

Te-am învăţat să te laşi total în Voia Mea, să laşi loc Duhului Meu ca să respire în tine. Vezi? 

Nu te voi părăsi în veac, adică te voi folosi pînă la capăt, pînă ce-ţi vei îndeplini misiunea. 

Lasă Degetul Meu să se odihnească peste tine, astfel tu vei lăsa ca dorinţele Dumnezeului 

Tău să se graveze pe tine. Trandafirul Meu, te iubesc. Venind la Mine pe această cale, tu 

păzeşti preceptele Mele, oferindu-Mi voia ta. Pune-Mă pe Mine întîi, niciodată socotind 

timpul pe care îl pierzi cu Mine; doreşte să fii pururea în legătură statornică cu Mine, Eu sînt 

viaţa ta. Să fii legată de Mine, îţi este de folos, te voi atrage tot mai adînc în Inima Mea 

Sfîntă şi îţi voi conduce sufletul le desăvîrşire. Aşadar, fă-Mi plăcere în acest chip, lăsîndu-te 

cu totul în mîinile Mele, fii încrezătoare. Vino, încîntă-Mă şi laudă-Mă. Maica Mea, care este 

şi Maica ta, te ocroteşte, te îndrumă şi te ajută. Bincuvînteaz-o, fiica Mea. Nu înceta vreodată 

să te rogi. 
–Te ador, Dumnezeul meu. 

–Adoră-Mă pururea. 
În aceeaşi zi, mai tîrziu, m-am simţit epuizată. Am simţit că sarcina pe care mi-a încredinţat-o Dumnezeu 

mă termina. Oare toate aceste sacrificii vor fi bune la ceva sau toate vor fi în zadar? Voi avea încă vlagă 

în mine ca să continui în aşa fel încît să nu mă opresc niciodată? Ori într-o zi voi descoperi că e prea 

mult şi o să las totul baltă? 
–Ai Pacea Mea; ascultă-Mă! înţelepciunea te-a instruit, nu te teme; fii fericită că te-am ales să 

împărtăşeşti suferinţele Mele, Crucea Mea atît de scumpă, să se odihnească peste tine. Am 

nevoie să mă odihnesc; tot ceea ce Îmi dai nu va fi în zadar… nimic nu e în zadar; Eu sînt 

Slăvit. Rămîi victima Mea. Preaiubită victima căreia Tatăl Meu i-a arătat bunăvoinţa de a 

împărtăşi cu Mine Crucea Păcii şi a Iubirii Mele; nenorocirile tale ca victimă nu vor fi uşoare 

în această lume; pricepe că tu nu mai aparţii acestei lumi şi de aceea lumea îţi va reproşa că 

nu eşti ca ea, uitînd că trupurile lor se vor întoarce în ţărînă. Ei te vor batjocori, atenţie dar să 

nu te plîngi de nimic (Cartea înţelepciunii, 1. 11). Tot ce-ţi cer este să împărtăşeşti, să 

împărtăşeşti din Iubire cu Iubire. Cupa Iubirii are gust amar; ai putea tu să n-o împărtăşeşti cu 

Mine? Nu Mi te împotrivi! M-am împotrivit Eu vreodată ţie de cîte ori ţi-am auzit implorările 

de pe pămînt? Te asigur ca nimic nu se face în zadar. Te-am ştiut din toată veşnicia că eşti 

fragilă, întocmai ca un trandafir care are nevoie de îngrijire speciala; Eu te îngrijesc: îţi curăţ 

ramurile cînd trebuie, Ochii Mei nu te slăbesc din vedere, păzindu-te cu gelozie, ca nu cumva 

vreun străin să te culeagă; nu dau voie nimănui să te atingă, ca nu cumva degetele lor să-ţi 

strice petalele, te păzesc zi şi noapte, sînt Paznicul Tău, aşadar fii încrezătoare, nu voi 

permite nimănui să-ţi facă rău. 
În aceeaşi seară, după lunga călătorie cu maşina timp de 12 ore din ziua trecută, extenuată, am 

îngenunchiat în faţa statuii de la Fatima pentru a recita Rozariul. Eram la al 4-lea mister cînd, deodată, 

capa Sfintei Maria şi rochia Ei au început să capete o culoare argintie strălucitoare şi atît de intens era 

acel argintiu strălucitor, că părea că iese din interiorul statuii. Părea ca înviază. Trebuie că a durat în 

jur de 5 secunde. A fost frumos, pentru că m-a încurajat să mă rog mai bine şi m-a făcut şi foarte fericită! 
A doua zi, cînd iar îmi făceam Rozariul în faţa statuii, defectul de la ochi pe care îl avusese şi care mă 

jena, dispăruse. Ochii erau acum amîndoi perfecţi. Mai înainte lipsea un pic de vopsea pe una din gene şi 

adesea îmi ziceam să vopsesc linia genelor în brun închis, cît şi genele care lipseau. Era vorba despre un 

mic defect de fabricaţie. Acum acest defect nu mai era, aşa ca amîndoi ochii erau perfecţi. 
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27. 03. 89 
–Iisus? 

–Eu sînt. Preaiubită, împărăţia Mea va veni. Permite-Mi să te folosesc pentru Slava Mea. Nu te 

voi părăsi, deşi spiritul Tău pare cîteodată atît de departe de Mine, Dumnezeul Tău. Ai 

încredere în Mine, bizuie-te pe Mine. Copilă prea scumpă, permite Duhului Meu să respire în 

tine întru totul şi în libertate. Recompensează-Mă acum copila Mea, fiind ascultătoare şi 

căutînd numai interesele Mele. Sînt de-a pururi înaintea ta, aşadar nu te teme să traversezi 

această vale fără adăpost, fără păşuni, neroditoare şi uscată. Ştiu că această întunecime 

înspăimîntă sufletul tău, dar sînt renumit în a nu lăsa niciodată însetaţi pe aceia pe care i-am 

condus prin pustiuri. Sînt înaintea ta pentru a te acoperi de vînturile secetoase cu Iubirea 

Mea, te hrănesc cu Cuvîntul Meu. Cînd mergi, îţi netezesc cărarea, mut toate pietrele ca să nu 

te împiedici, le mut din drumul tău ca să-ţi deschid cărarea. Sfînta Mea Prezenţă alungă hăt-

departe pe vrăjmaşii Mei care sînt şi vrăjmaşii tăi; cînd spini şi mărăcini apar, îngerii Mei 

care te împresoară, degrabă îi taie şi îi arde. Eu, mîntuitorul Tău, nu permit niciunuia dintre 

aceşti spini să te sfîşie, copila Mea. Fiinţă prea scumpă, să depinzi de Mine, Cel Atotputernic, 

Eu sînt, Cel Preaînalt, Eu sînt; tot ce vreau de la tine este iubire, iubire, iubire; aşadar, vino şi 

fii părtaşă cu Mine; lasă-Mă să fiu Bucuria ta. Ah, Vassula, iubeşte-Mă şi mîngîie-Mă cu 

inima ta copilăroasă, vino şi odihneşte-Mi Capul, fii sprijinul Capului Meu, fii taburetul 

picioarelor Mele, fii Cerul Meu; permite-Mi să te călăuzesc prin această vale a morţii; curînd, 

te voi lua din această dezolare în Casa Mea, care este şi Casa ta, copila Mea. Fii una cu Mine. 

Copilă prea dragă, Mă vei mîngîia tu pe Mine, Salvatorul Tău? 
–Binecuvîntat să fie Domnul nostru care face minuni de iubire pentru mine! Doamne, cît de copleşitoare e 

bunătatea Ta pentru aceia care se tem de Tine, dată acelora care se adăpostesc în Tine, în faţa întregii 
lumi. Bucuraţi-vă în Domnul şi Salvatorul nostru, tresăltaţi de bucurie voi, virtuoşilor, strigaţi de bucurie, 
voi toţi cu inima dreaptă! 

–Voi demasca pe toţi potrivnicii Mei şi cu Suflarea Mea voi înlătura pe toţi aceia care blochează 

Calea către Mine. Îmi voi arăta Faţa încă o dată şi voi acoperi această Pustietate cu Puritate, 

Sfinţenie şi Integritate, Iubirea şi Pacea vă vor întîmpina şi vor sălăşlui în voi. Vezi? Nu am 

spus că voi sălăşlui în voi? Şi că voi veţi fi ai Mei cu adevărat? Copila Mea, adu-le aminte că 

Duhului Meu nu-I plac orgolioşii şi că înţelepciunea este dată celor umili şi simpli. Vino… 

 

29. 03. 89 
Mesaj pentru reuniunea de rugăciune din 31.03.89 de la Courtételle, din Jura, Elveţia. 
–Pacea fie cu voi. Eu sînt Domnul; simţiţi Prezenţa Mea, desluşiţi Prezenţa Mea. Astăzi Mă 

cobor la voi, grăind prin slujitoarea Mea. Eu sînt pururea cu voi, în fiecare clipă a vieţii 

voastre. Inima Mea Sfîntă se bucură să simtă iubirea voastră pentru Mine. Mieii Mei, cît Mi-

am dorit dintotdeauna să vă adun pe toţi în braţele Mele şi să vă ascund de cel rău! Vă iubesc, 

vă iubesc cu o iubire nepieritoare, o iubire geloasă pe care o veţi înţelege numai cînd veţi fi 

în Cer. Totuşi, în ciuda Iubirii Mele de Negrăit, cei mai mulţi dintre copiii Mei Mi-au întors 

spatele… au uitat Patimile Mele şi de cînd cu evoluţia, Numele Meu e fără sens pentru ei 

acum; daţi-le idoli şi vor fi primii care îi vor adora, dar daţi-le ce este Sfînt şi-L vor batjocori. 

Eu, Sfîntul vostru, sufăr şi Trupul Meu e mutilat datorită nesupunerii, necurăţiei şi nelegiuirii 

acestei lumi tenebroase! 

Oh, zidire! strigătul Meu de durere cutremură tot Cerul, lăsînd pe îngerii Mei înfioraţi şi 

prosternaţi. Încă nu M-aţi auzit, fii şi fiice ale Mele? Surzenia voastră la strigătele Mele de sus îi 

lasă stupefiaţi chiar şi pe demoni. Lacrimi de sînge curg şiroaie din Ochii Mei, noapte şi zi, ceas 
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de ceas, aşteptîndu-vă neîncetat; oare aţi respins Duhul Meu pentru totdeauna? Glasul Meu 

răsună în acest pustiu devastator, fără o singură păşune pentru a se odihni, niciun izvor care să 

curgă şi să vă răcorească. M-am coborît de pe Tronul Meu de sus în Păşunile Mele Străbune ca 

să le găsesc neîngrijite şi goale, Florile Mele, pe care Le-am plantat cu atîta iubire şi chiar de 

Mîna Mea, pier acum, una după alta. Straturile Mele de flori au fost neplivite şi sînt uscate, 

fîntînile Mele sînt acum numai nişte hăuri goale, prăfuite şi negre, unde s-au cuibărit vipere. 

Unde au plecat paznicii Mei? De ce Mi-au delăsat grădina? La întoarcerea Mea, voi mai găsi 

măcar o floare? Duhul Meu este zdrobit din lipsă de iubire, lipsă de credinţă, lipsă de pace. 

Copiii Inimii Mele Sfinte, ascultaţi Strigătul Meu în această pustie, recunoaşteţi Glasul Meu, 

măcar recunoaşteţi Vremile! 

Veniţi toţi aceia care nu v-aţi împăcat cu Mine, veniţi acuma şi împăcaţi-vă, nelegiuirea 

voastră a străpuns întreaga eternitate, smulgîndu-vă de la Mine. Nu faceţi rău şi răul nu va cădea 

asupra voastră; fiţi buni cu fiecare, iubiţi-vă unul pe altul, iertaţi pe duşmanii voştri, repet 

cuvintele Mele pe care le cunoaşteţi cu toţii, dar cîţi dintre voi le puneţi în practică? Rugaţi-vă cu 

inima, am nevoie de iubire, veniţi şi împodobiţi-Mă cu rugăciuni care să vină din inima voastră, 

veniţi şi luaţi din Inima Mea care este un Abis de Iubire şi umpleţi-o pe-a voastră. Vă grăiesc în 

adevăr, orele zboară; suflete prea scumpe, întoarceţi-vă la Mine! Pace! Pace! Pace! Imploraţi 

Pacea între neamuri, pacea pentru a vă uni! Pacea pentru a iubi! Pacea pentru a mă Slavi! Ziua 

vine cînd fiecare vedenie pe care vizionarii au avut-o o să se adeverească, deoarece tot ce 

grăiesc, pururea se împlineşte. Rugaţi-vă preaiubiţii Mei pentru Petru al Meu, rugaţi-vă pentru 

Patriarh, rugaţi-vă pentru toţi preoţii Mei… (la cuvîntul „preoţi―, Inima Sfîntă a lui Iisus s-a 

umplut de o iubire deosebită, dar şi de durere, care I-a străpuns Inima Sfîntă şi, şi pe a mea, 

cînd am simţit durerea Lui. Mi-au dat lacrimile.) 

Rugaţi-vă ca Turma Mea să fie una, precum Eu şi Tatăl Una sîntem, rugaţi-vă ca mieii Mei 

să se întoarcă la o singură Turmă, sub conducerea lui Petru pînă la întoarcerea Mea; o, numai 

dacă aţi asculta şi v-aţi supune! Vă veţi ruga acum Tatăl Nostru? Vă ascult (…) şi vă promit că 

împărăţia Mea va veni şi Voia Mea va fi făcută pe pămînt precum este în Cer. Copii, purtaţi 

roadă în Pace! Eu, Domnul, vă iubesc şi vă binecuvîntez pe toţi. 

 
Mesaj de la Sfînta Maică pentru aceeaşi reuniune: 
–Preaiubiţilor, mîngîiaţi pe Iisus, mîngîiaţi pe Iisus. Fiţi în pace unul cu altul şi iubiţi-vă unul pe 

altul. Fiţi credincioşi lui Dumnezeu şi lăsaţi-vă complet în Voia Lui, abandonaţi-vă Iubirii şi 

astfel îi permiteţi Lui să vă hrănească cu Iubirea şi Pacea Lui. Domnul şi cu Mine vă 

binecuvîntăm pe voi toţi; vă iubesc. Domnul şi cu Mine vă binecuvîntăm toate obiectele 

religioase care sînt în această încăpere. 

Fiică, ai Pacea Mea! Abandonaţi-vă voi înşivă în mîinile Iubirii şi Iubirea vă va călăuzi 

pururea. Vă iubesc; aveţi binecuvîntările Mele. 

 

01. 04. 89 
–Iisus? 

–Eu sînt. Lasă Iubirea să te îndrume; nu asculta de cei înţelepţi, ei sînt ca scribii din vremea Mea. 

Evanghelizează cu iubire pentru Iubire; lasă-i să simtă Iubirea Mea Neţărmurită. 
–Mi-e dor de Tine, Doamne! 

–Micuţa Mea, Inima Mea se bucură să te simtă şi să te audă spunînd: „Mi-e dor de Tine, 

Doamne!“ Aceasta e roada pioşeniei. Fii reflexia Mea, o copie a Mea, doreşte-L pe Tatăl, L-

am dorit pe Tatăl tot timpul cît am fost pe pămînt, M-am rugat fără încetare, Mi-am dorit să 

fiu în legătură statornică cu Tatăl Meu, în uniune de iubire. Copilă, Eu sînt învăţătorul Tău 
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care te-a crescut cu înţelepciune; aşadar, umple-Mă de bucurie şi fii în statornică legătură cu 

Mine. Pune-Mă pe Mine întîi şi doreşte-Mă întruna. Bucură-te cînd mă întîlneşti pe această 

cale pe care ţi-am dăruit-o, stai aproape de Mine, tot ce cer de la tine este Iubire. 
–Doamne, mi-e milă de sufletele care merg în iad, la urma urmelor au fost ca noi, unul dintre ai noştri de pe 

pămînt. Dacă ar fi cumva un mijloc de a-i scoate din infern şi să-i schimbe… 

–Le-am dat libertatea să aleagă între bine şi rău, dar ei au preferat răul, în pofida implorărilor 

Mele şi a apelurilor Iubirii Mele. 
–Dar, Doamne, de ce nu s-ar putea să mai aibă o şansă? 

–Copila Mea, tu nu înţelegi că ei mă resping total. I-am iubit pînă la ultima lor suflare. Conduşi 

de satana, ei au preferat să-l urmeze pe el; chiar şi după moartea lor, M-am arătat înaintea lor, 

totuşi ei, de bunăvoie, l-au urmat pe satana fără nici cea mai mică şovăire; este în întregime 

alegerea lor; au ales iadul pe veci. 
–Doamne, să fac Voia Ta pururea. 

–Vassula, nu da drumul mîinii Mele niciodată. Noi, împreună pe vecie; fiecare picătură de iubire 

este folosită. Am nevoie de iubire să salvez suflete din calea pierzării. Vino. 

 

02. 04. 89 
–Doamne? 

–Priveşte-Mă cu o credinţă ca-de-copil şi înfrumuseţează Biserica Mea. 
–Doamne, cum se face că unora le este aşa de greu să accepte pe profeţii acestei epoci şi Cuvîntul rostit de 

Tine? 

–Îţi spun solemn că oile Mele recunosc Glasul Meu. 
–Dar Doamne, cînd cineva poate să dovedească scepticilor că au loc convertiri şi tămăduiri ale marilor 

păcătoşi, chiar şi cu această roadă, ei încă nu se conving. 

–Vassula Mea, şi de-ar învia cineva din morţi chiar în faţa ochilor lor, tot nu vor fi convinşi… 

pentru aceştia, profeţia lui Isaia rămîne: 

„Cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţelege şi uitîndu-vă, va veţi uita, dar nu veţi vedea. Că s-a 

învîrtoşat inima acestui popor şi cu urechile sale greu a auzit şi ochii săi i-a închis, ca nu cumva 

să vadă cu ochii şi cu urechile să audă şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă la Mine şi să-i 

vindec.“ 

Mulţi uită că şi profeţii sînt parte din Trupul Meu. În adevăr, v-am făcut parte fiecăruia 

dintre voi de cîte un har astfel încît toţi să formaţi un întreg, o unitate. Prea scumpă copilă, pe 

unii i-am format să fie apostoli, pe unii să fie preoţi, învăţători, …şi pe unii profeţi în vremi de 

răzvrătire; atunci de ce atît de mulţi dintre voi sînt surprinşi şi resping pe profeţii Mei? Cum 

poate să funcţioneze Trupul Meu cînd unul din mădularele Lui s-a tăiat? sînt obosit, Trupul Meu 

este încontinuu mutilat şi sfîşiat. Floare, acceptă cu iubire pe prigonitorii tăi, nu-i judeca; profeţii 

Mei vor fi pururea persecutaţi, judecaţi, flagelaţi, reduşi la tăcere, goniţi din oraş în oraş, priviţi 

cu dispreţ şi crucificaţi, şi astfel vor face să cadă asupra lor sîngele fiecărui om sfînt, care s-a 

vărsat pe pămînt. Scriptura nu minte niciodată. Eu sînt Cuvîntul. Vino copila Mea. Te-am format 

ca să ispăşeşti pentru sufletele din purgatoriu. Roagă-te floare, prea puţin ştii despre rezultatul pe 

care îl au rugăciunile asupra sufletelor din purgator; stinge focul lor cu rugăciuni; ispăşeşte 

pentru ei. 

 

05. 04. 89 
–Iisuse al meu? 

–Eu sînt; ah, ce mult îmi plac momentele cînd vii la Mine, oferindu-Mi voia ta! Stai cu Mine şi 

Eu voi scrie copiilor Mei. 
(Iisus va scrie mesajul pentru reuniunea din 21. 4. 89) 

Pacea fie cu voi. Eu sînt Domnul, Eu sînt Cuvîntul şi sînt în mijlocul vostru. Simţiţi Prezenţa 
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Mea, copilaşii Mei. Inima Mea Sfîntă este încîntată să vă vadă pe toţi adunaţi la un loc ca unul 

singur.
2
 

Adică să vă fac să progresaţi pe Calea Sfinţeniei pe aceia care încă nu aţi intrat pe Calea 

Mea; nu vă voi lăsa în urmă, mă voi întoarce şi vă voi căuta. Vă voi aduce înapoi pe fiecare 

dintre voi şi vă voi arăta Calea Dreptăţii şi Sfinţeniei, vă voi ridica şi vă voi purta. Ca un tată 

tandru vă voi creşte şi vă voi învăţa preceptele Mele, vă voi îmbogăţi cu Duhul Iubirii Mele. Eu, 

care sînt învăţătorul Iubirii, vă voi învăţa să mă iubiţi total şi să vă iubiţi unul pe altul precum vă 

iubesc Eu; acesta va fi primul pas către Mine. Vă privesc pe toţi ca pe copilaşii Mei, care de-abia 

dacă ştiu să meargă singuri. Vă voi întinde amîndouă mîinile Mele şi voi veţi pune mînuţele 

voastre în ale Mele şi împreună, Eu şi voi împreună, vom face primii paşi înainte…. Ştiţi cît mă 

bucur deja? (Iisus părea atît de fericit!) vă voi face să înaintaţi şi vă voi înfrumuseţa sufletul, 

îndreptîndu-l spre desăvîrşire. În cazul în care veţi dori să vă deschideţi complet Mie, permiteţi-

Mi să vă învăţ sfaturile Mele şi vă voi explica cum să păziţi preceptele Mele. Voi deschide 

porţile Virtuţilor tuturor acelora care vor să înveţe. Da, Eu Însumi, cu Propria Mea mînă, voi 

pune în gura voastră Roada Mea; alipiţi-vă de Mine şi vă voi salva în vremile acestea dificile, 

cînd Furia s-a dezlănţuit, aceste vremuri cînd mulţi dintre voi cad în învălmăşeală, nemaiputînd 

distinge mîna lor stîngă de cea dreaptă.  

Astăzi, mai mult ca niciodată, cel rău şi demonii dau tîrcoale fiecărui colţ de pe pămînt, 

căutînd să vă înşele pe toţi, întinzîndu-vă curse ca să cădeţi. Aceasta este motivul pentru care vă 

cer să vă rugaţi fără oprire. Nu daţi voie vrăjmaşului să vă găsească adormiţi, fiţi treji în aceste 

zile; nu-l lăsaţi să găsească niciun colţişor liber în voi; umpleţi-vă cu Cuvîntul Meu, cu Iubirea 

Mea, cu Pacea Mea, cu Virtuţile Mele, veniţi des şi mă primiţi în mica Ostie albă, în curăţie, 

astfel nu veţi fi duşi în ispită. Rugaţi-vă fără încetare. Vă cunosc nevoile mai bine decît voi şi 

chiar înainte de a-Mi cere ceva… Cunosc inima voastră; în orice situaţie, întoarceţi-vă cu faţa la 

Mine şi rugaţi-vă, rugaţi-vă ca să ispăşiţi şi să împliniţi lipsa de rugăciuni de pe acest pămînt. 

Rugăciunile voastre să fie pavăza voastră, ferindu-vă de tot răul care vă dă tîrcoale de peste tot, 

dezarmaţi demonul prin iubire, iubirea să fie arma voastră, pacea să fie înscrisă pe frunţile 

voastre, ca fiecare să vadă; va trebui să faceţi din fiecare parte a trupului vostru o armă luptînd 

cot la cot cu Mine şi atunci păcatul nu va mai avea putere asupra voastră. (Rom. 6:13-14) Cuvîntul 

Meu să fie Lampa voastră, răspîndiţi Mesajul Meu de Iubire şi Pace în fiecare colţ al globului 

pentru ca să atingă inimile şi să le convertească. Aceia care nu mă cunosc încă să vină şi să vadă 

ce Focar de Iubire este Inima Mea Sfîntă şi cînd o faceţi, chiar dacă inima voastră este împietrită, 

Eu, cu Văpaia Iubirii Mele, voi aprinde inima voastră ca o torţă vie. Preaiubiţii şi binecuvîntaţii 

Sufletului Meu, cît suferă Inima Mea cînd vă vede că-I opuneţi rezistenţă… vedeţi, v-am fost Eu 

vreodată necredincios? Eu sînt Atotcredinciosul care nu vă dispreţuieşte, nu vă părăseşte în 

vremuri de restrişte. În veci nu v-am părăsit; vă voi urmări cum urmăreşte un tânăr pe logodnica 

lui, pentru că Eu sînt un Dumnezeu Credincios care vă priveşte de sus cu mare iubire. Eu şi voi, 

voi şi Eu, vom împărtăşi acele suferinţe. Fiicele şi fiii Mei, vreţi voi să vă rugaţi împreună cu 

Mine Tatăl Nostru? 

Înainte de a începe, reculegeţi-vă şi rugaţi-vă rar, din inimă, rugăciunea să ajungă la Tatăl, 

meditaţi la ceea ce spuneţi, rugaţi-vă, ascult… (…) şi împărăţia Mea va veni şi Voia mea se va 

face pe pămînt precum în Cer. Voi Înlocui întunericul de-acum cu lumina, voi înlocui răutatea cu 

iubirea şi letargia cu o strălucire vie care să vă călăuzească paşii; nu vă voi lăsa, vă voi vindeca 

durerile şi curăţi întinările cu tandreţea Mea, aşadar veniţi la Mine şi iubiţi-Mă. Iubirea voastră să 

                                                 
2
 Iisus se referă aici la faptul că s-au adunat aici toţi copiii: catolici, protestanţi şi ortodocşi. Iisus mi-a cerut să le 

citesc din Scriptura Efeseni, 4: 10-32 şi 5: 1-20 
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stingă Flacăra Dreptăţii, rugăciunile voastre din inimă să uşureze Rănile Mele, rugăciunile 

voastre să se ridice la Cer ca tămîia, slăvindu-Mă şi lăudîndu-Mă; reparaţi greşelile celorlalţi care 

vin noaptea să distrugă Viţa Mea de Vie, împiedicînd-o să facă Struguri. Faceţi binele şi încetaţi 

de a mai face răul. Tot ce faceţi, faceţi pentru Slava Mea. Veniţi suflete preaiubite şi împărtăşiţi 

Crucea Mea cu Mine. Crucea Mea strigă după Iubire, Pace şi Unitate. Vom purta-o împreună, 

voi şi Eu, Eu şi voi, uniţi în Iubire. Eu, Domnul vostru Iisus Hristos, vă dau tuturor 

binecuvîntările Mele. Fiţi Unul. 
(MAI TÎRZIU) 

–Floare, îţi dau Pacea Mea; peste tine este Duhul Meu; reînnoieşte Biserica Mea ca la începuturi, 

în vremea de altădată, cu Iubirea în mijlocul vostru, pînă la întoarcerea Mea. Sculaţi morţii cu 

iubire şi pace, acest pămînt al stafiilor să dea naştere la o nouă viaţă. Ah, preaiubiţilor! Cît 

tînjesc după aceasta Zi Slăvita a Mea! 

 

05. 04. 89 
Mai tîrziu: Sfînta noastră Maică dă Mesajul Ei pentru aceeaşi reuniune: 
–Iată Mesajul Meu pentru sufletele Mele: 

Pacea fie cu voi, copii! Preaiubiţilor, apropiaţi-L pe Dumnezeu în simplitate, fiţi precum 

copiii, deoarece Domnul urmează să fie găsit de aceia care nu-L pun la încercare. El se arată 

celui umil şi acelora care nu au dubii asupra Lui. Vedeţi voi, copiii Mei, atotputernicia pusă la 

încercare îi dă de ruşine pe nebuni. Nu, înţelepciunea niciodată nu intră într-un suflet viclean. 

Aşadar, deschideţi-vă inimile Domnului şi primiţi-L în simplitatea inimii, permiteţi vouă înşivă 

să vă sprijiniţi de El pentru că vă sprijiniţi pe înţelepciune, măriţi-vă credinţa în Domnul rugîndu-

vă; a avea credinţă este iarăşi un har dat de Domnul. Preaiubiţii Mei, veniţi în Inima Mea 

Neprihănită şi vă voi odihni. Toţi care suferiţi, toţi care sînteţi în suferinţă, veniţi la Mine şi Eu, 

care sînt mama voastră, vă voi alina ca orice mamă care îşi mîngîie copilul la necaz. Eu voi face 

şi mai mult chiar, voi mijloci pentru voi pe lîngă Tatăl şi nu vă voi lăsa niciodată. Veniţi şi 

adăpostiţi-vă în Inimile Noastre, coroana de spini care sufocă acum Inimile Noastre să-şi piardă 

spinii şi să crească în locul lor mlădiţe tinere care să facă flori. Aveţi încredere în Dumnezeu, 

credeţi în El. Vă binecuvîntez în Numele Tatălui şi-al Fiului şi-al Sfîntul Duh, amin. 
Iată-l pe Sfîntul Mihail: 

Copii ai lui Dumnezeu, nu ascultaţi şi nu staţi de vorbă cu satana. A minţi înseamnă a vorbi 

cu demonul, a aduna mînia în voi înseamnă a permite diavolului să pună stăpînire pe voi. Nu 

lăsaţi limba voastră să fie cauza căderilor voastre; rugaţi-vă Mie şi Eu voi mijloci pentru voi. 

Aveţi încredere în Dumnezeu şi în Neţărmurita Lui Milostivire. Vă binecuvîntez pe toţi. 
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CAIETUL 33 

11. 04. 89 
Astăzi începe adevărata prigoană. Iisus m-a făcut să înţeleg că în acest Paşte grec-ortodox voi simţi 

Patimile Lui. Sîntem aproape de Paştele nostru. 

 
–Doamne, mulţi mă acuză că sînt un fals profet. Ei caută o dovadă împotriva mea, fie ea şi falsă, care le-ar 

putea veni în sprijinul afirmaţiei lor că mesajul nu este divin. Sînt acuzată că am devenit arma diavolului 
pentru a distruge o mişcare charismatică printr-o altă mişcare charismatică. 

–Lipeşte-te bine de Mine; pace, copila Mea; nu-Mi refuza nimic. Noi (Iisus şi Sfînta Maică) sîntem 

amîndoi cu tine. Adu-ţi aminte că e fumul Satanei şi crede-Mă, fumul nu dăinuie în veci, se 

risipeşte şi dispare. Vassula, Eu, Dumnezeul Tău, te iubesc cu o iubire pe care n-o vei 

înţelege decît în Cer. Fii binecuvîntată, copila Mea, pentru toate calomniile ce ţi s-au adus şi 

pentru toate neadevărurile cu care te acuză. Fii fericită, căci plata ta multă este în Ceruri. 

Acum, Mă crezi? De cîte ori ţi-am spus că vei fi persecutată precum Eu am fost persecutat? 

Mesajul Meu va încînta inimi, dar unii, în pofida evidenţei, se vor întoarce împotriva ta, 

neştiind că pe Mine Mă condamnă condamnînd Mesajul Meu. N-am spus oare că ei te vor 

examina amănunţit pentru a găsi o greşeală? aşa cum au făcut celorlalţi pe care i-am trimis? 

Binecuvîntează-i pe prigonitorii tăi, roagă-te pentru acuzatorii tăi, iartă-i pe toţi din toată 

inima; află Vassula, că Eu sînt Iubire. Iubeşte-Mă, am nevoie de această iubire ca s-o dau 

altora; iubeşte-i pe fraţii Mei aşa cum Eu îi iubesc. 
–Doamne, dar unii sînt complet orbiţi! 

–Ai încredere în Mine, mititico, cu Lumina Mea îi voi lumina şi voi străluci peste mulţi din 

binecuvîntaţii Sufletului Meu. (Cînd am auzit aceste Cuvinte din gura lui Dumnezeu, am fost 

copleşită şi maiestatea Lui m-a făcut să simt acel „înveliş― care acoperă trupul meu, mai mult ca 

niciodată. Am simţit că acest surghiun în care mă aflu nu se mai termină.) 
Ai uitat Patimile Mele? Am suferit din Iubire; fii acum una cu Mine. Eu sînt Cel care a 

permis ca totul să se întîmple precum se întîmplă, astfel tu guşti din aceeaşi Cupă din care am 

băut Eu în timpul Patimilor Mele. (Iisus părea aici ca şi cum îmi făcea o mare favoare! şi sînt fericită 

că mi-a oferit mie Cupa Lui…) 
Te iubesc şi din pricina acestei iubiri ce o am pentru tine, copila Mea, ţi-am permis de data 

aceasta să bei din Cupa Mea. Trezesc suflete mici ca să le formez şi care să semene cu mici 

chipuri ale Patimilor Mele. Fericită eşti tu care Mi-ai oferit inima şi sufletul tău ca să ţi le formez 

cu mîinile Mele Divine într-un alt mic crucifix; bucură-te, suflete! Bucură-te şi fii fericit cu 

Darul Meu! Dar adu-ţi aminte, Micuţo, sub acelaşi cer sub care trăieşti există şi lupi lacomi, 

ascunşi în piele de oaie; sînt falşii profeţi despre care te-am avertizat. 

 
I-am cerut lui Dumnezeu să-mi dea un răspuns despre aceşti oameni, de această dată, din Biblie. Am 

deschis Biblia şi-am pus degetul pe Ieremia 23:10 şi următoarele; în acest pasaj se vorbeşte despre falşii 

profeţi. 
–Preaiubito, nu te teme, sînt înaintea ta; fii fericită că vorbesc tot felul de calomnii la adresa ta. 

Ochii Mei îi vede pe aceşti oameni şi Eu aud vorbirea lor şi simt inimile lor. 
–Da, căci Tu eşti cu mine şi nu mă tem de nimic. 

–Curaj, îţi voi da Tăria Mea ca să continui. Noi? 
–Da, în vecii vecilor. 

Ca şi cum aceste persecuţii n-ar fi fost îndeajuns, sala mare pe care o închiriaserăm pentru reuniunea 

noastră ne-a fost refuzată. Aşa, fără motiv şi pe neaşteptate, deşi o rezervaserăm cu mult timp înainte. 

Ne-au spus că nu vor mişcări religioase la ei. M-am trezit cu 200 de oameni în spate, fără vreo 

posibilitate de a găsi pe cineva care să ne vrea, cu numai o săptămînă înainte de reuniune. Dar Domnul 

nu ne-a lăsat şi ne-a venit în ajutor. El ne-a făcut posibilă întîlnirea chiar în Biserica Lui, o bisericuţă 
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care aparţine Capucinilor. Da, Maiestatea Sa, Domnul, i-a ales pe cei mai smeriţi şi cei mai săraci dintre 

toţi Fraţii, ca un Semn pentru aceia care persecută Mesajul lui Iisus. 
 

23. 04. 89 
După reuniunea de rugăciune şi citirea Mesajelor din Bisericuţa Capucinilor din St. Maurice, plină de 

lume: 
–Binecuvîntat fie Domnul meu care nu ne-a lipsit de întîlnirea în Numele Lui. Domnul este bun chiar şi cu 

aceia fără merite. Domnul meu, Tu ai răspuns rugăciunilor noastre. Tu ai răspuns postului şi sacrificiilor 
pe care preaiubiţii Tăi copii Ţi le-au oferit. Binecuvîntez Numele Tău. Binecuvîntăm Numele Tău. Domnul 

meu este bun, iubirea Lui este în veac şi credincioşia Lui se-ntinde din neam în neam.“ (Ps. 100:5) să 

slujim Domnului! 

–Eu sînt Domnul care te iubeşte. Te voi hrăni sub ochii prigonitorilor tăi. Fiţi binecuvîntaţi voi 

toţi care aţi auzit şi recunoscut chemarea păstorului, fiţi binecuvîntaţi voi toţi care Mi-aţi 

oferit sacrificii. Eu vin în ajutorul tuturor acelora care se agaţă de Mine şi braţele Mele sînt 

leagănul vostru, Inima Mea Sfîntă – Adăpostul vostru. Eu sînt Dumnezeul vostru şi voi, 

poporul Meu, bucuraţi-vă! Bucuraţi-vă, preaiubiţilor! Nu încercaţi să înţelegeţi de ce Glasul 

Meu este purtat de acest instrument slab. Credeţi cu simplitatea inimii, evitaţi să a Mă puneţi 

la încercare, fiţi binevoitori în Ochii Mei precum copiii inocenţi şi puri. Uitaţi-vă la Inima 

Mea Sfîntă, sînt în faţa voastră, arătîndu-vă tuturor Inima Mea. Simţiţi Iubirea Mea arzătoare 

pentru voi, nu vă împotriviţi Mie, nu opuneţi rezistenţă rugăminţilor Mele; veniţi la Mine şi 

permiteţi-Mi să vă arunc în străfundurile Inimii Mele Sfinte. Inima Mea să fie Adăpostul 

vostru. Cum să nu vă vin în ajutor, preaiubiţii Mei? Eu, care sînt Izvorul Supremei Iubiri, vă 

voi lăsa vreodată? Strigătul vostru disperat a răsunat în toate Cerurile, am auzit rugăciunea 

voastră de pe pămînt. Nu, preaiubiţilor, nu vă fie teamă. Ochii Mei văd totul. Aud totul şi vă 

spun adevărat că voi călăuzi fiecare pas pe care îl veţi face şi-l voi binecuvînta. Eu sînt 

devotatul vostru Paznic şi Viţa Mea de Vie va fi udată şi îngrijită de Propria Mea mînă. O voi 

păzi de teamă ca, noaptea, să nu intre în Ea nepoftiţii. Toţi cei care vor să vină şi să vadă Viţa 

Mea de Vie să se apropie la lumina zilei; numai vulpile vin noaptea; sculaţi-vă în zorii zilei 

ca oamenii cu bun simţ şi vizitaţi-Mi Viţa de Vie. Eu, Domnul, sînt Paznicul Ei şi din marea 

Mea Iubire şi din marea Mea Milă vin să refac Viţa Mea de Vie. Fiţi fericiţi şi Cerurile să 

audă laudele voastre! Bucuraţi-vă şi aclamaţi Slava Domnului; fiţi guriţele care transmit 

Cuvîntul Meu, cei care dorm să se trezească la sunetul vostru, proclamaţi Iubirea Mea tuturor 

naţiunilor, cei care rătăcesc departe de Mine să se întoarcă; nu-i voi refuza, chiar dacă inimile 

lor sînt uscate şi păcatele lor roşu-aprins. Le voi arăta Comorile Inimii Mele iertătoare; cîntaţi 

şi vă bucuraţi căci Eu voi rămîne cu voi pînă la sfîrşit. 

28. 04. 89 
–Doamne? 

–Eu sînt. 
–Îţi mulţumesc, îţi mulţumesc şi Te laud pentru minunile Tale pe care efectiv le reverşi asupra noastră. Inima 

mea se bucură şi preaînalţă Numele Tău Sfînt. Tu eşti Scutul meu care mă ocroteşte. Tu eşti Dreptul 
Judecător. Îţi ofer voinţa mea. 

–Vassula Mea, oferă-Mi de-a pururi voinţa ta, fii în slujba Mea, doreşte-ţi să fii tăbliţa Mea, 

permiţîndu-Mi să folosesc mîna ta. Nu-Mi refuza nimic şi voi acţiona în tine. Permite-Mi să 

întăresc şi mai mult influenţa Mea asupra ta. Preascump suflet, realizează cît de nefolositoare 

eşti fără Mine. Eu sînt înţelepciunea. Mesajul Meu, chiar şi după moartea ta, va fi citit de 

mulţi. Va ajunge în fiecare colţ al acestui pămînt pentru a spori iubirea, credinţa şi speranţa. 

Ai încredere în Mine, copilul Meu, Eu sînt învăţătorul Tău, Salvatorul Tău, Pacea ta, 

Ziditorul Tău şi Acela-Care-Te-iubeşte-Cel-Mai-Mult. 
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01. 05. 89 
–Doamne, ţi-ar plăcea să scrii Mesajul Tău pentru adunarea din 19 mai? 

–Eşti gata? 
–Nu sînt nicicînd gata, dar tu poţi să mă faci să fiu gata. 

–Cere şi ţi se va da. 
–Îţi cer, Doamne, să-ţi aud Glasul şi să scriu. 

–Deschide-ţi urechile, atunci şi ascultă cu atenţie. Scrie: Pacea să fie cu voi toţi. Eu sînt Domnul, 

Emanuel, Sfîntul Sfinţilor, care Mă manifest prin acest instrument neputincios. Mă cobor la 

voi, micuţilor, un neam atît de mult ocrotit, vin la voi, arătîndu-Mi Inima Sfîntă în chiar faţa 

ochilor voştri. Inima Mea Sfîntă este Sfîntă, Pură şi plină de Iubire; aşadar, treziţi-vă, ca în 

trecut, treziţi-vă din letargia voastră, treziţi-vă şi simţiţi-Mă. Duhul Meu este încontinuu 

revărsat printre voi, ca niciodată atît de îmbelşugat şi totuşi mulţi dintre voi nu au înţeles… 

Eu, Domnul, am format profeţi, chiar de cînd v-am zidit, dar ai Mei repetă ceea ce 

întotdeauna au făcut… ei încă Îmi mai persecută profeţii, alungîndu-i din oraş în oraş. Sfîntul 

sînge al lui Abel este vărsat fără oprire. Aceşti oameni Îmi cer Mie legi care să fie drepte, ei 

tînjesc să Mă aibă lîngă ei, dar cînd le trimit Duhul Meu Sfînt de Har îşi închid ochii şi refuză 

să asculte şi permit inimilor lor să se preschimbe în granit. Ei se unesc să alunge Duhul Meu 

Sfînt al Harului precum ar alunga o piază rea. Inima Mea suferă… deschideţi! Deschideţi! 

(Iisus striga) Nu-Mi blocaţi Calea! Înlăturaţi aceste pietroaie! Nu mai staţi în calea Poporului 

Meu pe care l-aţi înfometat! Lăsaţi-i să ajungă la Mine. M-am coborît la voi ca să vă vindec 

şi să vă mîngîi. M-am coborît ca să vă aduc Pace şi Iubire, am venit să fertilizez pămîntul 

Meu şi să-i cultiv solul. Numele Meu este Sfînt şi sfinte sînt preceptele şi legile Mele. Da, voi 

uda acest pămînt însetat cu Iubirea Mea şi Eu, Domnul, voi continua să revărs Duhul Meu 

peste copiii Mei, binecuvîntîndu-i. Nu aţi observat? Nu v-aţi dat seama că vă pregătesc să 

primiţi un Nou Cer şi Un Nou Pămînt pe care vi le-am promis cu mult timp înainte? încă nu 

aţi înţeles? N-aţi văzut cum lucrez? Vă fac semn tuturor de la un capăt la altul al pămîntului 

pentru a asculta Glasul Meu. 

Ah, preaiubiţilor, am venit ca să vă tămăduiesc durerile, rănile şi infirmităţile voastre, toate 

care v-au fost aplicate cu atîta barbarie în aceasta întunecime. Nu, preaiubiţii Mei, durerile 

voastre nu sînt incurabile, rănile voastre pot fi vindecate, căci Eu sînt-cu-Voi şi ca niciodată atît 

de aproape de voi. Veniţi deci cu Iubire la Mine, cereţi-Mi cu iubire şi veţi primi, invocaţi-Mă cu 

iubire şi vă voi auzi, vă voi ridica la Sînul Meu şi vă voi legăna, mîngîindu-vă. Auziţi-Mi 

strigătul de Iubire şi Pace: Iubirea vă iubeşte, Iubirea este rădăcina Pomului Vieţii, aşadar să fie 

iubire ceea ce iese din inimile voastre. Cînd Iubirea se arată, Ea însăşi acolo unde este răul, 

Iubirea şterge orice răutate, risipind-o precum ceaţa este risipită de primele raze calde de soare. 

De dragul celor cuvioşi ai Mei, voi reînvia toate cadavrele; nu voi păstra tăcerea, vă voi învia pe 

toţi cu Cuvîntul Meu, nu voi fi tăcut pînă ce nu voi slăvi Trupul Meu şi voi reînnoi întreaga Mea 

Biserică. Aflaţi toţi cei care vreţi să suprimaţi Duhul Meu de Har şi care vreţi să-Mi înăbuşiţi 

Glasul, că eforturile voastre răutăcioase şi intenţiile voastre rele sînt toate în zadar. Voi continua 

să întind mîna Mea fiecăruia, chiar şi răzvrătiţilor, chiar şi acelora care Mă provoacă zi şi noapte; 

vedeţi? Toţi sînteţi Poporul Meu, indiferent de credinţă sau de rasă; aduceţi-vă aminte că Eu sînt 

IUBIRE şi Eu v-am zidit pe toţi. Astăzi, Planul acoperă întreaga lume. V-am trimis şi vă trimit 

solii la fiecare neam, ca să vă fac să înaintaţi în credinţa voastră, să vă convertesc, să stabilesc 

pace şi iubire, să vă unesc. Deci nu încercaţi să astupaţi Glasul Meu şi chemările Maicii Mele. 

Glasurile Noastre vor continua să vină asupra voastră ca un ciocan care sfarmă pietrele pînă în 

Ziua Slavei Mele. Bucuraţi-vă şi aclamaţi Viţa Mea de Vie Roditoare, căci cu însăşi mîna Mea 

pămîntul este întors şi lucrat. Cu însăşi mîna Mea scot şi ard spinii şi mărăcinii, cu însuşi 



 

44 

 

acoperămîntul Meu o adăpostesc de vînturile seci şi furtunile care se ridică de la duşmanul Meu. 

Eu sînt Cucernicul Ei Paznic care cu fervoare şi în veac o păzeşte. Această Viţă de Vie este 

Darul Meu făcut vouă şi Strugurii Ei vă vor fi oferiţi gratuit şi vor umple întreaga lume, hrănind-

o. 

Ah, preaiubiţii Sufletului Meu, ascultaţi îndeaproape cuvintele Mele şi încercaţi să le 

înţelegeţi, nu vă îndoiţi, punîndu-Mă la încercare fără încetare… Eu, Domnul, vă spun în modul 

cel mai solemn: Scripturile sînt pe cale de a se împlini. Atunci, de ce atît de mulţi dintre voi sînt 

surprinşi de revărsarea Duhului meu? De ce sînteţi surprinşi cînd tinerii voştri au vedenii? Vin 

înaintea voastră ca să corectez ştiinţa voastră despre Cuvîntul Meu. Vin cu mare iubire să 

reînviez cadavrele fiilor şi fiicelor Mele, vin ca să vă convertesc şi să vă amintesc statutele Mele, 

vin ca să chem pe cel păcătos la mărturisire, vin ca să-i chem la pocăinţă pe toţi acei preoţi, 

episcopi şi cardinali care cu atîta răutate Mi-au rănit Inima Sfîntă şi M-au trădat pe Mine, 

Prietenul lor şi Dumnezeu; nu vin ca un Judecător, nu încă, vin la voi ca cerşetorul în zdrenţe şi 

desculţ cu buzele arse, implorîndu-vă şi cerşind puţină iubire, o întoarcere la iubire. Astăzi aveţi 

în faţa voastră un cerşetor jalnic cu mîna permanent întinsă, cerşind pentru o întoarcere a iubirii. 

Vă implor, întoarceţi-vă la Mine şi iubiţi-Mă. Învăţaţi să Mă iubiţi, învăţaţi să Mă iubiţi, faceţi 

pace cu Mine, faceţi pace cu Mine, nu vă voi respinge, Eu sînt Iubire şi vă iubesc la nesfîrşit; 

veniţi la Mine cît timp Ora n-a sosit, nu aşteptaţi ca să se pogoare Dreptatea Mea, nu lăsaţi ca 

Dreptatea Mea să vă ia prin surprindere. 

Aduceţi-vă aminte deci că voi fi în această teribilă şi redutabilă Oră drept în faţa voastră 

stînd ca un Sever Judecător majestuos şi Glasul Meu care a fost acela al unui cerşetor mizerabil 

se va preschimba într-o flacără de Foc Nimicitor, într-o rupere de nori, furtună şi grindină. Răsu-

flarea Mea va fi ca un torent de sulf care va pune foc peste tot pentru a vă curăţi şi a vă reînnoi 

pe toţi, unindu-vă într-un Popor Sfînt. Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc întru Mine şi care urează 

bun venit Duhului Meu de Har pe care îl revărs cu atîta generozitate acum peste întreaga 

omenire, căci Mă veţi vedea pe Mine, Dumnezeul vostru; binecuvîntaţi-i pe cei săraci cu duhul, 

căci a lor este împărăţia Cerurilor; fericiţi sunt toţi aceia care au urechi de auzit şi inima simplă, 

bineprimind Duhul Meu de Har cu o-credinţă-ca-de-copil, pentru că în aceste inimioare, Cuvîntul 

Meu va prinde rădăcini; fericiţi cei care sînt prigoniţi pentru dreptate, pentru că a lor este 

împărăţia Cerului. Încă numai puţin timp, porumbiţele Mele, şi Eu voi fi cu voi; aveţi Pacea mea; 

binecuvîntez pe fiecare dintre voi; Eu, Iisus Hristos, binecuvîntez şi iert pe prigonitorii voştri, 

pentru că nu ştiu ce fac. Eu, Domnul, vă iubesc în veci. 

 
Apoi Domnul mi-a arătat ce va trebui să le citesc din Scriptură: Evrei 3:7-19 şi 4:1-17 
–Iahve, Tăticul Meu, adu-mi aminte de poruncile Tale ca să pot să le urmez şi să-ţi fiu credincioasă Ţie. Ştiu că 

regulile Tale sînt drepte, Tăticul Meu, şi ştiu şi cred că mă faci să sufăr din credincioşie. A fost bine pentru 
mine să gust şi să beau din Cupa Ta amară. Acum, te rog Doamne, lasă Iubirea Ta să mă mîngîie, vino şi 
tratează-Mă cu tandreţe şi voi trăi, deoarece legea Ta este viaţa şi delectarea mea, îndreaptă-mi paşii spre 
Casa Ta precum mi-ai promis. Te doresc, Tată din Cer, te aştept Yahve, Tăticul meu, Te aştept. 

–Iubirea te iubeşte, copila Mea şi nu voi permite nimănui să te despartă de Mine; tu eşti parte din 

Mine acum; să lucrăm. 

 
Am văzut într-o noapte, într-un vis-vedenie, portretul lui Iisus. Am remarcat că Ochii lui Iisus se umpleau 

de lacrimi şi, înainte de a cădea pe podea, m-am grăbit şi am deschis mîna. Cu mîna plină de preţioasele 

lacrimi ale lui Iisus, mă depărtam; voiam să le beau. 

 

–Fiică, ai Pacea Mea; vino, sînt cu tine! eşti fericită să fii cu Mine? 
–Oh, da, Doame al meu, Iisuse! 
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–Şi mai vrei să-Mi încredinţezi voia ta şi să lucrezi pentru Mine? 
–Da, Doamne, Te rog să Te prezinţi iarăşi mie. 

–Eu sînt Domnul Iisus Hristos, Salvatorul Tău. 
–Da, Doamne, dacă aceasta ţi-e dorinţa. 

–Este dorinţa Mea; oferă-Mi, deci, voia ta şi Eu o voi folosi. 
–Îţi ofer voia mea şi fă cu mine ce doreşti. 

–Atunci ia-Mi mîna, Eu şi tu împreună. Te iubesc, iubeşte-Mă. 

 
Iată, am încercat să mă reculeg înaintea Domnului, încercam să simt Prezenţa-I Sfîntă şi să fiu una cu El. 

 

–Micuţo, de fiecare dată cînd simt cum încerci, Inima Mea Sfîntă se bucură nespus. Eu sînt Cel 

Preaînalt şi te iubesc. Te vei reculege şi te vei ruga cu credinţă? 
–Voi încerca, Doamne al meu, ajută-mă să mă rog precum Tu voieşti. 

–Atunci, predă-te cu totul Mie, fă-mi plăcere şi spune-Mi: „Iisuse, Te iubesc!“ Fă-Mă fericit cu 

aceste Cuvinte spontane de iubire, care vin în mod sincer şi din inimă. Inima Mea Sfîntă este 

Adăpostul Tău, rămîi în Mine, vino, măreşte-ţi iubirea faţă de Mine, te vreau perfectă! 
–Voiesc să fac Voia Ta şi să Te bucur pe deplin. 

–Te voi ajuta. Vassula Mea, noi? 
–În veci. 

–Vino, odihneşte-te în Inima Mea. 
–Odihneşte-Te Tu într-a mea, Doamne. 

–Mă voi odihni. 

 

12. 05. 89 
–Iisus? 

–Eu sînt. Simte-Mă şi contemplă-Mă. Eu sînt Iubire şi sînt  Sfînt, iubeşte-Mă şi fii sfîntă; te voi 

învăţa, căci Eu sînt înţelepciune; vino, Maica Mea te iubeşte; Ea va scrie acuma Mesajul. 
(Mesajul din 19. 5. 89 din Martigny) 
–Copila Mea, sînt Sfînta ta Maică. Te binecuvîntez. Iată Mesajul Meu: Pacea să fie cu voi toţi; vă 

iubesc pe toţi şi vă binecuvîntez. Ascultaţi şi acordaţi atenţie chemărilor Noastre de astăzi; 

înţelegeţi că timpul presează. Iisus şi Eu, vă chemăm noapte şi zi la convertire. Chemările 

Noastre la convertirea voastră sînt peste tot în lume acum şi se vor înmulţi. Timpul presează, 

copiii Mei. Astăzi, Inima Mea este îndurerată pentru că atît de mulţi dintre voi par că nu 

înţeleg urgenţa Apelurilor Noastre. Vă cer să meditaţi şi să vă examinaţi voi înşivă, încercaţi-

vă voi înşivă pentru a vedea dacă sînteţi convertiţi şi pe Calea lui Dumnezeu. Preaiubiţii Mei 

copii, a fi convertit nu înseamnă numai să crezi în Dumnezeu şi să te rogi, a fi convertit 

înseamnă a fi pe placul lui Dumnezeu, să fii în deplină contemplare în El, a fi convertit 

înseamnă a fi sfînt şi a trăi în sfinţenie, a fi convertit înseamnă a face pace cu Dumnezeu şi a-

L iubi pe Dumnezeu din tot sufletul; gîndiţi-vă la iubirea pe care Iisus o revarsă asupra 

voastră; trăiţi în Hristos, curăţaţi-vă voi înşivă şi deschideţi-vă inimile în întregime ca să vă 

vindece Iisus; a fi convertit înseamnă a dori să fiţi cu Dumnezeu, să tînjiţi după El cu toată 

inima voastră. Mulţi uită că darul spiritual cel mai mare este iubirea. Vă amintesc încă o dată 

porunca lui Iisus: „iubiţi-vă unul pe altul precum Eu vă iubesc“. Făceţi-mi plăcerea şi trăiţi 

Mesajele Noastre; fiţi micii noştri purtători de cuvînt, împrăştiind seminţele Noastre peste 

tot; fie ca cei care au urechi să audă; daţi-vă seama de urgenţa Mesajelor Noastre. Sînt 

fericită să vă văd aici, în această noapte, pe toţi adunaţi împreună. Vă binecuvîntăm toate 

obiectele religioase pe care le aveţi cu voi; fie ca această noapte să fie o noapte de meditaţie, 

o examinare minuţioasă a sufletului vostru. Iisus şi Eu sîntem prezenţi pururea pentru a vă 
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ajuta; aşadar vorbiţi-Ne cu inima voastră şi Noi vă vom asculta. Vă binecuvîntez pe toţi în 

Numele Tatălui, şi Fiului, şi Sfîntului Duh, amin. 

 

13. 05. 89 
–Iisus? 

–Eu sînt. Discerne-Mă complet, după măsura capacităţii pe care ţi-am dăruit-o. Fericiţi cei săraci 

cu duhul, căci a lor este împărăţia Cerurilor. Fiţi binecuvîntaţi! Atenţie la răul care îşi 

dublează forţele pentru a vă descuraja. Vă ajut să nu cădeţi în capcanele lui, vă netezesc 

calea, n-aţi observat? 
–Da, Doamne al meu, am observat şi Te binecuvîntez. 

–Adu-ţi aminte că Eu sînt Cel care te susţine; suflete preascump, nu uita niciodată incapacitatea 

şi nepriceperea ta chiar şi de a respira fără de Mine; adu-ţi pururea aminte de felul în care 

lucrez. Te-am ales şi pe tine printre alţii pentru a primi Mesajele Mele. Sînt renumit în a-Mi 

apropia suflete care sînt sărmane, a le vindeca, iar apoi, prin ele, a-Mi face cunoscut 

Cuvîntul. 
–Doamne, pot să îndrăznesc să spun ceva? 

–Iubirea ascultă. 
–Doamne, de multe ori Cuvîntul Tău e dat, dar şi de multe ori, nici ascultat, nici crezut. 

–Ştiu, totuşi, nimic nu se face în zadar căci, chiar dacă mulţi nu ascultă, sînt cîţiva care o fac. 

Astfel încît, chiar şi dacă numai o singură sămînţă prinde rădăcină, merită toate sacrificiile. 
–Doamne, cu Harul Tău şi din milă, ne dai nouă toate aceste mesaje. Mulţime multă ar fi putut să le citească şi 

să se convertească, şi totuşi nu este aşa. Mesajele Tale sînt combătute şi de cele mai multe ori ignorate, 
de chiar ai Tăi. 

–Asta, floarea Mea, înseamnă marea apostazie în Biserica Mea. Biserica Mea e plină de caini, 

întronîndu-se ei înşişi în Sanctuarul Meu. Ei acordă mai mare atenţie formalităţilor decît 

învăţăturilor mele despre Iubire. Le-am încredinţat milioane de suflete să le conducă la Mine 

cu iubire, dar ei au lăsat cheia cunoaşterii de-o parte şi nici ei nu intră în ea, şi nici pe ceilalţi 

care ar vrea nu-i lasă să intre. 
–Doamne, cît timp mai trebuie să suferim? 

–Nu prea mult; pune-ţi încrederea în Mine; vino, îţi voi citi un pasaj din Cuvîntul Meu. 
(Iisus mi-a indicat Ieremia, 4:5-3) 
–Creaţie, nu amîna, converteşte-te şi auzi Glasul Meu. Vino, noi? 
–Da, Doamne al meu, dar îmi pare că nu l-am spus niciodată în aceste zile. 

–Şi vreau s-o spui Vassula… zîmbeşte-Mi. 
–Tu eşti cu-adevărat? 

–Eu sînt. Floare, cît de des trebuie să-ţi spun? 
–Ştiu, Iisus, dar îmi place să Te aud confirmînd-o. 

–Înţelege cît iubesc şi Eu să te aud repetîndu-Mi Numele, nu obosesc niciodată să te aud 

chemîndu-Mă; să ai de-a pururi Numele Meu în cugetul Tău, în inima ta, grăieşte Numele 

Meu pururea şi oriunde, vorbeşte despre Mine; aceasta Mă slăveşte. 
–Ah, Iisuse, mi-ai dat atît de mult, binecuvîntat să fie Numele Tău. Slavă lui Dumnezeu. 

–Ai Pacea Mea, vei săruta Picioarele Mele? 
–Da, Doamne al meu. (Am sărutat Picioarele Domnului în spirit şi pe un crucifix) 

–Slăveşte-Mă rămînîndu-Mi credincioasă. 

 

15. 05. 89 - Prigonită nespus de mult 
–Doamne? 

–Eu sînt. Nu am venit să aduc pace pe pămînt; nu pacea am venit s-o aduc, ci sabia… (Matei, 

10:34;25) Evanghelizează cu iubire, îngerul Meu, pentru Iubire. Te voi ajuta. Sînt Eu, Iisus, şi 

te iubesc. 
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16. 05. 89 
–Iisus? 

–Eu sînt. Nu Mă trăda. Doreşte-Mă mai mult ca niciodată; creşti în încercările tale; lasă-i pe 

fiecare să înveţe să Mă iubească pe Mine, Dumnezeul lor, lasă-i să înveţe să se prosterneze ei 

înşişi şi să Mă adore pe Mine, Sfîntul lor. De ce folos Îmi sînt rugăciunile lor făcute din 

buze? Am nevoie de iubire şi adoraţie. Roagă-te, preaiubita Sufletului Meu, pentru preoţii 

Mei, episcopi şi cardinali să discearnă Voia Mea complet. Eu, Domnul, am nevoie de 

IUBIRE şi ADORAŢIE şi UNITATE, toţi împreună, în jurul unui singur Tabernacol. Dacă ei 

ar căuta interesele Mele, ar înţelege cît tînjeşte şi cît îşi doreşte Inima Mea Sfîntă această 

unitate sub conducerea lui Petru al Meu, lui Petru căruia Eu Însumi i-am dat cheile împărăţiei 

cerului. Aşadar, rugaţi-vă cu ardoare cu toţii, ca să poată să înţeleagă că Eu, Domnul, îi chem 

să se unească; îi chem pe toţi aceia care sînt sub Numele Meu să se întoarcă la adevărata 

unitate, sub Petru-al-Mieilor-Mei. Mai tîrziu, voi chema şi toate celelalte neamuri să accepte 

Numele Meu ca pe Cel al Unsului. Voi vorbi în inima lor. 

 

22. 05. 89 - Medjugorje 
–Doamne? 

–Eu sînt. 
–Te iubesc, Te ador Sfîntul Sfinţilor, Sfinte Iisuse. 

–Iubeşte-Mă şi adoră-Mă, primeşte-Mă mereu în acest mod. 

 

24. 05. 89 - Medjugorje 
–Iisus? 

–Eu sînt. Preaiubito, iubeşte-Mă. Copila Mea, această zi să fie o zi plină de bucurie, bucură-te, 

căci Eu, Domnul-sînt-cu-tine tot timpul. Veniţi şi adoraţi-Mă; veniţi şi simţiţi Inima Mea 

Sfîntă, veniţi şi fiţi una cu Mine, micuţilor. Binecuvîntez pe fiecare dintre voi; Iubirea este cu 

voi; Iubirea vă iubeşte. 
Acest Mesaj a fost dat pentru micul nostru grup din Medjugorje. Iisus ne-a cerut în această dimineaţă să 

venim să-L adorăm. Mai tîrziu, la prînz, la Biserică, preotul a anunţat că pe seară va fi ora de adoraţie. 

Am „alergat― acolo fiindcă Iisus ne chemase! 
 

25. 05. 89 - Medjugorje 
–Doamne? 

–Fiică, nu scrie în grabă, deschide-ţi urechile şi auzi-Mă. Eu sînt Iubire, dar Iubirea e atît de 

puţin iubită. Iubirea este atît de neînţeleasă! Vino, noi? 
–În veci, Doamne. 

 
SĂRBĂTOAREA INIMII SFINTE 

–Inima Sfîntă a lui Iisus? 

–Eu sînt. Astăzi, Inima Mea Sfîntă cheamă toate neamurile să asculte Glasul Meu. Eu sînt Iubire, 

Eu sînt Pace, Eu sînt Calea, Adevărul şi Viaţa; acolo nu este alt Adăpost pentru salvarea 

sufletului vostru decît în Inima Mea Sfîntă. Fiică, scrie cu Mine rugăciunea pe care ţi-am 

dictat-o anul trecut: 

 
O, Inimă Sfîntă a lui Iisus, învaţă-mă căile Tale; 

Inimă Sfîntă a lui Iisus, îndrumă-mă pe Calea Integrităţii; 

Fereşte-mă de cel rău şi nu mă lăsa voii lui; 
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Inimă Sfîntă a lui Iisus, 

Fii Stînca ce mă adăposteşte, pentru că Tu eşti Refugiul meu; 

Hotărăşte ca Iubirea şi Pacea Ta să mă conducă  

şi să mă păzească. Amin. 

 

01. 06. 89 
Inimă Sfîntă a lui Iisus, ai vărsat peste mine un torent de binecuvîntări. Inimă Sfîntă a lui Iisus, tu dai 

părăsiţilor o Locuinţă permanentă. Familia Ta a găsit o Casă. Binecuvîntat să fie Domnul nostru zi de zi, 

Care ne salvează şi ne aduce unul după altul în Inima Lui Sfîntă. Binecuvîntat fie Domnul nostru care 

poartă poverile noastre şi împărtăşeşte suferinţele noastre. 
–Doamne? 

–Eu sînt. Simte Prezenţa Mea, reculege-te şi ascultă-Mă.  
(Mesaj pentru reuniunea de rugăciune) 
–Pacea fie cu voi cu toţi. Eu sînt Domnul, Salvatorul vostru şi Acela care caută inima voastră. Eu 

sînt Cel care stă neobosit afară, bătînd la fiecare uşă, Eu sînt Cel care îl urmăreşte pe păcătos 

şi care îi lasă pe înţelepţi stupefiaţi; Eu sînt Cel care sporeşte binecuvîntările Mele şi care vă 

pregăteşte cu blîndeţe să intraţi în Noul Meu Ierusalim. Eu sînt Sfînta Treime, întreagă în 

Unul şi acelaşi care, cu Planul Salvării Mele, vă pregătesc pe toţi să vă uniţi într-o singură 

sfîntă turmă. Eu sînt Cel care opreşte din creştere copacii înalţi şi permite celor mici să 

crească; nu vă temeţi, preaiubiţii Mei, pentru că în acest pustiu voi semăna noi seminţe de 

Iubire şi Pace, voi reînvia grădina Mea, astfel încît aceia care sînt fără Dumnezeu şi rai să 

vadă şi să ştie că mîna Mea Divină este peste voi toţi. Cei împietriţi cu inima vor înţelege 

Milostivirea Mea Neţărmurită că Eu, Unul Sfînt, sînt printre voi. Vă ţin de mîna voastră 

dreaptă; simţiţi Prezenţa Mea; nu vă voi lăsa, deci, nu vă temeţi; da, vă voi lua pe fiecare 

dintre voi de mînă şi vă voi forma, ca să fiţi numiţi copii ai Luminii şi să slujiţi dreptei cauze. 

Eu, Domnul, am spus încă de la începuturi că vă vreau sfinţi precum Eu sînt Sfînt. Deoarece 

Eu sînt Dumnezeu şi voi, poporul Meu, trebuie să urmaţi Legii Mele. Legea Mea este o Lege 

a Iubirii. Învăţaţi cum să Mă iubiţi, învăţaţi cum să Mă adoraţi; sînt în căutarea inimii 

voastre. Nu ascultaţi la lume, ascultaţi la strigătul Meu de Iubire, ascultaţi bătăile Inimii 

Mele; fiecare bătaie de inimă este o chemare pentru un suflet. Veniţi la Mine, în braţele Mele 

deschise, aruncaţi-vă în îmbrăţişarea Mea şi simţiţi această Iubire ce o am pentru voi; simţiţi 

această Milostivire ce o am pentru voi toţi! Întoarceţi-vă la Mine şi vă voi vindeca; Păstraţi 

cuvintele Mele ca pe o comoară şi gravaţi-le în inima voastră; nu lăsaţi cuvintele Mele să 

zboare în cele patru vînturi; veniţi şi fixaţi-vă ochii la Mine şi nu permiteţi nimănui să-i 

întoarcă de la Mine. Daţi-vă seama de Harurile pe care vi le ofer, cînd Eu, Domnul…  
Aici Iisus s-a întrerupt, zicîndu-mi: 
–Floare, înfrînge apatia ta. 
–Doamne, ajută-mă să ies din ea! 

–Fă-Mi plăcere ascultîndu-Mă. 
–Ajută-mă să Te ascult. Iisus continuă dictarea. 

–…sînt Prezent. Vă cer în adevăr tuturor să vă mărturisiţi vina şi să Mă doriţi. Duhul Meu de Har 

se va revărsa peste voi toţi, pentru a vă scoate din acest spirit de letargie care apasă greu 

peste voi şi pentru a vă reînsufleţi înainte de a începe să vă descompuneţi. Aşadar, 

deschideţi-vă urechile şi ascultaţi-Mă. Ştiu că majoritatea dintre voi sînteţi acum morţi, deşi 

credeţi că sînteţi vii, dar aceasta se întîmplă din pricina faptului că nu vă abandonaţi total 

Mie. Încredeţi-vă în Mine şi nu-Mi opuneţi rezistenţă. Abandonaţi-vă Mie, predaţi-vă, 

predaţi-vă. Daţi-Mi Mie voie, Iubitorului vostru Dumnezeu, să fiu Furul inimioarei voastre. 

Nu vă fie teamă, Eu sînt Iubire şi Iubirea doreşte să înfrumuseţeze inima voastră, fiţi deci 
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atenţi la cuvintele Mele. Poate că vă par simple, dar Eu sînt un Dumnezeu al Simplităţii, Eu 

sînt Smerit şi Umil. Ştiu că mulţi dintre voi nu încetează niciodată să gîndească despre Mine 

că Mă repet, dar aceasta se datorează faptului că se pare că nu pătrund de loc cuvintele Mele 

în voi! dacă mă repet este din pricina letargiei voastre, din pricina surzeniei voastre, este din 

pricină că atît de mulţi dintre voi nu pun cuvintele Mele în practică. 

Mă cobor cu Inima Mea în mînă oferindu-vi-O, mă cobor oferindu-vă Pacea Mea şi Iubirea 

Mea, Mă cobor ca să vă unesc din nou pe toţi într-o singură Turmă, Mă cobor să înviez această 

era moartă într-una vie; veniţi şi lăudaţi-Mă pe Mine, Domnul vostru, pe Mine, care Mă aplec 

către voi de pe Tronul Meu Ceresc să vă trag la Mine şi să vă reînviu. Lăudaţi-Mă toţi care aţi 

aşteptat Spiritul Meu de Har să se pogoare peste voi; mergeţi şi proclamaţi Dreptatea Mea tuturor 

neamurilor şi lăsaţi Mesajul Meu să ajungă pînă la capătul pămîntului, să audă strigătul Meu de 

Iubire; bucuraţi-vă şi vă veseliţi acum toţi cei cărora le e sete de Mine pentru că vă voi umple, 

ştergeţi-vă lacrimile toţi cei care sînteţi oprimaţi zi şi noapte, căci Eu sînt aici ca să vă mîngîi şi 

să vă păzesc. Inima Mea Sfîntă vă cheamă pe toţi să veniţi la Mine în sfinţenie; sprijiniţi-vă de 

Mine şi vă voi conduce la Tabernacolul Meu unde vă aştept zi şi noapte. Mă ofer vouă în fiecare 

zi, veniţi, veniţi şi Mă primiţi în sfinţenie şi în curăţie. Nu Mă jigniţi, fiţi puri şi sfinţi cînd mă 

primiţi, reculegeţi-vă şi recunoaşteţi Prezenţa Mea Vie în micuţa Ostie albă; lăsaţi-Mă să simt 

sfinţenia şi puritatea voastră. Oh, numai de-aţi şti ce Har vă ofer în dar! veniţi, fiţi-Mi pe plac 

meditînd la Mesajul Meu, fiţi-Mi pe plac şi trăiţi Mesajul Meu, fiţi-Mi pe plac şi schimbaţi-vă 

vieţile. Fericit omul care meditează la ce îi ofer Eu astăzi şi studiază inima lui şi examinează 

sufletul lui căci îl voi învia; fericiţi sînt preoţii Mei, episcopi, cardinali care vin la Mine ca 

publicanul (vameşul, Luca 18:9-14), admiţînd greşeala lor, căci în aceste inimi Cuvîntul Meu va 

prinde rădăcină şi va prospera; atunci le voi deschide ochii ca să poată vedea şi înţelege cu inima 

că tot ce-Mi trebuie este Iubire, Iubire şi Adoraţie, dar vai! Atît de mulţi dintre aceşti slujitori au 

căzut în mrejele Satanei! Cum aş putea să îndur formalităţile lor şi falsa lor umilinţă cînd în 

lăuntrul lor iubirea lipseşte? Cine a mai rămas acolo ca să Mă adore? Care dintre toţi aceştia va fi 

primul care să dea exemplu copiilor Mei şi să vină cu inima plină de iubire la Mine, să se 

prosterneze în Sfînta Mea Prezenţă şi să Mă admire în linişte? Tot ce cer, preaiubiţilor, este 

iubire şi sfinţenie. 

Sînt în căutarea inimii voastre. Veniţi şi oferiţi-Mi inima voastră şi vă voi impregna cu 

Iubirea Mea ca şi voi, la rîndul vostru, să puteţi să umpleţi inima copiilor Mei. Eu sînt Unul Sfînt 

al vostru care vă pune această întrebare simplă: unde este turma pe care v-am încredinţat-o, 

turmă care era mîndria voastră? (Ieremia, 13:20). Curaţăţi-vă voi înşivă, pocăiţi-vă, supuneţi-vă 

Vicarului Bisericii Mele, Ioan-Paul al II-lea, care niciodată nu vă trădează, dar pe care îl 

îndepărtaţi şi îl ignoraţi. Voi, care continuaţi încă să vă bateţi joc de el, atîrnaţi mai greu ca 

niciodată în Inima Mea Sfîntă…Trădatul, Eu sînt, şi chiar de către ai Mei… Pentru cît timp încă 

veţi mai fi ca nişte oaze înşelătoare pentru Turma Mea? Un miraj într-un pustiu fără sfîrşit? 

Fraţilor, tot ce vă cer este Iubire; veniţi şi adoraţi-Mă, nu mai pierdeţi timpul căutîndu-Mă acolo 

unde nu exist, fiţi exemplu pentru Turma Mea; Iubirea aşteaptă; veniţi şi adoraţi-Mă pe Mine, 

Dumnezeul şi Regele vostru. Veniţi înapoi la Mine, fraţi ai Mei şi lui Iisus al vostru, cu Inima-Mi 

palpitînd de o iubire fără de sfîrşit, îi va fi milă de voi şi vă va şterge păcatele, neameninţîndu-vă 

în veac pentru nici măcar unul singur. Căutaţi-Mă cît încă mai sînt de găsit ca Atotmilostiv 

(înainte ca Dreptatea Lui să vină) şi Mă voi coborî şi voi deschide ochii orbilor şi auzul acelora pe 

care i-am făcut surzi. Voi desface peceţile, vă voi permite să vedeţi Lumina Mea şi să auziţi şi să 

înţelegeţi Cuvîntul Meu, ca să puteţi să vă convertiţi şi să fiţi vrednici să Mă lăudaţi şi să Mă 

preamăriţi şi să Mă slăviţi pe Mine, Dumnezeul vostru, din străfundul inimii voastre. Eu, 
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Domnul, pun mîna Mea pe capul vostru şi vă binecuvîntez. Fiţi una. 

Te binecuvîntez, copila Mea, vino lîngă Maica Mea; floare, simte-Mă; te iubesc. Adu-ţi 

aminte că te voi apăra precum o leoaică îşi apără puişorii. Fii binecuvîntată şi ascultă Mesajul 

Meu: 

–Copilaşii Mei, nu vă împotriviţi chemărilor lui Dumnezeu; predaţi-vă, sprijiniţi-vă pe El şi 

lăsaţi-L să înfrîngă cerbicia inimilor voastre; ascultaţi-L şi faceţi ceea ce El vă spune; Eu sînt 

Sfînta voastră Mamă, care vă aminteşte tuturor că Cuvîntul lui Dumnezeu este Viaţa, 

Cuvîntul lui Dumnezeu este Lumina; mulţi dintre voi auziţi Rugămintea Lui de Iubire, totuşi, 

imediat ce părăsiţi aceste locuri, lumea vă trage înapoi la ea şi astfel Rugămintea Lui de 

Iubire este uitată. V-am cerut în ultimul meu Mesaj să meditaţi şi să vă examinaţi conştiinţa. 

Astăzi vă întreb: de ce atît de mulţi dintre voi care aţi auzit Mesajul meu vin astăzi să asculte 

un nou Mesaj cînd pe celălalt nici nu l-aţi meditat, nici nu l-aţi mai citit? 

Inima mea Imaculată vă iubeşte pe toţi, dragi copii, şi de aceea vă cer astăzi să recitiţi 

Mesajul meu de mai înainte şi să-l puneţi în practică. Vă iubesc pe toţi, nu uitaţi vreodată că 

Inima mea Imaculată este leacul pentru durerile voastre. Vă binecuvîntez pe toţi, în Numele 

Tatălui, şi-al Fiului, şi-al Sfîntului Duh. Amin. 

 
Scripturile spre citire: 1Tim. 4:1-16; 6:20-21; 2Tim. 2:10-26; 2Tim. 3:1-17. 
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CAIETUL 34 

 

05. 06. 89 
–Doamne al meu? 

–Eu sînt. 
–Slavă fie lui Dumnezeu. Trebuie să împlinesc legămintele ce Ţi le-am făcut, Doamne al meu, de a-Ţi fi 

credincioasă şi să caut numai interesele Tale şi ce-Ţi aduce mai multă Slavă, pentru că Tu Te-ai coborît să 
mă salvezi. De sus, de pe Tronul Tău, Te-ai aplecat către mine să ai grijă de mine în oprobiul meu. M-ai 
ridicat ca să merg în Prezenţa Ta în lumina celor vii. 

–Floare, proprietatea Mea, slăveşte-Mă iubindu-Mă, vino şi adoră-Mă în linişte, priveşte-Mă în 

linişte, iubeşte-Mă în linişte, ai Pacea Mea, fiică. Voi intensifica Lucrările Mele peste 

omenire. Intră în Inima Mea Sfîntă şi găseşte-ţi odihna acolo, vino! 

 

 

08. 06. 89 
Astăzi, părintele James (care sosise pe 7 iunie), eu şi Beatrice ne-am întîlnit iarăşi cu Mitropolitul grec 

Damaschinos. Ne-a primit călduros. Părintele James a mărturisit. Eminenţa sa a spus că studiază 

revelaţiile şi că ar dori să aibă şi restul. A mai spus că e mai degrabă sceptic faţă de aceste lucruri. S-a 

păstrat neutru şi mi-a cerut să rămînem în legătură. 

 

09. 06. 89 
Astăzi, părintele James şi cu mine ne-am dus la episcopul Bullet al oraşului Lausanne. Părintele James i-

a relatat (despre Mesaje) şi Monseniorul Bullet a avut şi el tot o poziţie neutră. Şi el a fost de acord să 

studieze revelaţiile. Tot astăzi a avut loc şi adunarea grupului de rugăciune la Sainte Maurice, în 

Biserica Capucinilor. Părintele James a mărturisit despre Mesajele revelate. 

 

10. 06. 89 
–Iisus? 

–Eu sînt. Ai credinţă, Vassula, pentru că acestea sînt Lucrările înţelepciunii Mele. Fii receptivă la 

Glasul Meu şi nu te frămînta pentru restul. Fiecare persoană care împărtăşeşte această 

Lucrare, împărtăşeşte Crucea Păcii şi Iubirii Mele; nu permite înţelepţilor să te înşele, deci ai 

încredere în Mine pînă la capăt; adoră-Mă, aceasta este Calea către Mine. 

 

12. 06. 89 
–Iisus? 

–Eu sînt. 
–Iisuse, e dificil… (adică toată această abordare spirituală; încă nu-mi dau bine seama…) 

–Floare, crede ca un copil. 
–Oh, e frumos! 

–Împrejurul Meu sînt îngerii Mei; M-am coborît cu îngerii Mei. 
–E frumos, Doamne! 

–Fă-Mi plăcerea şi caută pururea cunoaşterea; permite poruncilor Mele să te umple de plăcere şi 

vei fi binecuvîntată. Încîntă-Mi Sufletul şi spune-Mi Abba din cînd în cînd. O, sfinţită de 

Propria Mea mînă, fii reflecţia Mea, fii sfîntă, lasă-ţi inima să fie odihna Capului Meu. Eu, 

Domnul-sînt-Cu-tine; îţi vei aminti de Prezenţa Mea? Păstrează-Mă în cugetul Tău ca să fii 

atentă la acţiunile, gîndurile şi cuvintele tale. Ai Pacea Mea. 
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12. 06. 89 
–Sînt Eu, Iisus; vino; sînt cu Padre Pio. 

–Sînt cu tine, Vassula; ascultă-L pe Bunul nostru Domn. 
(Padre Pio mă încurajează adeseori) 

 

14. 06. 89 
–Iisus? 

–Eu sînt. Voia Mea este să te îmbunătăţesc, este şi a ta? 
–Da, Doamne, este şi a mea, dar mediul, ambianţa, anturajul, sînt dificile. 

–Acceptă ceea ce te înconjoară şi tot ce ţi-am dat. Voia Mea este să te am aproape de Mine, 

bizuindu-te pe Mine şi pe nimeni altcineva. Eu sînt învăţătorul Tău şi îndrumătorul Tău 

Spiritual. 
–Doamne, cînd spui aceasta, îl faci pe părintele James să fugă şi să se ascundă! 

–Vassula, permite-Mi să-ţi citesc un pasaj din Cuvîntul Meu. 
(Iisus m-a pus să deschid Sfînta Biblie la Ecleziastul Cartea lui Sirah, cap. 4:11-22, înţelepciunea ca 

Învăţător. Am deschis-o la întîmplare.) 
Vezi? Eu sînt înţelepciunea şi Eu sînt Învăţătorul Tău. 

–Doamne, versetul 19 îmi dă bătaie de cap. 

–Acesta capătă sens dacă Mă refuzi în totalitate, dar nu te necăji, te voi ridica de fiecare dată cînd 

eşti gata să cazi. Te-am aşezat într-un loc special în Inima Mea Sfîntă. Vassula Mea, permite-

Mi să te educ complet. Iubirea te iubeşte. Îmi face plăcere de cîte ori îţi aminteşti de Mine. 

Vei medita tu oare la toate acestea? Ai Pacea Mea. 
–Dumnezeul meu, cum este cu putinţă aşa ceva, Dumnezeu să vorbească cu mine? 

–Eu sînt. Floare, fii cu Mine. 
–Slăvit fie Dumnezeu! 

  

15. 06. 89 
–Dumnezeul meu? 

–Eu sînt. Discerne-Mă… fii pregătită să Mă primeşti. Îngerul Meu, repetă după Mine aceste 

Cuvinte: „O, Inimă Sfîntă a lui Iisus, Domnul meu pe care Îl ador, îţi ofer voia mea, fă-mă 

instrumentul Păcii şi Iubirii Tale, fă-mă victima dorinţelor arzătoare ale Inimii Tale Sfinte; 

Amin.“ 

Da, şi-acum abandonează-te total Mie, am nevoie de suflete victime, aşadar, oferă-Mi voia 

ta. Vassula, fii una cu Mine, Eu, care sînt Suprema Victimă a Iubirii; rămăşiţa Mea, bunul Meu, 

mirul Meu, altarul Meu, îţi voi înfrumuseţa sufletul lăsîndu-te să împărtăşeşti Crucea Păcii şi 

Iubirii Mele pînă la sfîrşit, Eu şi tu, tu şi Eu, uniţi în Iubire. 

 

19. 06. 89 
(Mesaj pentru întrunirea de rugăciune de la Fribourg, la Sora Bunului Păstor.) 
–Doamne? 

–Eu sînt. Pacea fie cu voi. Preascumpe suflet, simţiţi-Mă, simţiţi Prezenţa Mea, sînt în mijlocul 

vostru, al tuturor. Veniţi şi scoateţi-vă voalul care apasă greu peste ochiii voştri şi vedeţi-Mă 

în Slava Mea. Ştiu cît sînteţi de slabi şi că la cea mai mică furtună ridicată de potrivnicul 

Meu tremuraţi şi cădeţi, dar nu disperaţi în aceste Vremi ale Răzvrătirii, căci Eu, Domnul, 

care sînt Adăpostul vostru şi Mîngîietorul vostru sînt pururea atît de aproape de voi. Eu sînt 

Scăparea celor ce sînt în nevoi şi disperaţi, adăpost contra furtunilor iscate de vrăjmaşul Meu, 

un Izvor Perpetuu pentru cei însetaţi, Umbrarul care vă ocroteşte de căldura sufocantă a 

acestui pustiu în care trăiţi acum. Inima Sfîntă este larg deschisă pentru a vă primi şi a vă 



 

53 

 

odihni. Eu sînt Iubirea care caută să consoleze şi să iubească fiecare inimă. Eu sînt Iubirea 

care vă iubeşte veşnic. Vezi? Mă cobor de pe Tronul Meu Ceresc, aplecîndu-Mă la voi pentru 

a vă ridica la Mine şi a vă hrăni sufletul direct din Vistieriile Mele Cereşti. Mă cobor la voi, 

mieii Mei înfometaţi, Mă cobor ca să vă adun pe toţi în Căldura Braţelor Mele. De dragul 

vostru, voi înmulţi Harurile Mele peste voi toţi şi-i voi scula pe morţii voştri cu Focul arzător 

al Iubirii Mele. Vin cu Inima Mea Sfîntă în mînă oferindu-v-O, O veţi primi? Preaiubiţii Mei, 

este aproape Ziua cînd fiecare viziune se va adeveri; fiecare viziune se va împlini curînd şi în 

timpul propriei voastre vieţi; aşadar, deschideţi-vă inimile şi încercaţi să înţelegeţi de ce 

Duhul Meu de Har se revarsă peste această generaţie cu atîta îmbelşugare. Ziua se apropie, 

toate generaţiile vor fi una, sub un păstor, împrejurul Unui Sfînt Tabernacol, iar Eu, Domnul, 

voi fi Singurul, Unic pentru ele. Deci, rugaţi-vă preaiubiţii Mei, rugaţi-vă pentru această 

Unitate pentru care Eu, Domnul, sînt în plină pregătire. Acum sînteţi risipiţi, iar păşunile 

voastre, goale; jalea păstorului Meu (Sfîntul nostru părinte, Ioan-Paul al II-lea) s-a auzit în tot 

Cerul, deoarece cainii au rupt cîrja lui episcopală în numeroase bucăţi, Unitatea făcută 

bucăţele, pentru a rupe frăţia dintre ei, (aici L-am simţit pe Dumnezeu îndurerat de moarte), dar 

Ziua Slavei Trupului Meu este aproape şi ce bucurie va fi atunci; va fi o zi a minunii şi 

Rănile pe care le-am primit în Casa prietenilor Mei celor mai buni se vor vindeca. Inima 

Sfîntă doreşte astăzi iubirea în curăţie; o revenire la iubire este tot ce am nevoie. Nu din 

iubire M-am dăruit singur ca o bună mireasmă şi ca o jertfă? 

Este prea mult că vă cer să vă abandonaţi Mie cu totul? Este prea mult să vă cer puţină 

recunoştinţă şi o revenire a iubirii? Iubirea doreşte iubire, Iubirii îi e sete de iubire, Iubirea vă 

imploră pentru o revenire la iubire; nu vă ridicaţi împotriva Legii Mele care este o Lege a Iubirii. 

O, preaiubiţii Mei, cît vă iubesc! De ce atît de mulţi aţi încetat să Mă adoraţi? Vă reamintesc că 

sînt Prezent la această Oră Sfîntă, înconjurat de serafimii Mei şi de heruvimi. Stau tăcut dinaintea 

voastră; Eu, Sfîntul Sfinţilor, v-am dat numele vostru. Preaiubiţilor, deşi aţi păcătuit faţă de 

Mine, v-am iertat; voi sînteţi sămînţa Mea! Oare vă voi vedea la Ora de Adoraţie fixată, 

preaiubiţii Mei? Vă veţi scula şi veţi veni la Mine, care vă aştept în Tabernacolul Meu? veniţi la 

Mine… veniţi la Mine… nu lepădaţi ceea ce Spiritul Meu vă oferă în aceste zile; păstraţi-vă în 

Iubirea Mea şi acceptaţi Milostivirea Mea. Aduceţi-vă aminte că totul va dispărea şi nu va mai 

rămîne nimic şi că totul se va învechi într-o zi, dar sufletul vostru rămîne veşnic. Eu, Domnul, 

binecuvîntez pe fiecare dintre voi, dăruindu-vă Pacea Mea, pentru ca şi voi, la rîndul vostru, să O 

puteţi dărui celorlalţi. 

 

21. 06. 89 
–Doamne? 

–Eu sînt. Să nu încetezi să te rogi pînă la sfîrşit. Urmează mărturiile Mele, Preaiubito. Rămîi 

mereu disponibilă pentru Mine, Dumnezeul tău. Sînt pururea lîngă tine pentru a-i da 

sufletului tău ceea ce îi lipseşte. Înţelepciune? Te voi învăţa înţelepciunea, fără de arginţi. 

Răbdare? ţi-o voi da pe-a Mea; Pace? Pacea Mea este a ta. Perseverenţa? îi voi insufla 

sufletului tău să fie plin de rîvnă; Tărie în a îndura ispăşiri pentru tine şi pentru ceilalţi? Vei 

absorbi de la Mine. Iubire? Îţi voi umple inima din Inima Mea. Ah, copila Mea! De ce ai 

încetat să-mi Mai ceri aceste Haruri care pot hrăni sufletul Tău? 
–Chiar că nu ştiu… 

–Adu-ţi aminte, Eu sînt Înţelepciunea şi Învăţătorul tău, aşadar depinde de Mine. Pînă acum, nu 

Eu am hrănit sufletul tău şi pe al celorlalţi ? Voi continua să revărs peste tine mărturiile Mele, 

ca profeţia; ai încredere în Mine, caută-Mă, umblă cu Mine, ascultă-Mă, iubeşte-Mă şi adoră-

Mă. Sînt Prezent în toată vremea, aşadar, simte-te în siguranţă. Eu sînt Autoritatea şi 
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Disciplina care se coboară peste tine. Ah, copila Mea, te iubesc nesfîrşit de mult. Nu-ţi 

tulbura sufletul căutînd să înţelegi căile Mele căci, făcînd aceasta, nu faci decît să te laşi 

atrasă pe căi primejdioase care nu se mai sfîrşesc în veac. Ca să ştii, căile Mele nu sînt căile 

tale şi diferenţa dintre ele, îţi spun că e imensă! Acceptă ceea ce îţi dau cu Pace, permite-Mi 

să ţin degetul Meu peste tine. Eu şi tu, uniţi în Iubire; vino, noi? 

 

29. 06. 89 
–Binecuvîntat fie Domnul nostru, Atotputernicul, care face atîtea minuni. Dumnezeul meu, m-ai învăţat 

Cuvîntul Tău şi voi vesti mereu minunile Tale. Plin de Milă, mi-ai iertat vina şi m-ai adus la înţelepciune. M-
ai făcut să înţeleg şi să pricep cuvintele înţelepciunii: „Cei care mă mănîncă pe Mine, iar vor flămînzi, cei 

care Mă vor bea pe Mine, încă vor înseta.“ (Ec.Si. 24:23). Ca o femeie care a rămas văduvă, la fel şi eu 

rătăcesc în acest pustiu, căutînd Izvorul Tău veşnic şi păşunile Tale verzi unde aş putea să-mi reazăm 
capul şi să mă odihnesc. 

–Fiică, în loc de un pom neroditor, te-am făcut să înfloreşti şi să porţi roade; în loc de un păgîn 

ostil, un slujitor fervent, în locul lîncezelii, ţi-am dat rîvna pentru Mine, Dumnezeul Tău. 

Vino, rămîi în bunăvoinţa Mea şi fii una cu Mine. 
–Doamne, mă întrebam despre întrunirea noastră de ieri… 

–Eu, Domnul, voi transmite curierilor Mei Vestirile Mele. Iată, astăzi, Eu rup lanţurile de la 

mîinile voastre; simţiţi-vă liberi… Dacă vă place să veniţi cu Mine şi să împărtăşim Crucea 

Păcii şi Iubirii Mele, atunci veniţi. Vă voi purta de grijă; simţiţi-vă liberi… Ştiţi foarte bine 

că Eu Îmi sînt suficient Mie Îmsumi, Eu sînt Atotputernicul. Iubesc inocenţa voastră şi nu vă 

voi priva de Semnele Mele. Voi da săracilor şi nevoiaşilor, ca să poată lăuda Numele Meu. 

Veniţi la Mine cu inima curată, ca să vă fac să propăşiţi; veniţi şi Mă preamăriţi şi adoraţi-Mă 

căci Eu sînt Sfînt. Iubirea vă iubeşte din veşnicie, veniţi. 
–Doamne? 

–Eu sînt. Roagă-te şi să se audă rugăciunea ta, rugăciunea pe care Eu ţi-am dictat-o: 
O, Inimă Sfîntă a lui Iisus, 

Doamne al meu, pe care îl ador, 

Îţi ofer voia mea; 

fă-mă instrumentul Păcii şi Iubirii Tale, 

fă-mă victima dorinţelor arzătoare 

ale Inimii Tale Sfinte. 

Amin. 

Rămîi mică şi creşte numai în Spirit. Părăsită, nu vei fi niciodată. 

 

04. 07. 89 
–Doamne al meu? 

–Eu sînt. Reculege-te la fiecare întrunire; nu te teme; învăţăturile Mele sînt sănătoase. Permite-

Mi să-ţi educ sufletul, permite-Mi să continui Planul Meu Divin; tot ce vreau este voia ta. 
(În lăuntrul meu L-am văzut pe Iisus întinzîndu-Şi mîna spre mine cînd spunea: „Tot ce vreau este voinţa 

ta―.) 
–Îţi dau Pacea Mea, Iubirea Mea pe vecie. Nu te voi trăda niciodată. Pace, copila Mea. Ascult-O 

pe Mama Mea. 
–Da, Doamne. 

Sfînta Maria, Maica noastră: 
–Vassula, lasă-ţi inima să se odihnească în Inima Sfîntă a lui Iisus şi lasă restul Lui. Vino, îţi voi 

dicta Mesajul Meu.  

 
(Mesaj pentru întrunirea de rugăciune din 14. 7. 89 din Fribourg): 
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–Pacea fie cu voi. Sînt cu voi toţi în această adunare cu mîinile întinse către voi, binecuvîntîndu-

vă pe toţi. Ascultaţi cuvintele înţelepciunii. Tot ce caută Domnul sînt inimile voastre, nu-L 

refuzaţi. Dacă Îi oferiţi inima voastră, El vă va da Darul Iubirii Lui ca să vă conducă şi să vă 

ia în Inima Lui Sfîntă care este Casa voastră, Casa sufletului vostru. Întoarceţi-vă la Domnul 

şi oferiţi-I voinţa voastră; veniţi înapoi la Cel Preaînalt şi El vă va înmiresma cu Iubirea Lui. 

Vă chem ca să vă încurajez pe toţi astăzi. Chemările Noastre sînt peste tot în această lume 

întunecată, în această lume deprimată şi zbuciumată care a devenit epoca voastră. Cer în mod 

solemn fiecărui suflet să mediteze de ce Iisus şi cu Mine vă îndemnăm pe diferite căi şi în 

atîtea părţi ale lumii, chemîndu-vă la convertire. Sîntem ca nişte Părinţi înnebuniţi de durere 

care folosesc toate mijloacele ca să ajungă la voi şi să vă înştiinţeze pe voi, care sînteţi copiii 

noştri atît de iubiţi; luaţi seama la avertismentele şi chemările noastre. Pocăiţi-vă, rugaţi-vă 

din inimă, veniţi din dragoste la Domnul, veniţi şi adoraţi-L pe Domnul; acceptaţi Iubirea pe 

care v-O oferă, încîntaţi-I Inima şi lăsaţi-L să vă vadă cum veniţi cu toţii la Ora de Adoraţie. 

Iubirea doreşte iubire, Iubirea caută inima voastră. Veniţi deci la Iubire, veniţi la Cel Prea 

Sfînt care se tînguie în gura mare la voi pentru o revenire la iubire. Eu sînt Sfînta voastră 

Mamă care vă iubeşte. Să nu vă îndoiţi. Vă binecuvîntez pe toţi în Numele Tatălui, şi-al 

Fiului, şi-al Sfîntului Duh, amin. 

 
(Sfîntul Mihail ne dă şi el un mesaj.) 
–Eu sînt Sfîntul Mihail. Sînt Sfîntul Vostru Mihail, căruia vă rugaţi pentru ocrotire şi apărare 

contra celui rău; nu vă temeţi; încercările voastre vor fi reabilitate de această rugăciune. 

Permiteţi Spiritului Iubirii să extindă Apelurile Lui de Har, ascultaţi de Duhul Sfînt pentru că 

Milostivirea Lui este Covîrşitoare. Nu-i înăbuşiţi pe aceia care primesc Mesajele Unuia Sfînt 

precum au făcut strămoşii voştri, spunînd vizionarilor: „să nu aveţi vedenii“ şi profeţilor: „nu 

ne profetizaţi căci noi sîntem în Adevăr“, în schimb, ridicaţi ochii şi priviţi în jurul vostru: 

toţi se adună şi se întorc la Dumnezeu; fii voştri de departe şi fiicele voastre fiind transportate 

cu tandreţe, pentru că Domnul a prevestit toate acestea: „cu toate că noaptea stăpîneşte în 

epoca voastră, Lumina Mea o va străpunge şi va acoperi acest pămînt şi toate neamurile vor 

veni la Mine şi turma Mea se va aduna iarăşi la un loc, într-un singur Sfînt Staul sub Numele 

Meu“. Rugaţi-vă, o, copii ai Domnului, şi permiteţi Domnului să redreseze Poporul Lui 

acceptînd ce iese din gura bebeluşului şi a umilului. Nu aveţi teamă, Salvarea este aproape şi 

chiar la porţile voastre. Vă binecuvîntez în Numele Tatălui, şi-al Fiului, şi-al Sfîntului Duh, 

amin. 

Permite-I Domnului să te folosească, Vassula, doreşte-L pe Domnul, iubeşte-L pentru că El 

este Cel mai Milos. 

 
MAI TÎRZIU. 

Încă însetată după Dumnezeu, merg la El pe această cale specială pe care El mi-a dat-o, chiar dacă 

uneori nu înseamnă decît 10 secunde. Nu mi-a trebuit decît un moment de schimb de intimitate, o 

conversaţie cu Mîntuitorul meu. 
–Doamne, te iubesc. 

–Eu sînt. Floare, iubeşte-Mă, tu mă bucuri, apropie-te, sînt lîngă tine. 

 

05. 07. 89 
–Domnul meu? 

–Eu sînt. Pacea fie cu tine. 
–Doamne, cîteodată este greu. 
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–Vassula Mea, ştiu că e greu să trăieşti în pustiu, dar adu-ţi aminte că ochii Mei nu te scapă din 

vedere, sprijină-te pe Mine; cuvintele Mele nu diferă de cele din trecut. N-am încetat nicicînd 

să chem fiecare generaţie să se convertească. Cu mare dragoste şi milă voi întinde mîna Mea 

către voi pururea. Voieşti să mai continui cu Lucrările Mele de Iubire? 
–Da, Doamne, voiesc, dacă aceasta e dorinţa Ta. 

–Este dorinţa Mea. Dorinţa Mea este să înfrumuseţez fiecare suflet de pe pămînt, dorinţa Mea 

este să las pe fiecare să guste din Pîinea Mea; vă iubesc pe toţi. Dorinţa mea este să vă umplu 

şi fără plată, dorinţa Mea este să aduc înapoi în simţiri pe cei fără Dumnezeu. Vassula, simte 

Inima Mea Sfîntă; nicicînd n-a fost mai sfîşiată şi mai îndurerată ca acum, în era voastră 

întunecată. 
–O, Dumnezeule… 

–Totuşi, cît de copleşitoare e suferinţa mea cînd văd atît de multe suflete că se îndreaptă spre 

focul veşnic… înţelege copila Mea, că suferinţa ta este nimic în comparaţie cu a Mea. 

Permite-Mi să mă odihnesc în tine; fii în Pace. 

 

06. 07. 89 
–Doamne, în ultimele zile sigur ţi-ai ascuns Faţa de mine, nu mai simt Lumina Ta la fel de mult ca înainte. De 

ce mă părăseşti? 

–Eu sînt. Nu înceta să te rogi niciodată. Eu sînt Mîntuitorul Tău, Unul Sfînt. Iubirea Mea pentru 

tine e copleşitoare şi te învăţ ce e bine pentru sufletul Tău. Eu sînt Cel care te formează, nu te 

gîndi că te părăsesc, nu te plînge, nu te osteneşti în zadar. Ascultă Vassula Mea, te iubesc şi 

nu voi înceta în veac să te hrănesc cu Pîinea Mea. Ascultă-Mă: Eu sînt, din mare milă, 

pregătesc pentru această generaţie o Viţă de Vie delicioasă. Eu sînt ca o Viţă cu mlădiţe 

încîntătoare, Florile Mele poartă Rodul Iubirii şi al Păcii; „apropiaţi-vă de Mine cei ce Mă 

poftiţi şi vă săturaţi din Roadele Mele; cei care Mă mănîncă pe Mine, iar vor flămînzi; şi cei 

care Mă beau, iar vor înseta.“ (Ec. Si. , 24: 20, 21, 23). 

Ah, fiică, cît Îmi doresc ca fiecărui suflet să-i fie foame, sete de Mine! Biserica n-ar fi ajuns 

în ruină precum este acum, căci ce-mi folosesc Mie formalităţile şi ceremoniile lor cînd iubirea 

lipseşte? Poate un copac să supravieţuiască fără rădăcină? rădăcina Bisericii Mele este Iubirea; 

şi-atunci, dacă Iubirea lipseşte, cum poate Biserica să supravieţuiască? 
–Iisuse, vreau să te mîngîi… 

–Odihneşte-Mi Capul cu iubirea ta, iubeşte-Mă şi permite-Mi să mă odihnesc în tine. Mă bucur 

profund cînd vă văd pe toţi la Tabernacolul Meu. (Iisus se referă la aceia care vor fi prezenţi la 

Ora de Adoraţie). Iubirea te iubeşte. Eu sînt Domnul, aşadar, simte-te în siguranţă. 

 

07. 07. 89 
–Învaţă-mă să mă supun Ţie, deoarece Tu eşti Dumnezeul meu şi Cel care mă educă; spiritul meu mă părăseşte 

şi mă simt nemîngîiată în acest surghiun. Doamne, auzi plîngerea mea, unde eşti? 

–Floare, pacea fie cu tine. Sînt lîngă tine; de-acum înainte vreau să ai mai multă credinţă în 

Mine; nu sînt Eu Învăţătorul Tău? Atunci, de ce te necăjeşti? Fii în Pace, Eu sînt Iertare, 

rămîne-Mi credincioasă şi lasă restul Mie. Nu-ţi voi refuza niciodată Pîinea Mea, nici Iubirea 

Mea; aveţi grijă unul de altul, roagă-Mă deseori, fie şi numai o clipă. Sînt pururea înaintea ta 

şi sînt Unicul care te îndrumă. Simte-te deci încrezătoare fiindcă mîna ta este într-a Mea. Ştiu 

că eşti sărmană, dar nu sînt Eu Bogăţia Nemărginită? Nu ai nevoie să te îngrijorezi, căci Eu 

sînt Acela care se va îngriji de tine. Nu te gîndi nici măcar o clipă că o să te las în întuneric. 

Îţi voi umple lampa cu ulei, nu voi înceta în veac să te hrănesc, Micuţo, Îmi pasă de tine; 

roagă-te fără întrerupere, permite-Mi să fiu Învăţătorul Tău pînă la sfîrşit. Mîngîie-Mă cu 

iubirea ta, împodobeşte-Mă cu rugăciunile tale, sedu-Mă cu simplitatea ta, caută-Mă şi mă 
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vei găsi în simplitatea inimii, doreşte-Mă, însetează după Mine şi nu obosi să evanghelizezi 

pentru iubire cu iubire. Eu, Domnul, te iubesc cu gelozie. Stai în Inima Mea Sfîntă; Inima 

Mea Sfîntă va da sufletului Tău tot ce-i lipseşte. Doresc această iubire deoarece sînt Izvorul 

Iubirii. Iubirea vă iubeşte pe toţi. 

 

08. 07. 89 
–Doamne, sufletului meu îi lipseşte înţelepciunea, peseverenţa, zelul, răbdarea. Am nevoie de Tăria Ta ca să 

continui, dar ştiu că e de-ajuns să spun: „Te trădez, mă ia valul“ şi Iubirea Ta imediat vine să mă sprijine, 
mîna Ta să mă ridice. Doamne? 

–Eu sînt. Nu te îndoi niciodată. Eu sînt Domnul şi Adăpostul Tău. Cînd ai nevoie de Mine la 

vreme de primejdie, adu-ţi aminte să chemi Numele Meu şi voi alerga să te salvez, agaţă-te 

de Mine, Preaiubito, căci Eu sînt Dumnezeul Tău care te ocroteşte. Le răspund tuturor 

acelora care mă invocă, ai încredere în Mine şi Eu nu te voi lăsa vreodată; sprijină-te pe 

Mine, umărul Meu să fie reazămul capului Tău, Inima Mea Sfîntă Casa ta; părăsită nu vei fi 

niciodată. Nu din Infinita Mea Milostivire te-am ridicat la Mine? Nu am plouat cu 

binecuvîntări asupra ta? Scoală deci şi nu te teme. Ştiu că eşti slabă de înger, dar îţi voi da 

Tăria Mea ca să faci faţă prigonitorilor Mei; vor cădea unul după altul. Nimeni nu te va 

atinge, pentru că Eu sînt Adăpostul Tău. Nu trebuie să te temi cînd petreci în acest surghiun, 

aminteşte-ţi cum te-am mîntuit de cel rău. Eu sînt Izvorul nădejdii tale. Voi fi părtaş cu tine 

pururea pînă la capăt; aşadar, vino şi descarcă-ţi inima Mie, Eu şi tu, împreună. Dă-ţi seama 

cum îţi conduc sufletul, fără niciun merit din partea ta; fiică, tot ce-ţi dau e gratis, uneşte-te 

cu Mine şi fii una; îţi dau Pacea Mea; nu mai păcătui.  

 
–Alfa şi Omega? 

–Eu sînt. 
–Slavă lui Dumnezeu, binecuvîntat fie Domnul nostru! 

–Floare, adu-ţi aminte, cînd mă vezi, zîmbeşte-Mi, Eu sînt Iubire şi sînt alături de tine. Permite-

Mi să fiu Învăţătorul tău. S-a spus deja că fiii şi fiicele Mele vor fi învăţaţi de Mine şi că 

Iubirea va fi Învăţătorul vostru, învăţătorul vostru şi toate învăţăturile vor veni de la 

înţelepciunea însăşi; Eu sînt Acela care te va îndruma pînă la capăt. Vino, tu, care încă mai 

rătăceşti în acest pustiu, zicînd: „L-am căutat pe Mîntuitorul meu şi nu L-am găsit“; găseşte-

Mă preaiubita mea, în curăţia inimii, iubindu-Mă fără interes personal; găseşte-Mă în 

sfinţenie, în abandonul pe care îl doresc de la tine; găseşte-Mă ţinînd cont de Poruncile Mele; 

găseşte-Mă înlocuind răul cu iubire, găseşte-Mă în simplitatea inimii; nu mai păcătui; 

încetează de a mai face răul; învaţă să faci binele; caută dreptatea; ajută-i pe cei oropsiţi, ca 

acest pustiu şi uscăciune să se bucure; atitudinea călduţă a ta să se aprindă într-o flacără vie; 

renunţă la apatia ta şi înlocuieşte-o cu zelul; fă toate aceste lucruri ca să te învredniceşti să 

spui: „L-am căutat pe Mîntuitorul şi L-am găsit; El era lîngă mine tot timpul, dar în întuneci-

mea mea nu reuşeam să-L văd: o, Slavă lui Dumnezeu! Fie binecuvîntat, Domnul nostru! 

Cum de-am putut fi atît de oarbă?“ Atunci, îţi voi aminti să păstrezi şi să tezaurizezi 

Principiile Mele, ca să poţi trăi. 
–Îţi mulţumim, Doamne al meu, că vei preschimba acest pustiu în izvoare curgătoare. 

–Aminteşte-ţi învăţăturile Mele; vino, adu-ţi aminte de Prezenţa Mea în toată vremea. Iubirea te 

iubeşte. (deodată mi-am amintit de treburile gospodăreşti) 

–Voieşti să le împărtăşim? 
–Oh, da, Doamne! 

–Atunci, hai să le facem cu iubire. Fii una cu Mine. 
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09. 07. 89 
Domnul mi-a dat să citesc un pasaj din Scriptura despre reconstruirea Ierusalimului. 
–Doamne? 

–Eu sînt. Tot ceea ce ai citit se va adeveri; voi reconstrui Biserica Mea. Biserica Mea zace azi în 

ruină şi într-un haos teribil, dar se apropie zilele cînd fiecare om va urma Legea Mea, datorită 

Seminţelor de Iubire pe care le semăn acum în inima lor; ei vor aşeza Legea mea adînc în 

inima lor şi se vor numi: mărturisitorii Celui Preaînalt. Ei vor fi Poporul Meu şi Eu voi fi 

Dumnezeul lor şi cunoaşterea o vor învăţa direct de pe Buzele Mele. Voi fi Învăţătorul lor şi 

ei vor fi elevii Mei. Atunci voi institui Ordinea care nu va mai trece în veac şi ei Mă vor 

cunoaşte după Numele Meu Sfînt, chiar şi aceia fără niciun merit, deoarece Eu sînt 

Milostivire Nemărginită, Iertare şi Milă. Da, Pereţii Sanctuarului Meu vor fi reconstruiţi, 

cărămidă cu cărămidă; toţi vor fi rezidiţi cu Propria Mea mînă. Voi merge atunci la fiecare 

colţ de stradă în căutarea mortului şi voi învia morţii unul după altul, astfel încît vor deveni 

noii Mei purtători de cuvînt şi-i voi trimite cu Duhul Meu să predice în faţa voastră şi cînd îi 

veţi întreba cine le-a dat putere ei vor răspunde că le-a fost dată de însăşi Autoritatea. Şi voi, 

preaiubiţii Mei, voi, care suferiţi în acest pustiu, veţi deveni ca o grădină stropită, ca un izvor 

a cărei apă nu seacă niciodată. Iubirea va trăi în mijlocul vostru, iar Eu voi fi înconjurat chiar 

de ai Mei, lăudîndu-Mă, slăvindu-Mă, toţi uniţi sub Noul Meu Nume, iar Răzvrătirea va 

înceta şi va muri, străpunsă de Cuvîntul Meu. Va fi moartă, nu va mai învia în veac, 

înţelegînd prin aceasta că vă voi izbăvi din mîinile celui rău, întărindu-vă în Lumina Mea. 

(De îndată mi-am amintit de purificarea prin foc). Numai din Iubire pentru cei care Mă iubesc şi 

se jertfesc pentru Mine voi reduce Focul Meu; de dragul vostru, preaiubiţilor, mîna Mea nu 

va cădea atît de greu peste voi precum s-a spus. Vina erei voastre rămîne covîrşitoare şi 

păcatele ei fără număr, nelegiuirea ei atît de gravă, încît cu greu copacii voştri dau ceva 

roadă. Sînteţi surprinşi că nu vedeţi struguri în viţa de vie? Nici roadă în pomii fructiferi? 

Nici frunze verzi? sînteţi surprinşi că nu mai înfloresc şi nu mai înmiresmează deloc? Este 

din pricină că duşmanii Mei au otrăvit izvoarele Mele care udă grădina Mea, pentru a usca 

rodul mititel care mai rămăsese în ele. I-am văzut extirpînd floare după floare; perfizi şi 

vicioşi ca viperele, intră noaptea în Sanctuarul Meu, dînd pe faţă, fără teamă înclinaţiile lor 

mîrşave. Complicitatea acestor oameni răi e atît de mare, încît nici măcar unul n-ar renunţa la 

ticăloşia lui. 
–Dar Doamne, ei trebuie că ştiu că Tu îi priveşti! 

–Ei sînt rebeli, răzvrătindu-se împotriva Legii Mele. Despre aceştia spun Scripturile: „Ei acoperă 

rănile poporului Meu cu nepăsare; spun pace, pace, dar n-au pace, sînt fără ruşine şi fără 

iubire, fără inimă sînt.“ Dar îi voi răsturna pe aceşti rebeli cu o singură suflare a Mea, voi 

răsturna pe toţi acei caini care s-au întronat ei înşişi pe scaunele înalte ale Minciunii; cu ce-

Mi sînt Mie de folos aceste tronuri? I-am avertizat şi cu cît îi avertizez mai tare, cu atît ei 

refuză să audă, ca nu cumva să se întoarcă la Mine şi să se convertească. Aceşti caini au 

persistat în apostazie de mai multe decenii, nepărăsind ticăloşia lor; se agaţă de amăgeli şi de 

minciună, calcă peste cuvioşii Mei şi peste aceia care rămîn credincioşi lui Petru al Meu. Da, 

ei îi batjocoresc pe toţi aceia care mai cred în el. Aceşti caini strică Biserica Mea pînă într-

acolo ca Mi-au transformat Ochii într-un Izvor de Lacrimi, istovindu-se de plîns zi şi 

noapte… 
–Dumnezeul Meu, ce durere îmi dai… Poruncile Tale sînt atît de minunate; de ce ţi-ar face cineva aşa ceva? 

Poruncile Tale sînt moştenirea mea veşnică. Oh, Doamne, mai mult iubitor şi mai blînd şi bun ca niciodată, 
şi ochii mei şiroiesc de lacrimi pentru că ceilalţi dispreţuiesc Legea Ta. 

–De aceea vă trimit (Iisus se adresează generaţiei noastre, erei noastre) pe chiar aceia pe care voi îi 
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numiţi slabi, nedemni, de dispreţuit şi proşti. Vreau să spun că vă dau de ruşine pe voi toţi, 

care vă pretindeţi înţelepţi. Vă voi lua prin surprindere, voind să spun prin aceasta că veţi 

rămîne perplecşi, de nu veţi mai şti nici numele vostru, şi nici de unde veniţi. 

Preaiubito, odihneşte-te acum. Sper să petrec mai mult timp împreună cu tine. Fii trează la 

toate pericolele, rămîi neclintită în credinţă şi tot ce faci să faci cu dragoste. Te binecuvîntez. 

Noi? 
–În veci, Doamne. 

–Vino, odihneşte-te în Inima Mea Sfîntă, Locaşul Tău. 

 

 

 

15. 07. 89 
–Doamne, vino, ridică-Mă şi permite-mi să Te întîlnesc. Lumina Ta să strălucească peste mine. Încerc să nu uit 

Legile Tale, deşi intrigile prigonitorilor mei nu par a slăbi în acest pustiu în care trăiesc, dar amintindu-Mi 
de Prezenţa Ta în inima mea, prind curaj. Prezenţa Ta mă bucură, Sfîntul Sfinţilor. 

–Vassula Inimii Mele Sfinte, iubeşte-Mă, ispăşeşte pentru cei care nu mă iubesc; ca bine să placi 

Inimii Mele, învaţă această mică rugăciune: 

 
O, Sfîntă Inimă la lui Iisus, rezideşte sufletul meu, 

ascunde inima mea în Inima Ta Sfîntă, 

pentru ca astfel să pot vieţui. Amin. 

 

Închină această rugăciune Inimii Mele Sfinte. Fiică, truda ta nu va fi în zadar. Ah, rămăşiţa 

Mea, nu înceta să te rogi pînă la sfîrşit, nu te opri din a Mă privi pînă la sfîrşit, nu-ţi lua ochii de 

la Mine, să Mă ai pururea Prezent în cugetul Tău căci Eu sînt Sfînt, Sfînt, Sfînt. Prigonitorii tăi, 

copila Mea, sînt şi prigonitorii Mei, ei sînt aceia care se furişează noaptea în Viţa Mea de Vie ca 

s-o zdrobească, dar nu te teme, sînt ca un paznic la pîndă împotriva acestor tîlhari; nu voi permite 

niciunuia să se atingă de roadele Viţei Mele de Vie. 

 

17. 07. 89 
–Doamne? 

–Copila Mea, ascultă-Mă şi scrie: Eu sînt marele păstor al turmei Mele; am educat păstori care să 

vegheze asupra turmei Mele, dar mulţi din însoţitorii Mei s-au îmbrăcat în haina 

incompetenţei, neîngrijindu-se de cei pierduţi, neaducînd înapoi în staul pe cei rătăciţi; cei 

mai buni prieteni ai Mei Îmi pricinuiesc cele mai mari suferinţe şi cele mai adînci Răni ale 

Trupului Meu sînt făcute chiar de cîrja pe care Eu Însumi le-am dat-o. Ei sînt prietenii Mei 

cei mai buni, totuşi sînt rănit de propria lor mînă pînă într-atît încît am devenit de 

nerecunoscut; spatele Mi-e necontenit flagelat; întreg Trupul Meu e zguduit de durere; buzele 

Mele uscate tremură; fără teamă ei strigă Pace, dar la ei nu e pace pentru că s-au lăsat prinşi 

şi amăgiţi de Raţionalism, Nesupunere şi Vanitate; cîtă durere Îmi provoacă şi cîte Răni Îmi 

împlîntă! 
–Doamne, de ce le vine unora atît de greu? 

–Le este greu să lase sceptrul Minciunii odată ce-l deţin. Le este greu să renunţe la doctrinele lor 

omeneşti şi la reguli, le este greu să omoare propria lor lăcomie, le este greu să accepte 

hainele umilinţei; acestora le grăiesc acestea: urlaţi, păstorilor, zbieraţi, rostogoliţi-vă pe 

pămînt, voi, domnii turmei, căci zilele tăierii voastre au sosit; ca berbecii cei mai frumoşi veţi 

cădea unul după altul; v-am oferit cea mai bună parte de moştenire printre prietenii Mei, v-

am ridicat la rangul aleşilor Mei, v-am încredinţat Casa Mea, dar voi n-aţi urmat preceptele 
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Mele, voi aţi apostaziat, aţi făcut ceea ce Eu am considerat rău şi urît, v-am chemat, dar voi 

nu aţi ascultat, voi nu v-aţi supus… 
(Acestea toate au fost spuse cu mare amărăciune.) 
–ah, Dumnezeul meu, ai milă de noi, spală-i pe aceşti păstori de fărădelegea lor şi curăţeşte-i de păcatul lor. 

–Micuţa Mea Mireasă, permite-Mi să te fac părtaşă durerii Mele. 
–Te iubesc, Doamne, Dumnezeul meu, mai Mult Milostiv şi mai Blînd ca niciodată, trăiesc numai pentru Tine, 

Te privesc cu uimire numai pe Tine şi pe nimeni altcineva, Te ador! 

–Ah, cum domolesc cuvintele tale de iubire Dreptatea Mea! Fiece strop de iubire contează; 

suflete fără număr pot fi salvate prin iubire; permite-Mi să te folosesc ca tăbliţă a Mea. Mă 

cobor la tine ca să-ţi arăt Rănile Mele şi, ca unui prieten, să-ţi povestesc necazurile Mele, îţi 

arăt Rănile Inimii Mele Sfinte. 
–Binecuvîntat fie Domnul nostru. 

–Vassula, sînt în Vremea Milostivirii acum, nu ţi-ai dat seama că Duhul Meu de Har se revarsă 

asupra voastră? Acum este vremea pocăinţei, acum este vremea să vă schimbaţi vieţile, 

rugaţi-vă fără încetare, rugaţi-vă cu iubire; nu persistaţi în răzvrătire, căci Ora teribilei 

Dreptăţi curînd este cu voi, fiţi gata să-Mi faceţi Faţă atunci ca unui Judecător. Fiice şi fii ai 

Mei, cu mult timp în urmă v-am slobozit din lanţurile cu care vă ţinea moartea încinşi şi cu 

mare Milă v-am adus înapoi, v-am izbăvit de cel rău, v-am arătat Inima Mea şi cum a fost 

străpunsă de strămoşii voştri, M-am jertfit pentru voi ca să vă izbăvesc. Era voastră Mă 

provoacă necontenit şi totuşi Eu, din mulţimea Milei Mele, las Spiritul Meu de Har să vă 

aducă aminte preceptele Mele. Milostivirea Mea astăzi străbate pămîntul de la un capăt la 

celălalt; ascultaţi Glasul Meu de azi, primiţi Miluirea Mea de astăzi. Vă cer în mod solemn să 

vă rugaţi din inimă, postiţi, căiţi-vă, iubiţi-vă unul pe altul, reînnoiţi-vă într-un aluat complet 

nou ca astfel să pot să-Mi arăt Slava prin schimbarea voastră la faţă. 

 

19. 07. 89 
–Prea Sfinte, sufletul meu arde de dor după Inima Ta Sfîntă; fericiţi sînt toţi cei care trăiesc în Inima Ta Sfîntă 

şi pot să Te adore cît e ziua de lungă; fericiţi cei care primesc haruri de la Tine; cheamă-i din nou la viaţă 
pe cei care sînt încă morţi, ca să poată şi ei să se bucure în Tine; arăta-le Iubirea Ta, arăta-le Inima Ta 
Sfîntă ca să poată să-Ţi cînte un Nou Imn de Iubire. 

–Preaiubita sufletului Meu, ia mîna Mea şi preţuieşte ceea ce Înţelepciunea te-a învăţat. Te-am 

învăţat cu limbajul Iubirii, te-am învăţat să discerni şi să auzi Glasul Meu, te-am învăţat cum 

să mă găseşti pe Mine, Domnul Tău, am reînviat sufletul tău, ţi-am reamintit despre fru-

museţea Mea şi că sînt Sublimul Izvor al Iubirii. Din întreaga eternitate am dorit să fiu cu 

tine, în tine şi tu în Mine. Poate acum începi tu să înţelegi această Iubire Arzătoare a Mea şi 

cît de mult sînt pasionat, Eu, Domnul Tău, şi cît de mult sînt însetat de Iubire? Floare, Eu sînt 

pururea cu tine şi voi fi pînă la sfîrşit şi pentru totdeauna. Fă din Inima Mea Sfîntă Casa ta, ca 

o porumbiţă care-şi are cuibul ei; Inima Mea Sfîntă să fie locuinţa ta. Iubirea Mea pentru voi 

toţi este veşnică. 

 

25. 07. 89 - Patmos 
Patmos, insula unde a fost exilat Sfîntul Ioan şi a scris Apocalipsa. 
–V-am dus în pămînt roditor ca să vă hrăniţi cu roadele şi cu bunătăţile lui. (Ier. 2:7) 
–Doamne, de e cu putinţă, îţi cer să-mi acorzi harul de a „primi“ Cuvîntul Tău, în grota unde a primit şi Sfîntul 

Ioan Cuvîntul Tău. Doamne, din adîncul inimii mele, Te chem. Ascultă cu milă ruga mea. Mă bizui pe 
răspunsul Tău. Amin. 

–De cînd tu ai început să te rogi, un cuvînt a fost rostit şi eu am venit să ţi-l vestesc. Tu eşti un 

om preaiubit. (Daniel 9:23) 
–De fapt, ce înseamnă aceasta, Doamne? 
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–Ascultă-Mă, vino aproape de Mine oricînd, ca ei să ştie că Eu Cel ce Sînt; Eu, Cuvîntul, mă 

cobor printre voi ca să vă iert şi să vă aduc pe toţi înapoi la Mine. 

 

–Mesaj dat grupului charismatic grec care a venit la Patmos să se roage şi să înveţe rozariul. Unii 

au venit din Atena, alţii din Rhodos. Ei s-au reunit cu toţii pentru un pelerinaj aici, la Patmos. 

–Treziţi-vă! preaiubiţilor! Eu sînt Salvatorul vostru, Crucificatul, Mîntuitorul vostru. Simţiţi 

Iubirea Mea. De dragul vostru, M-am coborît să sporesc Iubirea şi să micşorez răul; M-am 

coborît ca să dau sufletului vostru tot ceea ce îi lipseşte; nu vă fie teamă, micuţilor, nu sînt Eu 

bunătate? Nu sînt Eu Preaînaltul? Deci, aveţi încredere căci sînteţi în braţele Tatălui vostru. 

Eu, Sfînta Treime, sînt Unul şi Acelaşi. Lăsaţi-vă cu totul în braţele Mele şi permiteţi-Mi să 

vă formez în Coloane Vii de lumină, permiteţi-Mi să vă fac părtaşi la tot ce am. Vă iubesc! 

Preaiubiţilor, în această lume întunecată lumina pîlpîie, fiindcă cel rău este pe punctul de a 

stinge această puţină lumină care mai pîlpîie acum în această lume. Generaţia voastră se 

delectează fără milă în a numi răul bine şi binele, rău; fără niciun pic de milă, ei blasfemiază 

continuu Sfîntul Meu Nume, gata mai mult ca oricînd să accepte răul şi să îngenuncheze la 

picioarele lui. Sufăr văzînd toate acestea! Inima Mea Sfîntă, simţiţi cît este ea de sfîşiată, cît 

sîngerează văzînd această eră moartă luptînd pentru a tăia cordonul ombilical care o leagă de 

Mine, ca să poată cu încîntare să se numească cu bucurie nelegiuiţi, ca să poată să spună: 

;Este inutil să ne gîndim cui aparţinem, vedeţi, sîntem slobozi, vom ieşi şi vom construi un 

Turn Babel, n-am mai făcut asta şi înainte? De ce să rămînem legaţi de Dumnezeu? Ce 

căştigăm cu Legea Lui?“ Ei fac toate aceste lucruri pentru că nu au cunoscut niciodată nici pe 

Tatăl, nici pe Mine. Cei mai mulţi din această generaţie îi slujesc lui Baal, da, ei sînt 

descendenţii acelor strămoşi care au slujit la falşi dumnezei. Tot ce fac este spre pierzania 

sufletelor lor pentru că au rupt cordonul ombilical care îi ţinea legaţi de Mine şi care le 

hrănea sufletul… Ei se îndreaptă de bună voie spre flăcările eterne, asaltează Sfîntul Meu 

nume şi mă provoacă în mod deliberat… Veniţi, v-am chemat şi M-aţi auzit; Eu sînt Domnul 

vostru şi voi poporul Meu, ai Mei, primiţi-Mă în iubire şi în pace, pămîntul este întinat sub 

picioarele acestei generaţii; de aceea Focul Meu Purificator se va coborî de sus peste ei ca să 

curăţe acest pămînt bolovănos. Înălţaţi-vă sufletul la Mine şi fiţi una cu Mine. Aveţi Pacea 

mea; vă binecuvîntez pe toţi şi tot ce aţi adus spre binecuvîntare. Suspinul Meu este peste 

fiecare icoană şi obiect religios. 
Mesajul de mai sus mi-a fost transmis după „incidentul de pe vapor―. În timp ce navigam spre Rhodos, 

cineva a început să vorbească despre religie; în 15 minute , ne-am găsit toţi cei 12 înconjuraţi de o 

mulţime, tineri mai ales, cei mai mulţi dintre ei atei şi contrazicîndu-se cu noi. Ei se războiau contra 

Cuvîntului lui Dumnezeu. Dar în ciuda acestui atac violent şi batjocoritor, unul dintre ei s-a convertit 

acolo şi atunci. 
–Doamne al meu, permite-le să vadă Iubirea Ta geloasă… Tu eşti Pacea şi nădejdea noastră. Nu merităm 

Iubirea şi Milostivirea Ta. Fii cu noi, căci sîntem slabi şi neputincioşi ca florile şi avem nevoie de Vigoarea 
Ta ca să ne hrănească. 

–Fii sfîntă precum Eu sînt Sfînt; citeşte Cuvîntul Meu; trăieşte pentru Mine şi numai pentru 

Mine; plăteşte răul cu iubire; fii ca mlădiţele care răsar din Viţă; curînd vei înmuguri şi vei 

înflori şi vei umple lumea de rod. Ai Pacea Mea, rămîi în Sînul Meu; Sfînt este Numele Meu; 

aşadar, adu-ţi aminte să fii sfîntă; vino! 
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CAIETUL 35 

26. 07. 89 - Patmos 
În lăuntrul grotei Apocalipsa chiar unde stătea scribul şi scria, am aşezat CAIETUL meu şi am primit 

Mesajul Domnului. 
–Doamne? 

–Eu sînt, nu te îndoi pînă la sfîrşit. Eu sînt cu tine de-acum şi pînă la sfîrşitul vremilor şi în veci; 
–Doamne? 

–Eu sînt. Iubirea e lîngă tine; nu te teme. Vino; tot ce-ţi cer este Iubire, o reîntoarcere a Iubirii. 

Pacea Mea este a ta; ia Pacea Mea ca să poţi s-o dai celorlalţi. Încetează de a mai face răul; 

uniţi-vă! uniţi-vă şi fiţi una, precum Eu şi Tatăl una sîntem şi de aceeaşi Fiinţă. Pace… Pace, 

veniţi şi faceţi Pace cu Mine, Iubirea vă cheamă acum. 

 

28. 07. 89 - Rhodos 
–Doamne? 

–Eu sînt. Micuţo, realizează că sînt Prezent. 
–Şi Te voi auzi, Doamne al meu? 

–Micuţo, voiesc să mă auzi şi să Mă simţi; permite degetului Meu să se odihnească peste tine, 

permite Duhului Meu să respire în Tine; 
–O, Doamne, că nevrednică sînt de toate acestea! 

–Fii una cu Mine… Cît te iubesc Eu, Domnul! Vezi? Inima Mea Sfîntă este deschisă şi cine vrea 

să intre în Ea, este binevenit. Toţi sînteţi liberi să alegeţi. Dacă alegeţi inima Mea Sfîntă, vă 

voi umple, vă voi lăsa să trăiţi în Lumina Mea, veţi absorbi de la Mine, vă voi hrăni, apoi vă 

voi întreba dacă doriţi să fiţi părtaşi cu Mine; ca un Mire şi o Mireasa vom fi părtaşi şi vă voi 

reînnoi complet cu Iubirea Mea. 
–Doamne, fă ca fiecare să se întoarcă la Tine. Reînnoieşte generaţia noastră ca altădată. 

–Veniţi atunci, reveniţi la Mine, Eu nu vă resping, Eu sînt Atotmilostiv şi ca niciodată atît de 

Milos. Recunoaşteţi-vă păcatele, Pocăiţi-vă şi fiţi ai Mei. Eu-sînt-Cel-Care-Salvează, Eu sînt 

Mîntuitorul vostru, Eu sînt Sfînta Treime, toată în Una, Eu sînt Duhul Harului şi cu toate că 

generaţia voastră se cheamă fără de tată, sînt gata să uit şi să vă iert şi să-i primesc înapoi pe 

toţi cei care s-au lepădat de credinţă. Duhul Meu Sfînt, izvor de Har, e gata să vă ridice şi să 

vă reînnoiască. De ce continuaţi să faceţi din pămînturile voastre pustietăţi? N-aţi obosit să 

trăiţi în sălbăticie? Întoarceţi-vă la Mine, fiţi una cu aceia care au căutat Fîntînile Mele şi le-

au găsit. Vă voi reînnoi cu perfecţiunea Mea, cu frumuseţea Mea, cu Slava Mea, vrînd să 

spun prin aceasta că vă voi ridica la perfecţiune, ca sufletul vostru să poată trăi. Doresc să 

vorbesc preaiubiţilor Mei copii (grupul din Atena). Îi iubesc şi Iubirea Mea pentru ei este 

veşnică. I-am chemat ca să le arăt Inima Mea şi ei M-au auzit, au auzit strigătul Meu de pe 

Cruce. Totdeauna Mi-am dorit să seduc sufletul lor deoarece ei sînt copiii Mei. Mi-am dorit 

această alipire a lor de Mine. De la începutul timpurilor şi din veac Mi-am dorit să Mă iu-

bească şi să Mă adore pe Mine, Dumnezeul lor. Vino, doresc să le reamintesc cum pot Eu să 

Mă manifest în felurite chipuri, dar în suflete cuvioase, revelîndu-le secretele Mele, 

revelîndu-le Înţelepciunea Mea. Doresc ca ei să înveţe să discearnă ceea ce vine de la Duhul 

Sfînt şi între ceea ce vine din mintea lor... Fiindcă, de la începuturi, nu am încetat vreodată 

să-i sfătuiesc să se uite la Buzele Mele; lipsa de discernămînt produce fructe necoapte, ne-

bunie, prezumpţie, poate numai să le îmbolnăvească şi mai tare inimile. I-am smuls din 

moleşeala lor ca să poată trăi şi am aşteptat această oră cu o nerăbdare mai mare ca niciodată. 

Cu Mine, vor învăţa, vor înţelege cum lucrează Spiritul Meu. Vă iubesc pe toţi şi nu doresc 

să cădeţi în nebunie. Nu vreau să vă rătăciţi din pricina subiectivităţii voastre; fiţi umili, 

rămîneţi mici şi permiteţi-Mi să vă hrănesc pe calea pe care Eu am ales-o. Nu voi înceta să vă 
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veghez. Eu, Domnul, vă dau Binecuvîntările Mele, Iubirea şi Pacea Mea. 

 

29. 07. 89 - Rhodos 
Am alergat la Domnul, fie numai şi pentru o clipă. 
–Iubirea este lîngă tine. Rămîi neînsemnată ca Spiritul Meu să poată să crească în tine. Eu sînt 

Adevărul, Viaţa şi Calea. Slăveşte-Mă, iubindu-Mă. 

 

30. 07. 89 - Rhodos 
Lectura de astăzi a fost din Coloseni, 2:1-15. Aceasta a avut loc după întîlnirea cu un penticostal. El mi-a 

spus că toate mesajele sînt frumoase, dar cu siguranţă că diavolul a intervenit luînd Numele Măicuţei 

noastre! El a mai spus că demonul va fi cel care va uni Bisericile! Este uimitor cum Satana poate să ducă 

în eroare persoane de bună credinţă… 
–Doamne? 

–Eu sînt. Ai Pacea mea; Pacea Mea este a ta. În adevăr, nu te decepţiona din pricina filozofiei 

raţionale şi a unor învăţături greşite; împlineşte-ţi misiunea pentru Slava Mea şi repetă toate 

lucrurile pe care te-am învăţat: Eu sînt Înţelepciunea şi Învăţătorul Tău; tu înveţi de pe Înseşi 

Buzele Mele. Repetă după Mine aceste Cuvinte: 

 
„Doamne, ia-mă în suflet, ia-mă în Duh; 

Doamne Iisuse, inima mea, totul Ţie Îţi aparţine; 

Iubirea Ta este mai bună chiar şi decît viaţa însăşi; 

Toată încrederea mi-o pun în Tine; Amin. 

 

–Micuţo, Iubirea va rămînea de-a pururea lîngă tine. Îţi vei aminti pururea cine este Mîntuitorul 

Tău? Cerul este îndurerat zi şi noapte din cauza acestor erezii care s-au infiltrat în Trupul 

Meu, erezii care-Mi devorează Trupul; precum cancerul, aşa cresc ele în Trupul Meu. 

Dospitura lor a pătruns în Pîinea Mea… Îţi spun în mod solemn că aceşti oameni vor supurta 

gravitatea greşelilor lor şi a greşelii celor care îi urmează. Aceastea vor fi la fel de grave ca şi 

greşelile strămoşilor lor care slujeau lui Baal. Floare, aminteşte-ţi de Sfînta Mea Prezenţă; 

Ochii mei nu se desprind niciodată de la tine; vino; noi? 
–În veci. 

 

04. 08. 89 - Înapoi, în Elveţia 
Noaptea trecută, cînd m-am trezit în miez de noapte, mi-am dat seama că Duhul Sfînt se ruga Crezul 

pentru mine. Am urmat Glasul care ajunsese pe la mijlocul rugăciunii şi am sfîrşit împreună. Tot în acea 

noapte, mai tîrziu, iarăşi m-am trezit şi mi-am dat seama că Glasul Duhului Sfînt făcea rugăciunea către 

Sfîntul Mihail. Mă trezisem pe la jumătatea rugăciunii. Am terminat rugăciunea în compania Duhului 

Sfînt. Acesta se roagă în mine fără întrerupere, chiar şi cînd dorm. 
–Domnul meu şi Dumnezeul meu, Inimă Sfîntă a lui Iisus, este Voia Ta pentru ca… va fi pentru aceia care Te 

iubesc. Te rog, răspunde-Mi prin Cuvîntul Tău. 

(Mai tîrziu, Dumnezeu mi-a indicat Coloseni, 3:1-4.) 
–Eu voi scrie: „Deoarece aţi fost aduşi la adevărata viaţă în Dumnezeu cu Mine, trebuie să 

căutaţi lucrurile care sînt în cer, unde sînt Eu, aşezat de-a dreapta Tatălui. Gîndurile voastre 

să nu fie decît la cele cereşti, nu la cele pămînteşti, pentru că voi sunteţi morţi, iar acum viaţa 

pe care o aveţi este împreună cu Mine. Dar cînd Eu Mă voi arăta descoperit – şi Eu sînt viaţa 

voastră – şi voi veţi fi descoperiţi în toată slava voastră cu Mine“; căci tot binele pe care îl 

veţi face în Numele Meu, Mă glorifică. Eu sînt Iubire. Noi? 
–Da, noi. 
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–Noi? 
–Da, Sfîntă Maică, noi. Doamne! ajută-mă, te rog, să ştiu cum stau, căci aşa cum mă simt acum este de parcă 

mi-ar fugi pămîntul de sub picioare. Te-ai asigurat că nimeni nu va fi îndrumătorul meu Spiritual şi că 
numai de la Tine voi primi învăţături sănătoase şi sfaturi. Totuşi, acum, inima mea se vaită că nu ştie ce să 

facă (în legătura cu marea problema care îmi sta în faţă). Tu ai spus că vei explica disciplina la 

perfecţie şi vei proclama cunoaşterea cu exactitate. Acum sînt dată de-o parte cu brutalitate pentru că am 
încercat să admonestez şi să corectez pe cineva. Am nevoie de Sfatul Tău. Mai întîi, L-am rugat pe Tatăl 
să-mi spună dacă am greşit; asigură-Mă confirmîndu-mi răspunsul Tău la întrebarea mea prin Cuvîntul 
Tău, apoi vorbeşte-mi, Doamne al meu. 

–Ia ca normă de conduită cuvintele sănătoase pe care le-ai auzit de la Mine, în credinţa şi iubirea 

ce sînt în Mine. Ţi s-a încredinţat să supraveghezi un lucru preţios. Păzeşte-l cu ajutorul 

Duhului Meu cel Sfînt care trăieşte în fiecare din voi. (2Tim. 1:13-14.) 

Vassula, dă-Mi voie să scriu şi aceasta: tutrebuie să-ţi duci toată viaţa după cum ai primit de 

la Mine, Domnul Tău; trebuie să fii înrădăcinată în Mine şi zidită pe Mine şi menţinută 

nezdruncinat pe credinţa care ţi-a fost predată, şi în cel mai înalt grad disponibilă de recunoţtinşă 

şi mulţumire. Păzeşte-te ca să nu te prindă în cursă şi să te priveze de libertate printr-o filozofie 

de mîna a doua, goală, raţională, bazată pe principiile acestei lumi în loc să fie bazată pe Mine, 

Hristos. 
(Vreau să cer şi sfatul Sfintei noastre Mame.) 
–Sfîntă Maică, grabnică Ajutătoare, vino-n ajutorul meu din nou, ca în momentele prigoanei; mijloceşte pentru 

mine. Mă simt mizerabil pentru că nu ştiu dacă am avut dreptate sau nu corectînd această persoană. Am 
fost poate prea aspră? Sau n-am avut dreptate? Te rog, dă-mi povaţa Ta din Cuvîntul Domnului, cînd voi 
deschide Biblia. 

Cînd am deschis Sfînta Biblie, am nimerit la Filipeni, 4:4-6 şi am citit: 
YBucuraţi-vă pururi întru Domnul! Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Îngăduinţa voastră să se facă 

ştiută tuturor oamenilor. Domnul este aproape. 
–Îţi mulţumesc, Sfîntă Maică, povăţuieşte-Mă de-a pururi, depind de Povaţa Ta. 

Sfînta Maică mi-a mai dat pasaje suplimentare din Sfînta Biblie pentru a mă încuraja şi acestea sînt 

următoarele: 
YDar tu grăieşte cele ce se cuvin învăţăturii sănătoase (Tit. 2:1) 

YNimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvîntul, cu purtarea, 

cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia. (1Tim. 4:12) 

YI-am trimis dar pe fraţi, ca lauda noastră pentru voi să nu fie zadarnică, ci să fiţi gata… (3Cor. , 

9:3)  
–Doamne? 

–Eu sînt. Învăţăturile Mele sînt sănătoase, de aceea nu te nelinişti pentru aceia care înlocuiesc 

binele cu răul şi insinuează că fac binele cînd ei fac răul; îngrijorează-te de fărîmiţările şi 

dezbinările din Biserica Mea; să te preocupe aceia care ignoră Lucrările Duhului, pentru că 

peste aceştia se va abate mînia Mea. Ei sînt cauza căderii copiilor Mei. 
–Doamne al meu, nu-ţi ascunde Sfînta Ta Faţă de la cei care Te iubesc, pleacă-te spre noi şi vino în ajutorul 

nostru, revino la noi. Grăbeşte-Ţi întoarcerea! Să vadă copiii Tăi ce poţi să faci pentru ei, să vadă Slava 
Ta! 

–Roagă-te şi repară; ispăşeşte pentru păcatele şi nelegiuirile acestei ere; am nevoie de suflete-

jertfelnice. Prin iubire să readuci la viaţă această epocă moartă. Deşi eşti un nimic, poţi să 

potoleşti Dreptatea Mea iubindu-Mă, să Mă slăveşti iubindu-Mă. Adu-ţi aminte cum ţi-am 

adus sufletul la sfinţenie. Preaiubito, vino la Mine. De ce priveşti în altă parte? Fiica Mea, fii 

prudentă cu vorbele, cu bîrfele, cu observaţiile. Înlocuieşte-le pe toate acestea cu tăcerea, cu 

Tăcerea Mea. 

 
(Padre Pio :) 
– Sono con te, Padre Pio, ricordatelo sempre 
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(Eu, Padre Pio, sînt cu tine, să nu uiţi asta.) 
 

07. 08. 89 
–Doamne? 

–Eu sînt. Uită-te în jur şi înţelege: Cuvîntul Meu ţi s-a dăruit; recunoaşte Semnele Mele şi nu te 

teme; bincuvîntată, rămîn în tine din pricina neantului Tău. Te-am slobozit din lanţurile tale, 

nu lăsa pe nimeni să te prindă în cursă. 
(Aceasta mi s-a grăit după ce iarăşi L-am întrebat pe Domnul dacă am făcut bine că am certat acea 

persoană. Nu mai ştiam dacă discernămîntul meu nu era cumva numai din „sentimente― aşa după cum 

pretindea acea persoană sau era adevăratul discernămînt.) 
Aminteşte-ţi că am revărsat asupra ta cunoştinţă şi discernămînt. Preaiubito, nu lăsa pe 

nimeni să te înşele. Micuţo, i-am dat Pacea şi Iubirea Mea (acelei persoane); binecuvînteaz-o şi 

iart-o precum Eu, Domnul, am iertat-o. Vassula Mea, am spus că tot ce ţi-am dat este spre a sluji 

intereselor Mele; hrăneşte-te direct de la Mine spre a înfrumuseţa sufletul tău; rămîi în 

bunăvoinţa Mea, rămîi în braţele Mele. Eu, Domnul, îţi garantez că nu te voi lepăda niciodată. 

Din pricina disciplinei tale, te vor considera dură, te vor contrazice deoarece căile Mele nu sînt 

căile lor (este vorba despre o decizie inspirată de Dumnezeu, dar unii au primit-o cu oroare), căci 

aceste persoane se vor zbate contra curentului unui rău. Fii pe Pace; fiică, te binecuvîntez. 

 

09. 08. 89 
–Doamne? 

–Eu sînt. Ascultă-Mă. 
(Mesaj pentru grupul de rugăciune din 18.08.89 în Capela catolică de la Caux, mai sus de Montreux, în 

Elveţia) 
–Preaiubiţilor, Eu sînt Sfînt şi vă pregătesc să umblaţi pe Calea Sfinţeniei. Copilaşii Mei, 

amintiţi-vă să nu vă ataşaţi de bunurile terestre, legaţi-vă de tot ce vine de sus şi este ceresc şi 

sfînt. Eu sînt Sfînt şi, deoarece voi sînteţi odraslele Mele, doresc să trăiţi în sfinţenie. Păziţi 

Numele Meu Sfînt, sfinţiţi Numele Meu. Scumpii Mei, veniţi la Mine şi găsiţi-Mă în linişte; 

simţiţi-Mă… permiteţi-vă să vă deschideţi total Mie şi cînd o s-o faceţi, atunci Eu voi începe 

să vă cresc cu mare bucurie. Voi turna peste voi învăţături şi vă voi înălţa sufletul la Mine, 

înfrumuseţîndu-l. Eu sînt Constantul Aducător aminte al Cuvîntului Meu Sfînt, Eu sînt 

disciplină şi înţelepciune, Eu sînt Unicul şi Singurul care vă creşte pe toţi aceia care se lasă în 

Voia Mea. Trăiţi în Lumina Mea şi găsiţi-vă Adăpost sub Aripile Mele; mîncaţi de la Mine, 

nu încercaţi să tăiaţi prematur Cordonul vostru Ombilical, permiteţi-Mi să vă pregătesc pe 

deplin şi să vă hrănesc sufletul pînă la maturitate şi perfecţiune pentru ca să fiţi în stare să 

trăiţi; nu vă întoarceţi de la Mine, mergeţi cu Mine. Toată ziua şi toată noaptea îi chem iarăşi 

şi iarăşi pe aceia care încă mai rătăcesc în această sălbăticie căutîndu-Mă. Veniţi! Voi, care 

încă mai rătăciţi în această pustietate grăind: „L-am căutat pe Mîntuitorul, dar nu L-am 

găsit“. 

 
Găsiţi-Mă, preaiubiţii Mei,  

în curăţia inimii, iubindu-Mă fără interes personal; 

găsiţi-Mă în sfinţenie, 

în abandonul pe care îl doresc de la voi; 

găsiţi-Mă luînd aminte la Poruncile Mele; 

găsiţi-Mă înlocuind răul cu binele; 

găsiţi-Mă în simplitatea inimii; 

nu mai păcătuiţi; 
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încetaţi de a mai face răul; 

învăţaţi să faceţi binele; 

căutaţi dreptatea; 

ajutaţi-i pe cei oropsiţi; 

să se bucure această pustietate şi uscăciune; 

nepăsarea voastră să se aprindă într-un foc arzător; 

lăsaţi apatia şi înlocuiţi-o cu fervoarea. 

 

Faceţi toate aceste lucruri ca să vă învredniciţi a spune: „L-am căutat pe Mîntuitorul meu şi 

L-am găsit. El a fost lîngă mine tot timpul, dar în întunecimea mea n-am reuşit să-L văd. O, 

Slavă lui Dumnezeu! Binecuvîntat fie Domnul nostru! Cum de-am putut fi atît de orb?“ 

Atunci vă voi pomeni să păziţi şi să păstraţi cu sfinţenie, ca pe o comoară, Principiile Mele, 

ca astfel să puteţi trăi. 

O, veniţi la Mine, voi, toţi păstorii care v-aţi depărtat de la Adevăr! Cum puteţi pretinde că n-

aţi lăsat loc nici unei nelegiuiri sau că n-aţi lăsat nici o ruină necercetată? 

Cum de vă puteţi lăuda că aţi traversat pustiuri fără nici un fel de urme? Ce-au adus turmei 

Mele orgoliul şi aroganţa? 

Da, unde este acum turma cu care vă lăudaţi? Puteţi spune acum că aţi condus-o bine? V-aţi 

întrebat, oare, vreodată, cu toată sinceritatea, dacă v-aţi comportat precum Eu, păstorul, aş fi voit 

să vă comportaţi? Ascultaţi atunci la Mine, şi înţelegeţi şi luaţi aceste Cuvinte ca pe un aver-

tisment, voi, care aţi schimbat cîrja cu sceptrul Minciunii şi care aveţi mii sub ordinea voastră: nu 

Eu am fost Cel care v-a uşurat povara de pe umeri? Nu Eu am fost Cel ce a ispăşit pentru voi? Aş 

mai fi putut să rabd să vă văd mîncînd pîinea lacrimilor? Tot ce-am făcut, am făcut ca să vă 

uşurez şi să vă vin în ajutor şi, cu o tandreţe de neasemuit, v-am numit păstorii Mei. Puţin timp a 

rămas. Vă dau Minuni şi Semne şi umplu cerurile cu Prevestiri; vă trimit avertisment după 

avertisment, vă dau Semne extraordinare ale Iubirii şi Milostivirii Mele, dar voi le ignoraţi… 

Este inima voastră pregătită să mă primească astăzi? Sunt gurile voastre gata să vorbească şi să 

recunoască Duhul Meu de Har, pe care îl revărs peste voi în aceste zile? Vor ochii voştri să 

vadă? Sînt gata urechile voastre să audă strigătele Mele de Iubire? Vor inimile voastre să se 

deschidă şi să recunoască Harurile Mele de azi? Sînt picioarele voastre gata să calce şi să vină şi 

să se prosterneze la Vremea Adoraţiei, exact cum au venit şi M-au adorat primii păstori la 

Naşterea Mea, slăvindu-Mă? Sînteţi gata să mă slăviţi, de această dată – cu inimile voastre – şi să 

arătaţi turmei Mele iubire şi credincioşia voastră faţă de Mine? Pretindeţi că sînteţi vii şi nu 

morţi, atunci cum se face că nu aud nici un sunet de la voi? Cum se face că nu aud binecuvîntări 

de la voi? Eu sînt Cel care îi ceartă şi-i disciplinează pe toţi aceia pe care îi iubesc. Veniţi şi vă 

pocăiţi, umpleţi-Mi inima de bucurie astăzi şi fixaţi-vă ochii asupra Mea, păstorul vostru, ca să 

nu mai rătăciţi fără rost în acest pustiu. Sînt prezent pentru a vă ghida paşii pe Calea Păcii, Iubirii 

şi Unităţii; vă implor atunci să luaţi Cheia împărăţiei Mele şi s-o folosiţi. Cheia împărăţiei Mele 

este Iubirea, Iubirea în toată Slava Ei. Iubirea şi Umilinţa vor fi cealaltă Cheie pentru UNITATE. 

Luaţi aceste Chei şi folosiţi-le; folosiţi-le, preaiubiţii Mei şi fiţi una, fiţi un Sfînt Popor. 

Binecuvîntez pe fiecare dintre voi, lăsînd Suspinul Iubirii Mele peste frunţile voastre. 

Vreau să adaug aceasta la Mesajul Meu: cine pretinde că este în Lumină, dar urăşte pe fratele 

său, este încă în întuneric; iertaţi, iertaţi, precum Eu, Domnul vă iert; fiţi sfinţi exact precum sînt 

Eu Sfînt; meditaţi la Mesajul Meu, meditaţi-l, absorbiţi Mesajul Meu. Iubirea vă iubeşte pe toţi. 

 
Sfînta noastră Maică ne dă acum Mesajul Ei: 
–Vă binecuvîntez pe fiecare. Voiesc de la voi să lăudaţi permanent pe Domnul, mulţumindu-I 
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pentru acest Mesaj. El este pururea o putere vie printre aceia care cred şi îl urmează; fiţi dar 

încrezători cînd vă apropiaţi de Tronul Harului, căci aveţi Milostivirea şi Iubirea Lui, căci El 

este mai Compătimitor ca niciodată. Urmaţi îndreptările Lui şi trăiţi Mesajele Lui; nu numai 

le citiţi punîndu-le apoi de-o parte, aşteptînd următoarele, puneţi-le în practică, căci aceasta îi 

e plăcut Inimii Lui Sfinte. Ascultaţi Glasul Lui. Copiii Mei, oferiţi-I Lui problemele voastre 

şi suferinţele voastre şi El vă va binecuvînta; păziţi Sfînt Numele Lui. Iubirea este printre voi. 

Veniţi, binecuvîntez pe fiecare dintre voi. 

 

12. 08. 89 
–Iisuse? 

–Eu sînt. Floare, unitatea, atîrnarea de Mine, credincioşia, rîvna duhovnicească te vor înălţa la 

Mine. Adoră-Mă, sînt Dumnezeul Tău, odihneşte-Mă, Eu sînt Sfîntul Tău Însoţitor, mîngîie-

Mă, sînt Soţul Tău, nădăjduieşte în Mine şi numai în Mine, căci Eu sînt Cel Care Salvează, 

Eu sînt Iisus. 

 

13. 08. 89 
–Copila Mea, Duhul Meu este peste tine, mîna Mea în mîna ta, cuvintele Mele pe buzele tale. 

Proverbele Mele sînt lampa care-ţi călăuzeşte paşii. De păstrezi pururea iubirea ta pentru 

Mine şi urmezi preceptele Mele şi ţii Poruncile Mele, Iubirea şi Atotcredincioşia nu te vor 

lepăda în veac. Voi rămîne Speranţa ta şi tu vei rămîne copila moştenirii Mele. Voi birui tot 

răul care te înconjoară, nu voi sta de-o parte în nenorocirile tale şi tu, copila Mea, vei 

proclama Dreptatea şi Puterea Mea care salvează pînă şi cadavrele care zac în putreziciune. 

Eu sînt Învierea şi fiecare neam Mă va slăvi şi Mă va lăuda. Voi fi cu voi pînă la sfîrşit. Noi? 
(Sfînta noastră Maică) 
–Copila Mea? Noi? Adu-ţi aminte pururea că Eu, Maica ta, sînt mereu lîngă tine; roagă-te 

neîncetat. 

 

14. 08. 89 - Ajunul Adormirii 
–Eu sunt, Domnul. Copila Mea, de-abia am traversat acest surghiun, că te-am şi găsit, pe tine, 

cea iubită de inima Mea, te-am ţinut strîns şi te-am adus înapoi pe drumul bun. Nici că te voi 

mai lăsa să pleci pînă ce nu te voi aduce în Casa Maicii Mele, în camera Ei în care M-a ză-

mislit. Consfinţeşte ziua ta de mîine şi fii tămîia Mea şi înmiresmează împrejurimile. Duhul 

Meu stă peste tine. Curaj, nu te voi părăsi. Binecuvîntările Mele sînt peste tine, copila Mea. 

 

16. 08. 89 
–Pace, copila Mea; iubeşte-Mă precum Eu te iubesc; simte-Mă, discerne-Mă şi atinge-Mă cînd 

mă vezi, nu ţi-am cerut Eu oare să faci aceasta, copila Mea? 
–Da, Doamne, mi-ai cerut. 

–O vei face? 
–Acum? 

–Da. Ia mîna Mea; recunoaşte-Mă prin această Pace pe care ţi-o dau… recunoaşte-Mă prin 

Iubirea pe care ţi-o dau. 
–De ce mai trebuie să mai stau în acest surghiun? Mi se pare că nu se mai sfîrşeşte, Doamne al meu. 

–Ştiu, dar te-am însărcinat cu această misiune pe care o vei împlini curînd. Nu te voi părăsi şi voi 

veghea ca tu să mă slăveşti. Vassula, stai aproape. Vei face aceasta pentru Mine? 
–Vreau să Te ascult, Doamne, în veac. 

–Nu te voi lepăda în veac. Ţine-te de Mine, adu-ţi aminte că Eu sînt Învăţătorul Tău. Noi? 
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–Da, Doamne, în veci. 

 

22. 08. 89 
–Fie Numele Tău slăvit. Toată suflarea să Te laude pe Tine, Doamne al meu! 

–Iubirea te iubeşte. Iubirea Mea transcendentală şi Milostivirea, sînt asupra ta. Sprijină-te pe 

Mine, Eu sînt călăuza ta, nu te îndoi. Preaiubita Mea, te voi copleşi totdeauna; nu ţi-am trimis 

Eu revărsarea Păcii şi Iubirii Mele precum un rîu? Aşadar, bucură-te, căci Eu, Domnul-sînt-

Cu-tine. Citeşte Cuvîntul Meu. 
(Am deschis la întîmplare la Is. 49:6) 
 
Mai tîrziu: 
–Viţa Mea de Vie este îngrijită de Propria Mea mînă acum, căci am auzit strigătul de disperare al 

celorlalţi  în nevoi şi al celor drepţi; i-am auzit cerînd roadă. Aşadar, Eu, Domnul Milostivirii 

înmulţesc Roada Mea, precum am înmulţit pîinile şi peştii şi am hrănit mulţimile. Această 

Roadă va fi frumuseţea şi slava acestui pămînt; voi zidi un zid care va îngrădi Viţa Mea de 

Vie, ca să nu o calce în picioare vrăjmaşul Meu. Preaiubiţilor, Eu, Domnul Viţei de Vie sînt 

printre voi; curaj, preaiubiţilor; ştiu cît aţi fost de lipsiţi de lumină şi ştiu cît aţi fost ţinuţi în 

întuneric, dar mă cobor ca să pun în contrast acest întuneric cu Focul arzător al Iubirii Mele; 

întregul pămînt va străluci de o lumină orbitoare şi Eu, care sînt Iubire, voi trăi printre voi. 

 

23. 08. 89 
–Vassula, fii liniştită, primeşte-Mă în pace! Căile Mele cu tine sînt în linişte. Proclamă Cuvîntul 

Meu în stînga şi în dreapta şi nu ezita niciodată. Ţi-am dăruit, din Necuprinsa Mea Iubire, un 

dar pentru întreaga omenire. Laudă-Mă, iubeşte-Mă, păzeşte Sfînt Numele Meu. Harul Meu 

este peste tine. Ascultă-Mă, de îndată ce Culesul Viei e gata, vei veni la Mine. Te voi nimici 

total în Trupul Meu. Eu, Cel Preaînalt, nu te voi părăsi în veac, ştiind că eşti nimic. Vezi tu 

deci cît te doresc? Rămîi un nimic şi vei locui în Mine. Fii blîndă şi supusa Mie, 

Dumnezeului Tău, care te-a înconjurat cu mii de miriade de îngeri din fiecare ordin. Simte 

Sfinţenia Mea, simte Divinitatea Mea, ochii Tăi să stea ţintă la Mine, la Inima Mea Sfîntă, fii 

floarea Mea. Vino, coboară-ţi ochii cînd te binecuvîntez. Vei face asta acum? Acceptă 

această Cale care am ales-o pentru tine. Fii simplă cu inima, căci aceasta Îmi place Mie, cere 

înţelepciune de la Mine şi o voi înmulţi asupra ta, cere Discernămînt, şi îl voi revărsa asupra 

ta; cere aceste lucruri cînd mă adori. Vino, evaluează tot ce-ai învăţat de la Mine. Eu sînt 

Învăţătorul tău, Educatorul Tău, înveţi de pe Buzele înţelepciunii, vezi? Te hrănesc 

Vassula Mea, şi ştii cu ce? Cu Spiritualitatea, Rodul Meu, Rodul Pomului Adevăratei 

Vieţi, vezi? 
–Iahve al meu este bun cu mine, Iubirea lui este veşnică. Credincioşia Lui durează din veac în veac. M-a scos 

din groapa şi m-a tămăduit. Mi-a aşezat picioarele pe o piatra şi mi-a întărit paşii. Cît de multe minuni ne-ai 
făcut, Doamne al meu! 

 

24. 08. 89 
–Iisus? 

–Eu sînt. Copilă, o privire dulce, un mic surîs de-al tău şi inima Mea tresaltă de bucurie! 

 
Mai tîrziu: 
–Vassula, binecuvîntează-Mă şi laudă-Mă. Floare, eşti tu fericită că eşti cu Mine? Află că 

Numele Meu va fi iarăşi slăvit. 
–Da, Doamne al meu, sînt fericită pentru tot ce ai făcut şi împlinirile tale desăvîrşite sînt o Binecuvîntare 
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pentru noi toţi 

–Atunci, copila mea, proclamă Numele Meu pe tot globul ca fiecare să ştie că Numele Meu e 

IUBIRE. 
–Doamne, permite-Mi să-ţi citesc un Psalm al lui David. 

(am deschis la întîmplare la Psalmul 145: „Imn de laudă lui Yahve Împăratul―.) 
–Eu am ales acest Psalm, ca să Mi-l citeşti cu voce tare. Citeşte-L uitîndu-te la Mine, ascult. 
I-am citit Domnului Psalmul. 
–Vino, roagă-te, posteşte, citeşte Cuvîntul Meu, primeşte-Mă în Sfîntă împărtăşanie, roagă-te 

Rozariul, adoră-Mă. Noi? 
–În veci. 

 Mai tîrziu, în timpul nopţii: 
–Vom merge să ne odihnim, Doamne al meu? 

–Da, hai să ne odihnim, dar cu o condiţie: să mă odihnesc în inima ta şi tu în Inima Mea Sfîntă. 
Aceasta m-a făcut să zîmbesc şi să tresalt de bucurie. 
–Da, Doamne al meu! Te binecuvîntez, Iisuse. 

–Te binecuvîntez, floare. Vino. 

 

28. 08. 89 - Paris 
–Doamne al meu, dă-mi, te rog, răspuns la această întrebare din Scripturi: cum doreşti să fie transmise 

Mesajele Tale, pentru că Tu ai ales deja pe servitorul Tău care s-o facă? Doreşti să fie fragmentate sau în 
întregime, aşa cum mi Le-ai dictat?  

(Iisus mi-a dat ca răspuns să citesc în Sfîntul Marcu, 4:21-25; apoi mi-a zis:) 
–Vassula Mea, Cuvîntul Meu este ca o lampă care luminează şi străluceşte pentru ca fiecare 

suflet să poată să Mă vadă, să Mă simtă şi să se întoarcă la Mine. Vezi? Doresc să înlătur 

acest întuneric care apasă greu peste această lume. Vă dau lampa Mea ca s-o puneţi pe un 

piedestal, nu sub pat. 
–Îţi mulţumesc, Doamne Iisuse. 

–Vino, floare, binecuvîntez casa care te-a primit şi binecuvîntez pe copiii Mei. Îi iubesc nespus 

de mult; nu vă voi părăsi în veacul veacului. Purtaţi şi Crucea Mea pe umerii voştri; fiţi 

părtaşi şi la Crucea Mea; veţi face asta pentru Mine? Iubirea vă iubeşte. 

 

29. 08. 89 
–Pregăteşte-mi inima, Doamne, ca să Te audă. Mă rog Ţie, Domnul Iubirii, Domnul Milostivirii, în marea Ta 

iubire, răspunde-mi. Dumnezeule, străluceşte peste mine şi reînviază-Mă cu Lumina Ta! Amin. 

–Eu sînt Domnul Recoltei şi, pentru că ai cerut lucrători care să culeagă această recoltă bogată, 

îţi voi trimite aceste ajutoare. Vino mai aproape de Mine acum, apropie-te. 
Mesajul pentru grupul de rugăciune din 15 septembrie 89 de la capela din mănăstirea Capucinilor din 

Saint Maurice, Valais, Elveţia: 
–Eu sînt Învierea şi Viaţa şi vă promit că Ziua Evlaviei nu este departe acum; morţii vor învia şi-i 

îi voi învia şi pe cei care sînt sub pămînt, îngropaţi în păcatele lor. Voi spori împărăţia Mea şi 

voi reface păşunile voastre care sînt acuma sterpe şi demne de milă. Voi repeta aceste 

Cuvinte din Scripturi: „Oare femeia uită pe pruncul ei şi de rodul pîntecelui ei nu are milă? 

Chiar cînd ea îl va uita, Eu nu te voi uita pe tine“. (Is. 49:15) Vă pregătesc un Nou Cer şi un 

Nou Pămînt şi Iubirea se va întoarce la voi şi va trăi printre cei rămaşi dintre voi ca iubire. Şi 

pe toate aceste cadavre de la fiecare colţ de stradă le voi învia şi ca vîntul îi voi împinge pe 

păstori la Păşuni cu toiagul lor de păstor, vor conduce turma la păşune ca în vremurile de 

altădată. Şi chiar dacă răutatea lor a intrat în Propria Mea Casă şi pe mulţi a înşelat şi dacă 

păcatele lor au făcut ca impietatea să se răspîndească pe întreg pămîntul, sînt gata să iert şi să 

uit şi să las mînia de-o parte. Va fi ca şi cum niciodată n-ar fi existat, chiar şi numai dacă abia 
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astăzi şi-ar recunoaşte greşeala. Dar şi-n ziua de azi Inima Mea Sfîntă este frîntă din pricina 

lipsei de iubire şi a păcatelor nenumărate ale erei voastre, păcate care au străpuns Inima Mea 

şi au înroşit Cerul, păcate care au pîngărit Sanctuarul Meu şi au profanat Sfîntul Meu Nume. 

Dacă aţi şti, totuşi, că sînt gata să iert crimele erei voastre, chiar şi numai pentru o privire 

caldă către Mie, într-un moment de regret, pentru un oftat de ezitare, o uşoară reconsiderare; 

un surîs către Sfînta Mea Faţă şi voi ierta şi voi uita; nici nu mă voi uita la Rănile Mele, voi 

şterge de la Faţa Mea toate fărădelegile şi păcatele voastre. Un moment de regret să aveţi, şi 

tot Cerul ar sărbători gestul vostru, căci zîmbetul vostru şi privirea voastră blîndă ar fi primite 

de Mine ca tămîia, iar acel uşor moment de regret ar fi auzit de Mine ca un nou cîntec. Astăzi 

mă cobor la voi plin de Milostivire pentru a vă mîntui pentru Iubirea Mea. Harul Sfîntului 

Meu Duh se va lăsa ca bruma şi va acoperi acest pămînt. Îţi spun în mod solemn ca voi 

înmulţi Harurile Mele peste voi. Cuvîntul Meu va fi revelat şi auzit de mulţi şi Eu voi înmulţi 

vedeniile voastre. Astfel, toţi aceia care ignoră Harul Sfîntului Meu Duh şi încearcă să-l 

înăbuşe, e ca şi cum s-ar lovi într-o ţeapă. Toate eforturile lor vor fi în zadar, căci Eu, 

Domnul, înţeleg să înviez şi să cultiv acest pustiu în care trăiţi şi să fac oaze din mirajele 

voastre înşelătoare. Eu, Dumnezeul vostru, stau în faţa voastră şi, pe toţi cei care încă mai 

înăbuşiţi Duhul Meu Cel Sfînt, vă întreb aceasta: cum se face că nu puteţi citi vremurile? 

Cum se face că aţi hotărît să lăsaţi necunoscute Semnele şi Minunile Mele? De ce Îmi 

astupaţi de repetate ori Glasul şi-Mi persecutaţi profeţii? De ce vă e teamă şi sînteţi mai 

nerăbdători ca niciodată să stingeţi flăcăruia pe care o vedeţi că luminează întunericul 

vostru? De ce vă grăbiţi să călcaţi în picioare şi să nimiciţi fiecare floare care creşte cu Harul 

Meu în pustietatea şi ariditatea voastră? Cum se face că mă vreţi pe Mine, Dumnezeul vostru, 

tăcut şi mort? 

Daţi-Mi voie să vă amintesc Cine sînt Eu: 

Eu sînt Cuvîntul şi Viu voi acţiona. Cînd am fost pe pămînt, am înmulţit Pîinea Mea şi 

Peştii Mei şi am hrănit mulţimile, iar cînd Moise a străbătut pustiul cu miile şi nu au avut nimic 

de mîncare, Visteriile Cerului s-au deschis şi I-a hrănit pe toţi cu mană. Şi astăzi este la fel. 

Deoarece pămîntul zace în paragină şi nu poate să producă suficientă Pîine ca să vă hrănească, 

Eu, cu Harul Sfîntului Meu Duh, voi înmulţi Pîinea pentru a vă hrăni, preaiubiţii Mei, pe voi care 

muriţi de foame şi uitaţi. În zilele voastre, aceasta se numeşte: Efuziunea Sfîntului Meu Duh; 

veţi fi hrăniţi direct de Mine, căci înţeleg să continui să înmulţesc Pîinea Mea şi să nu las pa 

nimeni flamand. Vai acelora care încearcă să împiedice pe copiii Mei să vină la Mine în 

aceste vremuri de Har! Aşadar, deschideţi-vă inimile, voi care încă mai aveţi dubii; nu mintea. 

Învăţăturile Mele sînt sănătoase şi tămăduitoare; nu vă temeţi; credeţi în simplitatea inimii, nu 

judecaţi şi nu-i huliţi pe îngerii Mei trimişi de Mine cu Duhul Meu. Nici chiar Arhanghelul 

Mihail, cînd se împotrivea diavolului, certîndu-se cu el pentru trupul lui Moise, nu a îndrăznit să 

aducă judecată sau hulă; tot ce-a zis a fost: „Să te certe pe tine Domnul.“ (Iuda, 9). Nădăjduiţi în 

Mine, aveţi credinţă şi iubiţi-Mă; trăiţi în sfinţenie căci Eu sînt Sfînt; postiţi şi îndreptaţi, pocăiţi-

vă şi oferiţi-Mi zilnic abandonul vostru; lăsaţi-vă în mîinile Mele şi voi face din voi coloane vii 

de lumină; rugaţi-vă neîncetat, rugaţi-vă din inimă. Primiţi-Mă (în Sfîntă Împărtăşanie) în curăţie 

şi harurile Mele se vor revărsa asupra voastră. Veniţi la vremea adorării şi adoraţi-Mă; 

mărturisiţi-vă păcatele voastre atît de multe, fiţi plăcuţi Mie, Dumnezeului vostru şi umblaţi cu 

Mine. Urmaţi preceptele Mele şi nu vă uitaţi nici în stînga, nici în dreapta, fiţi perfecţi! Fiţi 

Cerul Meu! O, Creaţie, de-ai şti numai cît te iubesc Eu, Dumnezeul Tău, n-ai mai sta la 

tocmeală dacă să calci sau nu pe Urmele Paşilor Mei! De ce să căutaţi mîngîiere în altă parte? 

Inima Mea Sfîntă este alifia pentru rănile voastre, Sfîntă Mea Inima este Casa voastră; Ochii Mei 
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nu vă slăbesc; binecuvîntez pe fiecare dintre voi, vă binecuvîntez familiile, îi binecuvîntez pe toţi 

aceia care citesc Mesajul acesta, lăsînd Suspinul Iubirii Mele pe frunţile voastre. Iubirea vă 

iubeşte pe toţi; fiţi una. 
–Îţi mulţumesc, Doamne al meu; te binecuvîntez. 

 

 

04. 08. 89 - în vremuri de prigoană 
–În Tine, sufletul meu îşi găseşte adăpost călduros, pînă ce furtuna turbată trece. 
–Îmi îndrept urechea către Cer ca să aud Glasul Tău Dulce, mai mîngîietor ca niciodată. Nu mi-e teamă; Sfînta 

Ta Prezenţă lîngă mine mă mîngîie, nu există nimenea care să poată să înlocuiască credincioşia Ta. Tu eşti 
de-acum înainte Stăpînul Meu, Preaînaltul, Domnul Domnilor, Mîntuitorul meu, şi ca atare, mă las cu totul 
în mîinile Tale, sufletul şi inima mea le încredinţez mîinilor Tale Divine. Amin. 

–Înţelepciunea, copilul Meu, este Stăpînul şi Învăţătorul Tău. Vino, aruncă-te în braţele Tăticului 

Tău ca să te mîngîie; nu vei găsi mai bine niciunde, pune-ţi toată încrederea în Mine, oferă-

Mi durerile tale, Eu le voi face de folos; vino şi dă-Mi voie să fiu ascunzătoarea Ta. Am spus: 

„Voi veghea asupra ta“. Nu voi lăsa torentele prigonitorilor tăi, care de fapt sînt prigonitorii 

Mei, să te ducă cu valurile lor tumultuoase. Cu cît ei te prigonesc mai tare, copila Mea, cu atît 

eu, Domnul, te voi înălţa şi te voi binecuvînta; să nu uiţi aceasta niciodată; bizuie-te pe Mine, 

rugăciunile tale să fie ca tămîia. Dă-Mi voie să te folosesc ca momeală pentru cei fără-de-

Dumnezeu. Toate aceste jertfe nu vor fi în deşert. Adu-ţi aminte, Sfînta Mea Inimă este Casa 

ta. Noi? 
–Da, noi, Doamne al meu. 

–Fii bună. 

 

04. 08. 89 
Mesajul Sfintei noastre Măicuţe pentru întrunirea de Rugăciune. 
–Pacea fie cu voi toţi! Doar Dumnezeu este înţelepciune. Ascultaţi Glasul înţelepciunii care 

strigă către voi în acest pustiu. Deschideţi-vă urechile şi recunoaşteţi-I Glasul. Iisus vă 

cheamă pe toţi, unul după altul, să vă întoarceţi la El, să vă întoarceţi la Iubire şi să călcaţi pe 

Urmele Paşilor Lui. Fiul Meu cunoaşte slăbiciunea şi greşelile voastre, dar nu trebuie să vă 

îngrijoraţi dacă va lăsaţi cu totul în mîinile Lui Divine şi vă încredeţi în El. Veniţi la El aşa 

cum sînteţi şi daţi-I Lui voia voastră, daţi-I Lui iubirea voastră, daţi-I Lui suferinţele voastre, 

neliniştile voastre, problemele voastre, daţi-I totul, aveţi încredere în El; permiteţi-I să vă 

ducă în adîncurile Sfintei Lui Inimi unde vă veţi găsi Pacea, această Pace de care sufletul 

vostru are atîta trebuinţă. Mai voiesc ca pururea să privegheaţi contra celui rău care 

încurajează tulburările, împărţirile şi confuzia şi, mai mult ca niciodată, luptă împotriva 

Planului Salvării lui Dumnezeu. El îi înşeală chiar şi pe cei aleşi, încurcîndu-i, dar oricine va 

chema Numele Domnului va fi auzit şi salvat de la prăbuşire. Însă cei care vor asculta de 

glasul celui rău nu vor fi în stare să recunoască dreptatea care vine de la Dumnezeu şi nu vor 

fi în stare să recunoască Glasul Domnului. Aduceţi-vă aminte pururea că zgomotul paşilor 

celor care binevestesc este un zgomot binevenit. 

Rugaţi-vă, copii preaiubiţi, din inimă; şi bine primiţi Duhul care acum se revarsă asupra 

multor neamuri. Simţiţi cum zilele întoarcerii Iubirii se apropie şi cum Harul este turnat cu 

îmbelşugare peste atît de mulţi dintre voi. Voi termina Mesajul Meu amintindu-vă ca voi aţi fost 

creaţi din Iubire pentru iubire, ca să-L iubiţi pe Ziditorul vostru şi că tot ce există de El şi 

pentru El este făcut; aşadar, lăudaţi-l şi daţi Slavă Aceluia Care v-a făcut. Făceţi-Mi plăcerea şi 

meditaţi asupra Mesajelor Noastre şi trăiţi-Le. Vă binecuvîntez pe toţi, binecuvîntez familiile 

voastre. Eu, Sfîntă voastră Maică, vă iubesc pe toţi. 
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CAIETUL 36 

05. 09. 89 
–Doamne, m-am gîndit ore întregi la conversaţia deşartă pe care am avut-o ieri seară. Am fost atîta de 

tulburată, pînă într-atît încît, mai tîrziu, nici n-am mai îndrăznit să dau ochii cu Tine de ruşine. Ce-am zis în 
Numele Tău? Nimic. Nu mi-am ţinut angajamentul… Nu te-am cinstit, nici nu Te-am lăudat şi, totuşi, nu 
găsesc plăcere în nimic decît în Tine, Doamne al meu. Mă prăpădesc de iubire pentru Tine, Doamne. 
Dumnezeule, păzeşte inima mea curată şi departe de ispite. 

–Vassula, simte această iubire ce o am pentru tine, Milostivirea Mea este copleşitoare şi 

bunătatea Mea a întrecut mînia Mea. Căile Mele sînt Sfinte, fiică. Aşadar, fii sfîntă pentru că 

Eu sînt Sfînt. Conversaţiile tale să fie ca muzica la urechile Mele. Înţelepciunea, copila Mea, 

este Stăpînul şi Învăţătorul tău; ocoleşte vorba deşartă, ocoleşte discuţiile fără rost, fii 

roditoare, vorbeşte din învăţăturile Mele. Eu sînt Povăţuitorul Tău şi povaţa trebuie să vină 

mereu de la Mine. Îi vreau perfecţi pe elevii Mei, deci fii perfectă! Alungă toate lucrurile care 

te deprimă, precum cleveteala, vorbirea deşartă. Te iubesc şi te vreau perfectă. Simte 

Prezenţa Mea şi slăveşte-Mă fiind reflecţia Mea; vorbeşte pentru Mine. Elevul care este în 

mîinile Mele trebuie să rămînă pur şi să asculte glasul Învăţătorului său. Harul Meu este peste 

tine. Doresc să ţii şi să urmezi învăţăturile Mele, să înţelegi că te-am aşezat în Sfînta Mea 

Inimă încă de la început. Duhul Meu este peste tine. Te-am binecuvîntat, preaiubito. Curaj, 

toate acestea nu sînt în zadar. Tot ce ai de făcut este să Mă iubeşti, să Mă adori şi să-Mi 

permiţi să mă folosesc de mîna ta; doresc să fii Ecoul Meu. 
–Cum adică, Doamne? 

–Adică să citeşti cu voce tare Mesajele Mele în adunările de rugăciune. Mă simt slăvit. 

Meditează adesea şi acceptă tot ce-ţi dau. Floare, vin la tine cu Crucea Mea; am nevoie de 

puţină odihnă; vei purta Crucea Mea pentru Mine? 
–Bucuros, Doamne al meu. 

–Adu-ţi aminte ce-ţi dau. Crucea Mea este preţioasă, ridică-Mi Crucea. Mă voi întoarce să ţi-o 

iau de pe umeri mai tîrziu. Copila Mea, mă desfăt în suflete care-Mi sînt disponibile Mie; nu 

mă renega niciodată, orice s-ar întîmpla, fii totdeauna gata şi disponibilă pentru Mine, 

Dumnezeul Tău. 

 

06. 09. 89 
–Doamne? 

–Eu sînt. Stau în faţa ta. Dă-ţi seama de acest Har, Vassula Mea. 
–Cumva, Doamne, nu realizez pe deplin, nu sînt în stare să-mi dau seama, dar cred. 

–Crede, crede cu o credinţă-de-copil, pentru că aceasta Îmi place Mie şi Tatălui. Doreşti să scrii? 

Da? 
–Mi-am dat seama că am uitat să scriu 

–Despre Crucea Mea? 
–Da, Doamne. 

–Deci, scrie acum. 
–Îţi mulţumesc, Dumnezeul meu. 

Mai tîrziu, după ce Iisus mi-a lăsat Crucea Lui, în sens mistic, m-am simţit ca şi cum aş fi primit, pînă 

noaptea tîrziu, o ploaie de suferinţe. Era de parca întreaga lume, cu toate păcatele ei, s-ar fi abătut 

asupra mea, cu păcate de tot felul. Deodată, în toiul acestor chinuri, mi-am amintit de Iisus în Gheţimani. 

Am plîns cu amar, dar, pe de altă parte, mi-a făcut plăcere să-L uşurez pe Iisus, fie şi numai pentru scurt 

timp. Iisus a venit mai tîrziu şi şi-a luat Crucea. 
–Te fac părtaşă cu Mine acum, preaiubito. 
–Doamne, ascult. 

–Ascultă şi auzi: ai auzit vreodată despre cineva care a încercat să-Mi slujească Mie şi să nu fi 

fost niciodată atacat sau prigonit? 
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–Nu, Doamne, unii dintre ei chiar au murit ca martiri. 

–Da, deci vezi micuţo, avem acum confirmarea despre ceea ce s-a spus în profeţii. Şi astăzi, 

oricine vorbeşte în Numele Meu şi ridică glasul pentru a anunţa Mesajul Meu, sigur va fi 

persecutat de către caini. Îi chem, dar refuză să asculte, le fac semn, dar nu ţin cont de el. Ei 

Îmi dispreţuiesc avertismentele, îşi bat joc de făgăduinţă. 

N-am spus, oare, că în zilele voastre voi revărsa Duhul Meu peste omenire? Şi că voi aşeza 

Legile Mele drept în inimile voastre şi le voi înscrie în cugetele voastre? Nici o profeţie nu iese 

din iniţiativa unui om! Cum s-ar putea aşa ceva? Cuvîntul Meu este dat de Sfîntul Meu Duh, 

astfel făcîndu-i pe oameni să vorbească despre Mine. Eu, Domnul, v-am promis Ceruri Noi şi un 

Nou Pămînt şi, Vassula Mea, sînt în plină pregătire a acestor lucruri! Însă oamenii, în zilele 

acestea, sînt concentraţi numai asupra lor înşişi, lipsiţi de credinţă, fără inimă, preferînd propriile 

lor plăceri decît pe Dumnezeu, dar zilele zboară şi, curînd, toată răutatea va ajunge la capătul ei, 

măturată şi curăţată de Focul Iubirii Mele. Aşadar, curaj! Micuţo, vitregii ale sorţii pururea vor 

fi, dar Tăria Mea vă va susţine de-a pururi. Veţi vedea curînd Noile Mele Ceruri şi veţi trăi pe un 

Nou Pămînt, pentru că făgăduinţa Mea se va împlini curînd şi o reînnoire a Bisericii Mele este pe 

cale să se facă. Deja trăiţi începutul durerilor naşterii Ei, deci curaj! Preaiubiţilor, voi, care 

purtaţi Numele Meu şi sînteţi odraslele Mele, nu disperaţi! Cuvîntul Meu este pe cale să se 

împlinească. Am spus că Eu-voi-fi-cu-voi şi că voi trăi printre voi; veţi mînca direct de la Mine 

şi vă voi oferi apa din Fîntîna Vieţii, fără plată, oricui însetează. 

Focul Meu deja se coboară din Cer peste voi şi va mistuie cu Extraordinara Mea Iubire. Voi 

răspîndi acest Foc arzător din neam în neam, transformînd răutatea voastră în iubire, seducînd 

inimile voastre de piatră, lăsîndu-le aprinse, şi schimbînd letargia voastră în rîvnă pentru Mine, 

Dumnezeul vostru. Această Oră a Focului Meu se va răspîndi printre voi ca un cuptor arzător şi 

vă veţi umple de Focul Iubirii Mele, de Focul Sfîntului Meu Duh, asemenea cu cel de la primele 

Rusalii. Vă voi reînnoi, mărind împărăţia Adevărului, Unităţii, Dreptăţii, Păcii şi Iubirii Mele, 

deci, bucuraţi-vă! Veseliţi-vă din toată inima, preaiubiţii Mei. Voi veni şi voi înlătura toată fanfa-

ronada voastră fudulă care era una din raţiunile dispersării şi căderii voastre. Cei care înăbuşă 

Duhul Meu, vor fi biruiţi de Suflul Meu; veţi fi purificaţi de Focul Iubirii Mele. Fiică, iubeşte-

Mă, adoră-Mă, fi-Mi pe plac, Iubirea te iubeşte. Te binecuvîntez, copilă. 
–Noi, Doamne? 

–Da, copila Mea, vino. 

 

13. 09. 89 
–Prigonitorii mei mă înconjoară, Doamne al meu, sînt hotărîţi să mă vadă zdrobită; apleacă urechea Ta la 

rugăciunea mea, păzeşte-Mă de pretenţiile arogante şi de limbile mincinoase. Ocrotitorul meu, permite-mi 
să-mi găsesc adăpost în Inima Ta Sfîntă. 

–Copila Mea, lasă totul în mîinile Mele; acuzatorii tăi de fapt sînt acuzatorii Mei, cei care te 

condamnă sînt cei care mă condamnă, prigonitorii Tăi sînt prigonitorii Mei. Copiii Mei pier 

pentru din lipsă de cunoaştere; şi cînd cunoaşterea le este dată gratuit de sus, ei o refuză. 
–Dar, Doamne, Tu poţi în continuare să răspîndeşti Mesajele Tale de Iubire şi Pace prin sufletele care Îţi sînt 

deschise Ţie şi doritoare să-ţi slujească. (deodată, am simţit dureri în palme.) 

–Floare, durerile tale nu se pot vedea cu ochii. Ascultă, Lucrările Mele Divine vor acoperi acest 

pămînt şi voi veghea ca Ele să acopere acest pămînt şi ca nici un om să nu fie în stare să se 

amestece în Planul Meu. Floare, fii sigură că aceasta e Voia Mea; permite-Mi să te folosesc 

precum doresc. Te iubesc şi, datorită măreţiei acestei Iubiri pe care o nutresc pentru tine, Îţi 

permit să bei din Cupa Mea amară. Cu cît este mai mare Iubirea Mea pentru tine, cu atît Îţi 

permit să bei mai mult. Eu, care sînt Soţul Tău, ţi-am oferit cele mai preţioase comori. Nu ţi-

am încredinţat oare Crucea Mea, Piroanele Mele şi Cununa de Spini? Vezi cît te iubesc? 
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Căile Mele nu sînt căile tale, Îţi curăţ sufletul, îndreptîndu-l spre perfecţiune şi pe drumul 

sfinţeniei. Mireasa Mea, permite-Mi să te împodobesc cu giuvaerurile Mele, permite-mi să-ţi 

arăt Patimile Mele; dăruirea de sine te va conduce la perfecţiune; aşadar, lasă-Mă liber să 

făptuiesc ce e cel mai bine pentru sufletul Tău şi aminteşte-ţi, chiar dacă nu înţelegi pe 

deplin, cuvintele Mele şi căile Mele, aminteşte-ţi ca Iisus înseamnă Salvator. 
–Doamne, aceia care refuză toate revelaţiile particulare susţin că adevărata Revelaţie doar Sfînta Biblie este; 

aceasta o ştim cu toţii, dar Tu ce spui, Doamne al meu? 

–Sfînta Biblie este cu adevărat Adevărul, adevărata Revelaţie, dar nu am încetat să exist. Uite, 

Eu sînt Cuvîntul şi Eu sînt activ în Duh. Mijlocitorul Meu este cu voi toţi, Spiritul Adevărului 

pe care mulţi tind să-L uite, căci tot ce va spune Spiritul este luat din ce este al Meu. El este 

Aducătorul aminte al Cuvîntului Meu, Inspiratorul cugetelor voastre. De aceea, copila Mea, 

vă amintesc continuu aceleaşi Adevăruri. Înţelege raţiunile pentru care vă trezesc pururea cu 

Aducerea aminte. Primeşte Sfîntul Meu Duh al Adevărului. Vin ca să vă amintesc Cuvîntul 

Meu, vin ca să vă chem la pocăinţă înaintea venirii Zilei Mele. Copilă, evanghelizează cu 

iubire pentru Iubire; lîngă tine, sînt Eu, nu te teme în veac; biserica va reînvia, deoarece 

Iubirea este rădăcina Pomului Vieţii şi este printre voi. Voi hrăni această generaţie care trage 

să moară cu Roada Pomului Meu, aşezînd-o drept în gurile lor. Permite-Mi să te folosesc ca 

tăbliţă a Mea. Mănîncă de la Mine; vino, noi? Da? sînt împreună cu Maica Mea; te iubesc, 

aghapa-me (iubeşte-Mă, în greacă), roagă-te. 

Vassula, fă-Mi plăcerea şi vino des la Mine în timpul ocupaţiilor tale zilnice. 
(Adeseori las ce am de făcut în casă şi mă duc fuga să fiu cu Domnul nostru şi numai două minute, atît 

este de mare dorul de Dumnezeu…) 
Delectează-Mă şi arată-Mi cît eşti legată de Mine. Adu-ţi aminte de răscumpărarea ce am 

plătit-o pentru tine; aşadar, vino la Mine în orice moment şi vorbeşte cu Mine, rămîi umilă. 

Înţelege cum Eu, din Iubire, voi chema fiecare suflet la Mine. Voiesc să înţelegeţi că inima 

înţelepţilor voştri este în casa vaietelor; ei tind să uite în aşa numita lor măreţie, Puterea şi 

Divinitatea Mea. Coruptibilitatea lor îi orbeşte, lăsînd loc liber Satanei să le vorbească, fiindcă 

şi-au închis inimile faţă de Iubire. Mintea şi inimile lor sînt mai aproape de lumea raţională decît 

de Lumea Mea Spirituală; această plagă s-a infiltrat în Biserica Mea; mulţi dintre păstorii Mei 

sînt ca acei corbi din parabola pe care ţi-am dat-o. Ei sînt cauza atîtor neînţelegeri din Biserica 

Mea. Discursurilor şi predicilor lor le lipseşte Spiritualitatea, credincioşia faţă de Cuvîntul şi 

Preceptele Mele, ei resping Tainele Mele în Prezenţa Mea, iau în rîs pietatea. Îţi aminteşti de 

faptele strămoşului lor, Cain? I-au adoptat limbajul, slujind viciului în locul virtuţii, imoralităţii 

în locul purităţii, s-au supus fără rezervă robiei păcatului. Aceşti caini sînt vii păcatului, dar morţi 

Spiritului Adevărului Meu. Cînd va sosi Ziua Mea, ei vor trebui să-Mi răspundă şi să-Mi dea 

socoteală pentru că nu au păstrat Tradiţiile păstorului lor. Astăzi, gura lor îi osîndeşte şi propriile 

lor buze vor mărturisi împotriva lor. Este roada apostaziei lor. 
–Dar Doamne, ascultă la strigătul lui Abel, nu ne lăsa să zăcem aici fără nimeni care să ne ridice! Casa Ta e în 

ruina, Casa Ta este adăpostul nostru şi nu avem unde să ne ducem. Mii vor muri din lipsa de Pîine, trăim 
printre dărîmături; auzi glasul nostru şi tînguirea copiilor tăi, auzi-l pe Abelul Tău! 

–Copila Mea! Continua să te rogi, nu înceta vreodată să te rogi. Fiică, ţi-am promis că voi intra 

în Templul Meu pe neaşteptate şi, cu strigăt mare, voi grăi Ierusalimului: „Fii rezidit!“ şi 

Templului: „Temelia ta să fie aşezată!“ şi El va fi Cetatea Mea Nouă, vie prin Duhul Meu, 

iar Iubirea va locui printre voi toţi, rămăşiţa mea preaiubită; şi o voi umple cu Pomii Vieţii 

Mele, iar voi, preaiubiţilor, veţi mînca pe săturate. Eu sînt Lumina lumii şi Cel ce străluceşte 

peste voi. Fiţi treji şi nu dormiţi, căci zilele sînt numărate. Primeşte Pacea Mea, copilă. Eu, 

Iisus, te iubesc; permite-Mi să te hrănesc pe tine şi această generaţie muritoare de foame. 

Odihneşte-te acum în Sfînta Mea Inimă. Nu te voi părăsi niciodată. Iubirea e aproape de tine. 
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14. 09. 89 - Înălţarea Crucii 
–Vassula, roagă-te mai mult, nu te îndoi de Iubirea Mea niciodată, respectă întruna Legea mea, 

fă loc Maicii Mele, ia-o în braţele tale; te voi aştepta în Casa Mamei Mele, în Camera în care 

M-a zămislit. Lucrează pentru Mine cu efort necontenit şi cu mare ardoare de spirit. Lucrează 

cu iubire pentru Iubire, slujeşte-mi Mie, Dumnezeului Tău, şi permite-Mi să te educ, chiar 

dacă aceasta înseamnă a trece prin suferinţă; îţi ofer Patimile Mele. Buzele tale n-ar trebui 

de-acum înainte decît să glăsuiască în sfinţenie şi cu dreptate, şi de dragul Meu, 

împodobeşte-Mă, preaiubito, cu Cuvinte care ies din inima ta, împodobeşte-Mi Crucea cu 

cununi de iubire, împodobeşte-Mi Crucea cu fiecare picătură de iubire din tine. Sîrguieşte să-

Mi placi acum; ţi-am dat atît de mult! Pune-Mă pe Mine Întîi. Dă-Mi voie să simt acum rîvna 

ta şi ardoarea care Îmi plac Mie. Eu sînt învăţătorul Tău şi de la Mine vei învăţa. 

Vassula, roagă-te şi cere Tăria Mea; nu-l lăsa pe Satana să se folosească de slăbiciunea ta ca 

să te ispitească. Nu te sătura de scris. Adu-ţi aminte de preceptele Mele şi urmează-le; vino şi te 

voi lumina despre aceste lucruri care-ţi tulbură sufletul; nu sînt Eu Îndrumătorul tău Spiritual? 

Atunci, ai încredere în Mine, chiar şi în înspăimîntătoarea ta slăbiciune, tot voi ajunge să termin 

aceasta Revelaţie. Înţelege, copila Mea, că, alegîndu-te pe tine cu sărăcia şi cu slăbiciunea ta, 

Sfîntul Meu Nume va fi proslăvit. Te binecuvîntez, vino, iubeşte-Mă. 

 

14. 09. 89 
 Astăzi părea că tot infernul s-a dezlănţuit. Am fost constant atacată de demon. Trec printr-o altă 

încercare, sufletul meu e chinuit. (Mai tîrziu, spre seară:) 
–Iisus?  

–Eu sînt. Îngerul Meu, nu te teme, aşteaptă numai să vezi cum lucrez. Eu, Iisus, te iubesc. 
–Te ador, Sfîntul Sfinţilor. 

Şi, mai tîrziu: m-am întors la Iisus pentru a mă reasigura şi mîngîia. Mă simt atacată şi necăjită; cît mă 

tem să nu fiu în greşeală! 
–Doamne al meu, fereşte-Mă de cel rău şi de atacurile lui, ajută-mă să scap din mrejele lui, înainte ca duhul 

meu să mă părăsească; vino! 

Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale 

şi cu duh stăpînitor mă întăreşte; 

Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, 

şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.  
(Ps. 50: 13-14) 

–Floare, ai Pacea Mea. Roagă-te, Vassula, ca demonul să nu te găsească dormitînd; roagă-te fără 

încetare. Ce milă mi-e de tine! 
(Credeam că Dumnezeu mă vrea trează toată noaptea în rugăciune. Ştiam că nu-s în stare din pricina 

oboselii. Cînd Iisus a grăit: „Ce milă mi-e de tine!― Glasul Lui era extrem de blînd!) 
–A mă iubi înseamnă să-Mi dai totul, vreau tot ce ai. 
–Doamne, ia tot ce vrei… 

–Eşti tu dornică să te jertfeşti mai mult pentru Mine? 
–Da, chiar dacă trupul e slab. Ţi-am cerut Doamne al meu, să mă tîrăşti, dacă trebuie; te implor, fă-o. 

–Ah, Vassula, aş vrea ca să faci lucrurile de bunăvoie; te iubesc. 
–Doamne, voiesc bucuros. 

–Permite-Mi atunci… încetează de a mai opune rezistenţă, lasă-te în mîinile Mele şi nu te teme. 

Pace, copila Mea. Demonul te urăşte şi persistă cu atacurile lui contra ta; nu da drumul 

strînsorii Mele; ţine-te strîns de Mine. 

 
 15. 9. 89 
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Apoi m-am dus la culcare; era după 11. 00. M-am rugat, m-am rugat şi, înainte ca acest oribil cuvînt, 

„somn―, să mă biruie, am reuşit să zic cîteva KYRIE-ELEISON, CHRISTE-ELEISON, cînd, deodată, o 

voce puternică din lăuntrul meu, care m-a făcut să tresar, a rostit: „TE VOI AJUTA!" 
De mai multe ori, Glasul acela din interiorul meu se ruga constant pentru mine; cîteodată, repetam unele 

Cuvinte din rugăciunea Glasului, chiar dacă nu le înţelegeam. 
 

DIMINEAŢA URMĂTOARE. 
–Vassula, vreau mai mult de la tine. Binevoieşti tu să-Mi dai mai mult? 
–Iisuse, ia tot ce voieşti de la mine… 

–Chiar şi viaţa? 
–Viaţa mea e a Ta. 

–Floare, te voi face să suferi din Iubire; aminteşte-ţi: sfinţenia purcede din suferinţă; permite-Mi 

acum să-ţi citesc un pasaj din Scripturi. (Evrei, 3: 1-6) 

Adu-ţi aminte: rămîne-Mi credincioasă; adu-ţi aminte: Eu sînt Atotcredinciosul, aşadar, ai 

încredere în Mine, nu te împotrivi Mie, lasă-te pe deplin în Voia Mea, ştiu ce e cel mai bine 

pentru sufletul Tău; Eu sînt Iubire. 

 

20. 09. 89 
–Domnul meu şi Salvator? 

–Eu sînt. Pacea Mea ţi-o dau ţie! 

Vassula Mea, ascultă şi scrie: sînt fericit că te am lîngă Mine. Eu, Domnul, te binecuvîntez, 

eşti gata? 
Iisus e pe cale să-mi dicteze un mesaj pentru grupul de rugăciune din 27 octombrie 1989 din Delemont, 

Elveţia, de la capela Centrului Sfîntul Francisc: 
–Preaiubiţii Mei, vedeţi-Mă pe Mine, Dumnezeul vostru, cel mai Compătimitor Sfînt Însoţitor, 

care şade pe Tron sus în Ceruri; cu toate acestea, în acelaşi timp, în Divinitatea Mea, mă 

aplec pînă la voi pe pămînt ca să vă permit tuturor să mă simţiţi; auziţi-Mă, înţelegeţi-Mă şi, 

astfel, să ajungeţi Mă cunoaşteţi pe Mine, Domnul vostru. Da, mă aplec de pe Tronul Meu 

pînă la voi ca să vă ridic sufletul la Mine şi să vă însufleţesc în Lumina Mea. Vedeţi-Mă, 

preaiubiţii Mei, ca pe Soţul vostru, care vă va da din belşug tot ce vă lipseşte. Voi scoate 

vălul de doliu şi giulgiul care acoperă neamurile, voi şterge lacrimile voastre de pe obraji, 

mîngîindu-vă. Vă iubesc pe toţi cu o iubire nemuritoare şi din Milă covîrşitoare vă voi reface. 

Eu, Soţul, voi împărtăşi tot ce am cu voi. Am aici cu Mine, pentru a vă împodobi, dacă 

binevoiţi, cele mai scumpe Giuvaieruri: Crucea, Piroanele şi Cununa de Spini. Sînt gata să vă 

fac părtaşi la ele; binevoiţi şi sînteţi gata să împărtăşiţi cu Mine Crucea Mea de Pace, Iubire 

şi Dreptate? 

Vedeţi-Mă ca pe Mîntuitorul vostru. Îi voi salva pe toţi cei care se lipesc de Mine. Răspund 

fiecăruia care mă invocă, compătimitor, vă port de grijă tuturor, căci ştiu cît sînteţi de 

neputincioşi şi cît de uşor sînteţi ispitiţi de către ispititorul. V-am răscumpărat pe toţi din Iubirea 

Mea Nemărginită, această iubire atît de neînţeleasă… Eu sînt Iubire şi cine trăieşte în Mine, 

trăieşte în Adevăr. Eu sînt rădăcina Pomului Vieţii şi Izvorul Vieţii. Pe amîndouă le am cu Mine: 

Roada Pomului Vieţii şi Apa Vie din Fîntînile Mele Nemuritoare. Veniţi, dar, la Mine; veniţi şi 

săturaţi-vă, veniţi şi mîncaţi, veniţi şi beţi din Apa Mea Vie toţi cei cărora vă este sete. Nu vă voi 

refuza niciodată. Eu, Dumnezeu, vă voi înţărca pentru adevărata Hrană, Hrana care va rămîne în 

voi, pentru ca sărmanul vostru suflet să fie învrednicit să trăiască. Pămînturile voastre sînt 

pustiite şi vînturi arzătoare v-au ars gîtlejurile, dar Eu, care sînt Salvatorul vostru, văd de sus 

toate aceste nelegiuiri; aşa că nu spuneţi: „Domnul ne-a uitat.“ Eu sînt A-Tot-Credinciosul şi 

Iubirea Mea vie ce o am pentru voi vă salvează. Nu Mi-am întors niciodată Sfîntă Mea Faţă de la 
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voi. One agio omga elneah rima, pudri pgara nedro ha unu Amin rima. (Deodată m-am trezit că mi 

se vorbeşte într-o limbă necunoscută mie; cred că şi omenirii.) 
Scrie: Voi răspîndi Pacea şi Iubirea în pămînturile morţilor voştri, adică voi răspîndi Pacea şi 

Iubirea Mea de jur-împrejur şi la toate naţiunile fără-Iubire, voi nimici toată nedreptatea, şi 

această eră moartă va fi înviată şi mă va urma în Noul Pămînt pe care i-l pregătesc şi sub Ceruri 

Noi mă va slăvi şi lăuda zi şi noapte. Încă n-aţi înţeles cum Harul Sfîntului Duh al Meu vă 

pregăteşte pe voi, Vie după Vie, întinzîndu-Le cu blîndeţe şi cu atît de multă iubire în fiecare 

neam? Tot n-aţi înţeles cum Sfînta voastră Maică şi Eu vă întindem braţele şi vă copleşim cu 

binecuvîntări, pregătindu-vă Vii după Vii, Vii pe care vom continua să le înmulţim, Vii ce vor 

produce destul rod încît să hrănească o mulţime. Harul Sfîntului Duh al Meu este ca o Vie care 

produce mlădiţe gingaşe, florile Mele poartă Rodul Păcii şi al Iubirii; apropiaţi-Mă, cei care Mă 

doriţi, şi săturaţi-vă de rodul Meu, căci pomenirea Mea este mai dulce decît mierea; moştenirea 

Mea este mai dulce decît fagurele de miere. Cei care Mă mănîncă pe Mine vor flămînzi şi mai 

tare după Mine, cei care Mă beau, vor înseta şi mai mult după Mine. Cine ascultă de Mine, nu va 

fi în veac dat de ruşine, cine făptuieşte precum am dictat, nu va păcătui în veac. (Ecc. 24:17-22) 

N-am spus oare că în zilele de pe urma voi creşte mlădiţe care vor înmuguri şi vor înflori şi vor 

umple întreaga lume de rod? Acest rod va spori prin Lumina Mea şi Cerul va revărsa peste voi 

Roua Lui pentru a vă răcori gîtlejurile uscate. Împart aceste binecuvîntări Poporului Meu. 

Simţiţi-vă iubiţi de Mine, pruncii Mei; Iubirea vă iubeşte şi vă binecuvîntează pe fiecare dintre 

voi, lăsînd suspinul Meu de Iubire pe frunţile voastre. Fiţi una. 

20. 09. 89 
Iisus mi-a dat o viziune interioară despre Arborele Vieţii. 
–Doamne al meu, Tu, care eşti rădăcina Pomului Vieţii şi Iubirea însăşi şi care, prin rodul Tău, ne dai viaţa 

veşnică, fii binecuvîntat. Frunzele Tale, care nu se ofilesc niciodată şi nici nu se usucă, sînt din Aur alb 
curat. Şi din ele emană o Lumină vie. Te ador, nădăjduiesc, cred în tine şi Te iubesc şi te rog să-i ierţi pe 
aceia care nu Te adoră, nu speră, nu cred şi nici nu Te iubesc. Ai grijă de noi, Emanuel. Te binecuvîntez, 
Te binecuvîntez, Tu eşti Povăţuitorul Meu din timpul nopţilor, umplîndu-Mă de rugăciuni neîntrerupt, 
rugîndu-Te asupra mea. Ştiu că Tu nu vei lăsa sufletul meu, pentru că Tu ne revelezi drumul Vieţii, mîna 
noastră în mîna Ta. Salvează-ne în Iubirea Ta, Tu eşti Izvorul Speranţei noastre de a vedea Noile Ceruri şi 
Noul Pămînt, Doamne. 

–Eu sînt rădăcina Pomului Vieţii şi din Mine emană Viaţa Veşnică. Floare, citeşte Scripturile. 
(Iisus vrea să deschid Sfînta Biblie la întîmplare. Am deschis la Is. 40. 9) 

Citeşte şi scrie:  

Suie-te pe un munte înalt, cel ce binevesteşti Ierusalimului, ridică glasul Tău cu putere, cel 

ce binevesteşti Ierusalimului, înalţă glasul Tău şi nu te teme, zi cetăţilor lui Iuda: „Iată-L pe 

Dumnezeul vostru!“  

Noul vostru Ierusalim e aproape… Eu, Dumnezeu, mă cobor în această eră, împiedicîndu-

Mă de cadavre. De ce mi-era groază, s-a arătat a fi adevărat. Mă cobor ca să nu găsesc credinţă 

de fel, nu speranţă, nu iubire, şi pe mieii Mei pe care I-am lăsat să pască în Păşunile Mele verzi, 

I-am găsit murind de foame şi arătînd jalnic, trăind printre dărîmături în căutarea unui adăpost şi 

a ceva hrană, fără ca să găsească nimic. Cu speranţă, ei ridica piatră după piatră căutînd o 

firmitură, sau poate o sămînţă pe care ar putea s-o semene, dar în locul unei firmituri sau a unei 

seminţe, ei găsesc scorpioni gata să-i înţepe şi să-i umple cu veninul lor. Mieii Mei rătăcesc din 

oraş în oraş pentru a găsi numai urmele a ceea a ce a fost cîndva o Cetate Nemaipomenită. Da, 

vorbesc de Ierusalim, dar numai cîţiva sînt gata să M-audă. Chem pe fiecare dintre păstorii Mei 

pe nume, dar foarte puţini aud Glasul Meu… mă înăbuş, mă sufoc cînd îi văd plini de Cuvinte 

moarte. 

Auzi-Mă, te-am chemat, fiică, pentru a sluji dreptăţii. Te-am luat de mînă şi te-am format ca 

să mărturiseşti, ţi-am arătat Adevărul şi ţi-am descoperit ochii ca să vezi pe cine am ales ca să 
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stea pe Scaunul lui Petru, şi cui i-am glăsuit odată: „tu eşti Petru şi pe această piatră Îmi voi 

construi Biserica şi porţile infernului nu vor putea în veac să o dărîme. Îţi voi da cheile împărăţiei 

cerului; ce vei lega pe pămînt va fi legat şi-n cer; ce vei dezlega pe pămînt va fi dezlegat şi-n cer. 
(Mat. , 16:18-19) 

I-am dat Putere acestui om, iar astăzi voi încercaţi să-l daţi jos şi să furaţi sceptrul de păstor 

ca să puteţi să conduceţi cu sceptrul Minciunii şi al Viciului. Petre? Petre-al-Mieilor-Mei, 

preaiubitul Meu păstor, ştiu cum Îţi sfîşie inima şi cum curge sîngele pentru această generaţie 

nerecunoscătoare şi necredincioasă. Ştiu cum au făcut din ochii Tăi un izvor de lacrimi, ştiu cîţi 

dintre fraţii tăi ţi-au întors spatele. Aceştia sînt, preaiubitul Meu, acei păstori care nu ştiu nimic, 

care nu simt nimic, ei îşi văd de drumul lor, fiecare cu interesul lui, slujind Nebuniei în locul 

înţelepciunii, Bogăţiei în locul Sărăciei, Neascultării în locul Supunerii. Mă uit de pe Crucea 

Mea la toţi care locuiesc în această lume şi vă spun vouă, care populaţi nenumărate neamuri, că 

ora va sosi curînd. Timpul este aproape pe sfîrşite şi nu vor mai trece multe zile pînă ce să 

petreceţi nopţile plîngînd, voi, necredincioşilor păstori, voi, păstorilor care păcătuiţi împotriva 

Mea prin necredinţă, voi care strigaţi „Pace!“ pe cînd nu este Pace; întoarceţi-vă la Petru toţi cei 

care v-aţi rătăcit în diferite direcţii; slujiţi-Mi, de ce slujiţi nesfinţenia? Fiţi ai Mei, nu ai 

rebelului, de ce doriţi atît de tare să slujiţi răzvrătitului? Pînă ce şi străinii, pînă ce şi aceştia au 

ascultat Glasul Meu şi au înţeles cuvintele Mele. Principiile Mele sînt Sfinte şi adevărat zic vouă 

că Sfinte vor rămînea în vecii vecilor. 

Fiică, citeşte Cuvîntul Meu. 
(Domnul mi-a indicat din nou Matei 5:18-19.) 
–Citeşte şi scrie:  

Căci adevărat zic vouă: înainte de a trece cerul şi pămîntul, o iota sau o cirtă din lege nu va 

trece, pînă ce se vor face toate. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici şi aşa va 

învăţa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, 

acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor.“ 

Copilă, odihneşte-te acum, desfată Sufletul Meu cu o credinţa-de-copil; vino, odihneşte-te în 

Mine; Eu, Domnul, te binecuvîntez, iubeşte-Mă. 
–Lăudat fie Domnul nostru! 

 

 

22. 09. 89 
Mesajul Măicuţei noastre Sfinte: 
–Preaiubită fiică, Abba vă iubeşte pe toţi. 
–Lăudat fie Domnul! 

–Spune-le copiilor Mei acestea: 

Pacea fie cu voi. Fiii şi fiicele Mele, lucraţi ca să vă deschideţi pentru ca să intre Iisus în 

inima voastră şi să vă vindece; Mesajul Meu de astăzi vă va aminti cine e Iisus. Iisus este Izvorul 

Sublimei Iubiri, Lumina lumii; pentru a vă salva, El a îndurat Crucea, fără ca să ţină seama de in-

famia Ei. El e blînd şi smerit; veniţi şi recunoaşteţi-L ca pe Dumnezeul vostru, căci a-L 

recunoaşte este virtutea perfectă; simţiţi-L, simţiţi Sfînta Lui Prezenţă, învăţaţi a-L număra 

printre voi, învăţaţi să spuneţi „noi“. Nu-L uitaţi între rugăciuni. Păstraţi-L constant în inima 

voastră, pecetluiţi-L în inima voastră. Nu luaţi Mesajele Noastre drept ameninţări; Mesajele 

Noastre sînt Mesaje de Iubire şi Pace, ieşite din Neţărmurita Milostivire a lui Dumnezeu. 

Desfătaţi-L pe Dumnezeu, gîndind înainte de a deschide gura să spuneţi ceva, nu daţi voie limbii 

să vă condamne; tot ce rostiţi, lăsaţi să probeze că sînteţi copiii lui Dumnezeu într-un spirit de 

sfinţenie; supunere şi puritate, fiţi rîvnitori în a sluji cauzei a ceea ce este drept; astăzi vă pun 
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această întrebare, voi care mă auziţi: îl iubiţi pe semenul vostru ca pe voi înşivă?“ Vreau să vă 

amintesc că puteţi atinge perfecţiunea chiar şi în slăbiciunea voastră dacă vă lăsaţi călăuziţi de 

Domnul, lăsaţi-vă în mîinile Lui în fiecare zi, oferiţi-I voia voastră fără teamă. El ştie ce şi cît 

puteţi şi nu vă va cere niciodată ceva care v-ar face rău. Înălţaţi-vă sufletele rugîndu-vă, creşteţi 

în sfinţenie, creşteţi în Iubirea pe care Dumnezeu v-o dă cu atîta îmbelşugare, n-ascultaţi în veci 

de răzvrătitul; nu lăsaţi niciun loc gol în inima voastră care să permită demonului să vă ispi-

tească. 

Rămîneţi în Credinţă, Nădejde şi Iubire; acestea să fie rodul care să vă umple inima. 

Dumnezeu-este-în-mijlocul-vostru pentru a procura sufletului vostru tot ceea ce îi lipseşte. Viţele 

de Vie ale Domnului se vor înmulţi şi vor rodi din belşug pentru a hrăni mii. Ziditorul vă 

pregăteşte să intraţi în Noua Era a Iubirii. Vedeţi-L pe Ziditorul ca pe Sfîntul vostru Însoţitor, ca 

pe Tatăl vostru, ca pe Soţul vostru, ca pe Mîntuitorul vostru, ca pe Povăţuitorul vostru. Lăudaţi 

pe Domnul pentru chemările Lui milostive, căci El glăsuieşte: „Voi spori chemările Mele, nu le 

voi rări, îi voi atrage pe copiii Mei foarte aproape de Mine ca să-i hrănesc cu Propria Mea mînă. 

Voi aşeza Legea Mea în inima lor şi vor locui şi se vor adăposti în Iubirea Mea. Îi voi mîngîia şi-

i voi aduce înapoi la Mine, înapoi la Adevăr, îi voi înţărca pentru adevărata Hrana. Moarte vor fi 

zilele cînd binecuvîntările nu erau bine primite. Voi ridica giulgiul care acoperă morţii şi cu 

Lumina Mea îi voi învia.“ Iubirea se va întoarce la voi ca Iubire şi va trăi printre voi. Meditaţi 

asupra Mesajelor Noastre şi trăiţi-le; simţiţi-vă în siguranţă, căci Noi sîntem cu voi toţi. Vă 

binecuvîntez pe toţi şi familiile voastre. Rugaţi-vă şi Eu mă voi ruga cu voi.  
(De Rosa Mystica:) 
–Vino, fiică. 

 

 

24. 09. 89 
–Sufletul meu se laudă în Domnul! Vino şi m-ajută să Te aud, să Te simt, ca sufletul meu să se bucure în 

Lumina Ta. 

–Preaiubito, simte-te iubită de Mine, nu mai păcătui, socoteşte tot ce ai învăţat din Gura Mea. 

Curaj, fiică. Aminteşte-ţi, sînt lîngă tine şi adevărat îţi spun, Cuvîntul Meu pe care ţi l-am dat 

se va răspîndi ca roua dimineţii. Permite-Mi să te folosesc zilnic, permite-Mi să infuzez în 

tine dorinţele Mele arzătoare. Voiesc ca altarul Meu să fie continuu înflăcărat pentru Mine, 

Dumnezeul Tău; tu eşti lipită de Mine şi totuşi mai liberă ca niciodată. De la început nu ţi-am 

impus nicicînd ceva. Totdeauna ţi-am respectat libertatea; adu-ţi aminte cum te-am condus 

pas cu pas, mai aproape şi mai aproape de Mine cu fiecare zi ce trecea. Roagă-te, Vassula 

Mea, şi-ţi voi da Tăria Mea şi dorinţa de a persevera, căci umerii Mei au obosit tot cărînd 

Crucea şi am nevoie de suflete doritoare de a fi victime, suflete ale Iubirii Mele care să mă 

odihnească şi să împărtăşească Crucea Mea cu Mine. Vă iubesc pe toţi la nebunie şi n-aş vrea 

să văd pe nici unul dintre voi pierdut. Am nevoie să împărtăşesc suferinţele Mele cu suflete 

generoase. Acum mă înţelegi, Vassula Mea? Calea care duce la Mine e îngustă şi grea; îţi va 

cere mult mai multe jertfe decît Îmi dai acum, dar te voi ajuta să continui. Nu te teme, aşa 

cum ţi se mai întîmpla cîteodată, te călăuzesc către sfinţenie. Sînt înaintea ta tot timpul, 

aşadar nu Mi te împotrivi, abandonează-te Mie, aminteşte-ţi cum salvează Iubirea Mea. 

Doreşte-Mă şi pune-Mă pe Mine pe primul loc; nu înceta să te rogi, nu da diavolului prilejul 

să pună piciorul şi să te ispitească; încetează să te îndoieşti, cît timp te vei mai îndoi? Floare, 

ştiu că eşti fragilă şi slabă, dar crede-Mă, port slăbiciunea ta pe Umerii Mei, te voi purta tot 

drumul pînă la Casa Mea. Eu, Dumnezeul Tău, te-am adoptat, nu-i aşa? Deci, voi părăsi pe 

copilul Meu adoptiv numai pentru că îi lipseşte Tăria şi că este încă mizerabil? Niciodată. Te-
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am adoptat ca să fii a Mea şi acum eşti cu adevărat a Mea; simte bucuria Mea! Te-am ridicat 

cu tandreţe şi te-am acceptat aşa cum eşti, cu toate păcatele tale, cu slăbiciunile tale şi cu 

greşelile tale, ca să arăt, prin tine, întregii lumi cum Milostivirea Mea se-ntinde din veac în 

veac şi cum, în ciuda păcatelor şi imperfecţiunilor voastre, vă iert pe deplin şi sînt gata să vă 

adopt pe toţi drept copiii Mei ca să puteţi toţi să împărtăşiţi împărăţia Mea în Cer. Iubirea 

Mea se întinde din generaţie în generaţie şi aşa va fi pururea. Atunci luaţi mîna Mea şi 

permiteţi-Mi să vă conduc pe toţi la Casa Mea. Veniţi la Mine acum precum sînteţi; vă 

iubesc. Copilul Meu, veniţi la Mine aşa cum sînteţi şi vă voi căra pe toţi cu iubire, pe umerii 

Mei, la Casa Mea. 

 

26. 09. 89 
–Doamne al meu? 

–Eu sînt. Nu te îndoi. Aminteşte-ţi, Eu sînt Cel ce ţine cheile a multor uşi. Le voi deschide una 

cîte una, fiecare la timpul ei, înţelegi tu aceasta, copila Mea? Nu trebuie să-ţi faci griji; n-ai 

nevoie să te grăbeşti; Eu, Domnul, voi face fiecare lucru la timpul lui. 

 

28. 09. 89 
–Doamne al meu, nu este chiar atît de uşor să pricepem gîndurile Tale. Aş vrea să fiu plăcută Ochilor tăi. 

Cîteodată, mi se pare că Te ascunzi de Mine. Păcatele mele te determină să Te ascunzi? 

–Vassula, iubirea Mea pentru tine nu se va sfîrşi în veac; roagă-te mai mult; lasă-Mă să-ţi 

amintesc să te rogi din cînd în cînd rugăciunile pe care ţi le-am dat, roagă-te Psalmul pe care 

L-am ales pentru tine (Ps. 86). Permite-Mi să te folosesc din cînd în cînd şi cînd Eu doresc; 

permite-mi să fiu liber şi să domnesc peste tine; deci, nu te teme; depinde totul de Mine; te-

am ridicat ca să fii cu Mine şi cu nimeni altcineva. Îi voi stîrpi mereu pe toţi rivalii Mei care 

se apropie de tine. Nu-i voi lăsa în veac să te distragă, depărtîndu-ţi spiritul de Mine. Tu eşti 

de-acum a Mea şi aşa vei fi pe veci; vino la Mine şi adoră-Mă în linişte. Fii dependentă de 

Mine acum în totalitate; aceasta mă bucură; depinde de Mine precum te-am învăţat; 

meditează în linişte, fie-ţi sete de Mine, Îmi place! 

Doreşte-Mă, să-ţi fie permanent sete de Mine, Dumnezeul Tău; încetează de a te îndoi tot 

timpul, nu sînt Eu oare Domnul Domnilor? Nu te îndoi în veci de Lucrările Mele. Ştiu ce poţi, 

iubeşte-Mă nemăsurat, de bună voie suferind pentru ceilalţi; rămîne-Mi credincioasă; Duhul Meu 

este peste tine şi te va călăuzi pururea. Vorbeşte-Mi, de ce să mă neglijezi? Grijile tale sînt mai 

importante decît Prezenţa Mea? Sprijină-te pe Mine, îţi ofer de milioane de ori umărul Meu ca să 

te sprijini pe El. Vino, vreau să îţi văd faţa în sus şi iluminată de bucurie. Priveşte ce ţi-am dat! 

Fii ca o floare a soarelui, întoarce-ţi faţa către Mine şi urmăreşte Lumina Mea. Nu-Mi ascund 

Faţa de tine! Floare! Numai de-ai înceta de a da din cap, pentru a-L ridica şi a mă privi în faţă, 

grijile tale ar pieri. Ai încredere în Mine, oferă-Mi totul şi te voi ajuta. Vino, toate aceste 

sacrificii nu vor fi zadarnice; Iisus al tău te iubeşte. (A urmat un moment de tăcere.) Nu ai nimic să-

Mi spui? 
–Ba da, Doamne al meu; vreau să-ţi spun că eşti permanent în cugetul meu, zi şi noapte; mă gîndesc la tine cît 

e noaptea de lungă; sfîrşesc ziua cu tine în gînd şi încep ziua cu tine în gînd. Sufletul meu atîrnă de tine. 

–Atunci, bucură-te! Inima şi sufletul tău să se bucure! Regele tău s-a coborît la tine, în goliciunea 

şi sărăcia ta, Regele tău ţi-a acoperit goliciunea cu Iubirea şi Pacea Lui şi, în tandreţea Lui, 

te-a împodobit maiestuos cu Giuvaierurile Lui cele mai scumpe. Nu ţi-am împodobit capul cu 

Cununa Mea de Spini? Nu ţi-am încredinţat Piroanele Mele? Nu împărtăşeşti tu Crucea Mea 

cu Mine ca pat al nostru matrimonial? Nu ţi-am revelat frumuseţea Mea? Am făcut din tine 

soţia Mea; vorbeşte, fiică! 
–Doamne al meu, orice aş spune, tot nu e de-ajuns! Ai milă de mizeria mea! Am încredere în Iubirea ta! Voi fi 
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bucuroasă să mă sacrific mai mult. 

–Atunci, deschide-ţi urechile şi ascultă cîntecul Meu nupţial. Ştiu că eşti făcută din ţărînă şi 

cenuşă; ieşi din melancolia ta ridicîndu-ţi capul, uită-te la Mine… Eu sînt Acela care te-a 

înviat şi care îţi menţine sufletul în pace şi în linişte, ţinîndu-l strîns în braţele Mele. Îţi 

păzesc sufletul. Ţi-am dat totul ca să-ţi înalt sufletul la Mine, ţi-am arătat Milostivirea Mea 

infinită şi ţi-am arătat bunăvoinţă, dîndu-ţi să bei din Cupa Mea, nu-i aşa? Caută să-Mi placi, 

fiica Mea, caută căile Mele. Căile Mele sînt Sfinte, atunci fii atentă să nu te plîngi de nimic. 

Am fost totdeauna alături de tine pentru a te îndruma, vino pururea la Mine în simplitatea 

inimii, Vassula, căci zilele tale pe pămînt nu sînt decît o umbra trecătoare, o trecere 

superficială care va pieri; nimic nu durează pe pămînt o veşnicie; păzeşte atunci preceptele 

Mele şi urmează Poruncile Mele. Ţi-am încredinţat mărgăritarul cel mai scump, păstrează-L, 

îmbrăţişează-l şi ţine-l bine. Crucea Mea de Pace şi Iubire va fi dulcele chin al sufletului Tău; 

ardoarea ta de a fi părtaşă cu Mine la Crucea Mea va fi o flacără arzătoare în tine precum este 

în Mine; setea ta pentru Crucea Mea va creşte cît a Mea, cred că ţi-ai dat seama pînă acum în 

ce chip Îmi arăt Iubirea. Da, permiţîndu-ţi să suferi; suflete, ţi-am schimbat ariditatea într-un 

izvor curgător, duşmănia faţă de Mine în tandreţe, apatia în fervoare pentru Crucea Mea, 

letargia ta în nostalgie pentru Casa ta şi pentru Tatăl Tău; bucură-te, suflete! 

Regele tău a scos giulgiul care acoperea trupul Tău şi te-a înviat precum l-a înviat pe Lazăr, 

pentru a te poseda! 
–Oh, Iisuse, Tu nu eşti dificil în a alege! 

–Alegerea este a Mea; voiesc ca tu să moşteneşti şi să împărtăşeşti împărăţia Mea din Cer cu 

Mine; orice lucru fac este pentru Slava Mea. Priveşte! Eşti liberă acum, porumbiţa Mea; Eu 

sînt Stăpînul tău şi vei veni pururea la Mine şi te vei odihni de-a pururi în Sfîntă Mea Inimă. 

Sfînta Mea Inimă este porumbarul tău şi adăpostul tău, vezi? Te-am format ca să ştii cine este 

Stăpînul Tău şi ce cere de la Tine. Stăpînul şi Regele Tău cere Iubire acum de la Tine. Vino, 

întoarce-Mi Iubirea, ca o oglindă reflectează Iubirea Mea; te-am zidit din Iubire ca să Mă 

iubeşti; să nu uiţi acest lucru în vecii vecilor. 
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CAIETUL 37 

29. 09. 89 
–Aleluia! Domnul se apleacă pentru a mă asculta de fiecare data cînd îl chem;  

Privirea mea stă aţintită la Tine, Doamne al meu; 

Mă gîndesc la tine neîncetat; 

Tu eşti Hrana, Pîinea şi Vinul Meu. 

Nu am nevoie de nimic altceva în aceasta lume ostilă. 

Sufletului meu îi e sete de Tine,  

buzele mele sînt arse pentru Tine; 

Tu eşti Dumnezeul meu care m-a căutat 

şi m-a format în ciuda ticăloşiei mele. 

Permite-mi să locuiesc în Inima Ta Sfîntă. 

–Refuz din partea Mea nu vei avea niciodată; de fiecare dată cînd vii să Mă primeşti, Inima Mea 

Sfîntă tresaltă de bucurie. M-am făcut mai mic ca niciodată în mica Ostie albă; luînd-o, mă 

accepţi pe Mine şi acceptîndu-Mă pe aceasta cale, recunoşti Adevărul. Eu şi tu sîntem una în 

acel moment, tu eşti în comuniune cu Mine. Ce să fie mai desfătător decît să fii cu Mine, 

Dumnezeul Tău? Ce altă întîlnire mai pură şi mai sfîntă? Eu, Dumnezeul Tău, întîlnindu-te 

pe tine, făptura Mea! Eu, Mîntuitorul Tău şi tu, mîntuita Mea. Eu, Iisus, te iubesc la nebunie! 

Cum pot unii să aibă dubii despre Iubirea Mea, profanînd această Sfîntă şi Pură Iubire? Cum 

pot atît de mulţi dintre voi să se îndoiască despre Sfîntă Mea Prezenţa în Ostie? Sfînta Îm-

părtăşanie n-ar trebui să fie lepădată ori tratată ca şi cum n-ar fi Sfîntă; numai dacă aţi fi 

înţeles ce vă ofer şi pe cine primiţi în voi, M-aţi binecuvînta fără oprire, priveşte! Chiar şi 

îngerii Mei, contemplîndu-vă de sus, doresc acest Ospăţ pe care voi îl puteţi avea, dar ei – nu. 

Cu toate acestea, mulţi dintre voi se pare că nu înţeleg plinătatea Lui… 

Eu sînt Prizonierul Iubirii în spatele fiecărui Tabernacol aşteptînd şi nădăjduind să vă văd 

venind; apropiaţi-vă, voi toţi, care rătăciţi încă în sălbăticie, veniţi la Mine puri şi curaţi; lăsaţi-

Mă să Mă bucur în voi; aşadar, fiţi şi mai plăcuţi Inimii Mele pocăindu-vă, recunoscîndu-vă 

păcatele; nu spuneţi: „de ce să mă mărturisesc? N-am nimic de spus duhovnicului Meu“. Nu fiţi 

unul dintre aceştia care au pierdut simţul păcatului; sînteţi departe de a fi perfecţi; totuşi, unii 

dintre voi se comportă de parcă ar fi neîntinaţi şi au atins perfecţiunea. Fiţi umili, fiţi umili, 

păcatele voastre sînt uşor de detectat dacă vă rugaţi cu inima sinceră să vă ajut să le aflaţi. 

Binecuvîntaţi sînt aceia care se supun Legii Mele şi urmează preceptele Mele, cinstesc Sfintele 

Mele Taine; binecuvîntaţi sînt toţi aceia care vin la Mine, plini de credinţă să Mă mănînce şi să 

Mă bea. Eu sînt Sfînt, deci trataţi-Mă cu Sfinţenie, ca să pot să revărs asupra voastră în acest 

moment mai Sfînt ca niciodată, Harurile Mele care vor reînsufleţi sufletul vostru. Eu nu ascund 

Comorile Mele, le dau gratuit pînă şi celui mai mic dintre voi; veniţi, sînt atît de nerăbdător să fiu 

cu voi; aşadar, nu vă grăbiţi şi nu fiţi nerăbdători în rugăciunile voastre, nu luaţi în rîs pietatea, 

reflectaţi şi meditaţi asupra poruncilor Mele; deşi nu Mă puteţi vedea, vă zic că mîna Mea este 

asupra fiecăruia dintre voi, binecuvîntîndu-vă, lăsînd Suflarea Mea peste voi toţi. Fiţi una. 

 
(MAI TÎRZIU) 

YBine este mie că m-ai smerit, ca să învăţ îndreptările Tale 

 
(Ps. 118:71) 

Ştiu că m-ai smerit din Iubire. 

Tu torni cu prisosinţă Iubirea Ta peste mine 

pentru că m-ai făcut odrasla Ta; 

ştiu că Tu îi înveţi pe cei pe care îi iubeşti; 
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Tu eşti, Doamne, un Foc arzător! 

 

–Vassula Mea, fiecare zi care trece te aduce mai aproape de Mine; zi după zi îţi aduc dovezi ale 

Iubirii Mele şi că Eu sînt cel care mă manifest ţie pe aceasta cale, dar generaţia ta te 

urgiseşte. Urgia acestei generaţii se numeşte raţionalism şi raţionalismul este ucigător; 

raţionalismul provine de la Prinţul întunericului, iar toţi cei care trăiesc în întuneric au 

această boală printre alte boli; dar tot ce vine de la Mine, vine de la Lumină şi, cînd mă cobor 

la sufletele Mele alese pentru a lumina această lume în care trăiţi prin ele, Lumina Mea îi 

deranjează pe toţi aceia ale căror fapte sînt urîte. Lumina Mea îi deranjează atît de tare încît 

sînt în stare să omoare, fiindcă răutatea lor este descoperită şi goliciunea lor este dată pe faţă 

ca fiecare ochi să vadă. Reacţia lor nu se deosebeşte prea mult de cea a lui Adam şi a Evei, 

care încercau să scape şi să se ascundă de Mine. Da, copila Luminii Mele, îmi aparţii şi de 

aceea întunericul este pizmaşul tău şi prigonitorul tău. Urmaşii întunericului îmi vor prigoni 

de-a pururi vlăstarul Meu. Lumina Mea îi înnebuneşte, ora Luminii peste neamurile voastre îi 

înspăimîntă pe aceşti oameni, deoarece ei şi-au cheltuit viaţa născocind răutăţi şi cultivînd 

raţionalismul. Ora Luminii este un chin perpetuu pentru aceste suflete negre care se odihnesc 

în morminte, dar voi lăsa Lumina Mea să strălucească asupra lor. Lumina Mea va pătrunde 

aceste Tenebre şi cu Razele Mele Calde voi face să învieze tot ce zăcea nefolositor. 

Întunericul nu-şi va mai întinde umbra asupra neamurilor; Lumina Mea va înflori mugurii ei 

fragezi şi Razele Mele îi va face să-nflorească, şi ramurile pămîntului vor fi verzi iarăşi. Să 

nu te opreşti niciodată din a te ruga; Copila Mea, Iubirea te iubeşte veşnic. 

 

 

30. 09. 89 
–Iubirea Ta mă va bucura în veci, Iisuse al meu; şi în fiecare oră din zi voi proclama neîncetat Iubirea Ta şi 

credincioşia, pentru că Iubirea este clădită ca să dăinuie în veac şi bine înrădăcinată în Ceruri şi pe pămînt. 
Va sosi o vreme cînd nimeni nu va putea nega această Iubire! 

–Copila Mea, sprijină-te pe Mine şi dă-Mi voie să savurez iubirea ce o ai pentru Mine. Ah, fiică, 

tot ce-ţi cer este iubire; recunoaşte Iubirea Mea, rugăciunile tale să fie ca tămîia, inima ta să 

se preschimbe într-o cădelniţă, făcîndu-Mi pe plac, domolind Dreptatea Mea şi Rănile Mele 

pe care le primesc de la cei mai buni prieteni ai Mei. Simte iubirea ce o am pentru voi toţi, 

crede cu o credinţă-de-copil, nu încerca niciodată să raţionalizezi, căci procedînd astfel, nu 

vei face decît să scoţi voalul-copilăriei care îţi acoperă ochii. Tainele Mele ar trebui să fie 

respectate drept taine, iar Prezenţa Mea, în felul în care ţi-am dăruit-o, este tot o taină. 

Dorinţa Mea este ca tu să-Mi dăruieşti fiecare strop de iubire pe care îl ai în inima ta şi 

Eu, în schimb, voi continua să-ţi umplu inima din a Mea. Poartă-Mi Crucea pentru cîtva timp 

acum şi permite-Mi să mă odihnesc. Voiesc să afle copiii Mei că, mortificîndu-vă simţurile şi 

trupul, totul va fi folosit de Mine în Lucrări Cereşti. Folosesc sacrificiile voastre ca să liberez 

suflete din Purgatoriu, încălzesc inimi pe pămînt pentru convertirea lor, vă curăţ sufletul; tot 

ce-Mi oferiţi este folosit pentru îndreptare; să domolească Dreptatea Mea din a izbucni şi a 

va lovi; aceasta Mă înmoaie, aceea mă înmoaie… Milostivirea Mea este covîrşitoare. 
(Am simţit pe demon turbînd şi atacîndu-Mă). 
–Nu te teme; Eu, Domnul, sînt cu tine; nu te las singură nici o clipa. Este normal să turbeze 

diavolul; dac-ai şti cît îi urăşte pe cei pe care îi iubesc în mod deosebit; pricepe deci, copile, 

de ce te atacă, dar te ocrotesc sub acoperămîntul Meu. Nu-l voi lăsa niciodată să te atingă şi, 

din această pricină, el pătrunde atunci cu răutate, mai multă ca niciodată, în sufletele care-l 

ascultă, punînd aceste victime în drumul tău ca să te vîneze şi să te persecute şi să te reducă 
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la tăcere absolută. Folosindu-i pe aceşti oameni ca armă a lui, Satana este decis să te facă să 

taci, pentru că eşti ca o trompetă pe acoperişul caselor, strigînd în gura mare Adevărul, dat ţie 

cu întreaga Mea Putere. Copila Mea, continuă să strigi, să zbieri cît poţi de tare : fii Ecoul 

Meu, căci glasul tău este Glasul Meu; tu vii din Gura Mea, deci continuă să zbieri, strigă cît 

poţi naţiunilor Adevărul! Nu trebuie să te temi. Prigonitorii Mei vor fi toţi spulberaţi, pentru 

că cu-adevărat ei sînt prigonitorii Mei, şi nu ai tăi. Minciuna prigoneşte Adevărul, întunericul 

Lumina, dar la sfîrşit, Eu, Domnul, voi birui. Stai lîngă Mine, micuţo, slujeşte-Mi Mie; 

permite-Mi să respir în tine pururea, fii Sprijinul-Capului-Meu. Ai Pacea Mea; măreşte-ţi 

credinţa; aceasta Îmi place; vino, noi? 
–Da, Iisuse, noi. 

 

02. 10. 89 
–Iisus? 

–Eu sînt. Vino, copilul Meu, ia mîna Mea şi vom lucra împreună. Eu sînt Înţelepciunea, 

Învăţătorul Tău, aşadar, depinde numai de Mine. Află ca nimeni nu este vrednic să-ţi dea o 

mai bună învăţătura decît Eu, care sînt Domnul. Ascultă şi scrie: 

Creaţie! Suflete! Voi care Mă citiţi, voi care Mă auziţi, lăudaţi-Mă, slăviţi-Mă, lăudaţi-Mă de 

dimineaţa pînă noaptea, lăudaţi-Mă şi preamăriţi-Mă necontenit. Să ispăşiţi pentru cei care nu 

Mă laudă niciodată, nici nu Mă slăvesc. Binecuvîntaţi-Mă, slujiţi-Mi şi doriţi-Mă; nimeni nu v-a 

vorbit despre Cîntecul celor trei Tineri? (vezi în cartea lui Daniel, 3:52-90) Atunci învăţaţi şi 

proclamaţi acestea tuturor naţiunilor: 

Duhul Adevărului este cu voi toţi. Copilaşii Mei, vă voi aminti că Eu sînt Dumnezeul la care 

veniţi pentru a-L întîlni. Fiindcă sînt un Dumnezeu viu, simt dacă veniţi la Mine cu o rugăciune 

de pe buze; vreau să Mă doriţi… doriţi-Mă, doriţi-Mă, fie-vă sete de Mine, căutaţi-Mă nerăb-

dători, nu aveţi altă dorinţă înafară de Mine, doriţi să fiţi în constantă legătură cu Mine, doriţi-vă 

să-Mi faceţi pe plac, doriţi-vă să Mă simţiţi şi să Mă auziţi, doriţi Prezenţa Mea; nu lăsaţi ca ceva 

din lumea asta să vă înşele, căci dacă lumea va urăşte, vă amintesc că ea pe Mine M-a urît mai 

întîi. Puneţi-Mă pe primul loc; nu-Mi răniţi Sfînta Mea Inimă neglijîndu-Mă; lîngă Mine, veţi 

simţi Iubirea Mea, Pacea Mea, şi această armonie din Cer pe care o am cu îngerii Mei poate fi şi 

a voastră. Vă iubesc pe toţi cu o iubire veşnică, o iubire pe care nu sînteţi în stare să o înţelegeţi 

pe pămînt. Veniţi şi vă voi arăta, dacă doriţi, ce înseamnă adevărata viaţă în Dumnezeu. 

Adevărat grăiesc vouă: cine trăieşte în Iubire, trăieşte în Mine, Dumnezeul vostru, şi Eu în el. 

treziţi-vă din somnul vostru, ieşiţi din letargie şi nu vă înşelaţi singuri spunîndu-vă: „Dar îl iu-

besc pe Domnul şi El o ştie; pururea L-am iubit şi deci conştiinţa mea e curată“. Astăzi vă zic să 

vă întoarceţi la Mine. Dacă întrebaţi: „Dar cum trebuie să ne întoarcem?“, Eu vă voi răspunde; 

convertindu-vă; iar dacă spuneţi; „dar sîntem convertiţi, cum se face că trebuie să ne convertim?“ 

vă zic atunci: dorindu-Mă, însetînd după Mine. Căutaţi-Mă pe Mine, Unul Sfînt, veniţi şi adoraţi-

Mă, fie ca partea voastră să fiu Eu, Unul Sfînt al vostru; ochii voştri să se topească în lacrimi de 

iubire în Prezenţa Mea; fiţi vigilenţi, fiţi treji. Dacă aţi şti că mult mai alarmant este să nu cu-

noaşteţi cauza păcatelor voastre, să nu simţiţi păcatele voastre şi să fi pierdut simţul a ceea ce 

este bun şi a ceea ce este rău! Împotriviţi-vă şiretlicurilor diavolului; fiţi treji în rugăciunile 

voastre, fiţi în rugăciune constantă către Mine, rugaţi-vă încontinuu. Făceţi-Mă să simt că sînteţi 

în dor permanent de Mine: o rugăciune continuă, o rugăciune ieşită din inimă este Dorinţa lui 

Dumnezeu, preaiubiţii Mei. Dacă doriţi să creşteţi în Iubirea Mea, scuturaţi-vă de letargie şi de 

rugăciunile din buze. A fi în rugăciune continuă înseamnă a Mă dori pe Mine, Domnul vostru. 

Încercaţi să înţelegeţi Mesajul Meu, doriţi-Mă cu bucurie, doriţi-Mă cu inima, şi nu cu buzele. 

Făceţi-Mă să aud strigătul vostru: Abba! (Tăticule!) Deci, veniţi din nou la Mine ca nişte copilaşi, 
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întoarceţi-vă la Mine şi cereţi-Mi din inimă, căutaţi-Mă cu inima, veniţi la Mine, oferindu-Mi 

inima voastră; Cuvioşenia va înfrumuseţa sufletul vostru; nu vă rătăciţi de la Adevăr, căci 

Adevărul este Iubire; aşadar, veniţi la Mine plini de Iubire, ieşită din Inima Mea. Fiinţaţi în 

Adevăr, trăiţi în Adevăr dorindu-Mă fără încetare; faceţi toate aceste lucruri ca să puteţi trăi. 

În aceste zile din urmă, revărs Harul Duhului Meu peste întreaga omenire, nu aţi observat ca i-

am dat pînă şi celui mai mic? Harul Duhului Meu curge încontinuu peste generaţia voastră 

pentru a vă învăţa să Mă iubiţi. Mă cobor ca Pomenire a Cuvîntului Meu, Mă cobor ca să 

luminez acest întuneric cu Lumina Mea, Mă cobor ca să vă avertizez şi să vă trezesc din somnul 

vostru adînc. Nu vin cu mînie, vin cu Iubire, Pace şi Milostivire să scot giulgiul morţii care 

înfăşoară naţiunile voastre, vin să vă amintesc că Eu sînt Sfînt şi că în sfinţenie ar trebui să trăiţi, 

vin să vă amintesc şi să vă învăţ cum să vă rugaţi. V-am dăruit totul ca să vă ridicaţi sufletul la 

Mine şi să fiţi părtaşi la împărăţia Mea. Vin la voi ca un cerşetor implorîndu-vă, vin la voi ca 

înţelepciune, învăţîndu-vă pe toţi iarăşi şi iarăşi ştiinţa Sfinţeniei. Mai fierbinte ca niciodată vă 

ofer Inima Mea, ca niciodată de umil, Mă ofer pe Mine Însumi în toată ziua drept Pîinea voastră 

cea de toate zilele, va dau Hrană să mîncaţi după pofta inimii, pînă la saturaţie. Aşadar, veniţi la 

Mine, întoarceţi-vă la Mine şi lăudaţi-Mă pe Mine, Dumnezeul vostru. Vă binecuvîntez pe toţi, 

lăsînd Suspinul Meu de Iubire pe frunţile voastre. Iubirea vă iubeşte pe toţi, fiţi una. 

 

05. 10. 89 
–Iisuse al meu? 

–Eu sînt. Pace, copila Mea, vom lucra împreună; ai Cuvîntul Meu, (Iisus s-a referit la Cuvîntul din 

Scripturi) scrie-L dar. (Am deschis la Ioan, 10:14-16) 

Scrie: „Eu sînt Bunul păstor, îi cunosc pe Ai Mei şi Ai Mei Mă cunosc pe Mine, precum Mă 

cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl, şi-Mi pun viaţa pentru oile Mele. Şi mai am acolo alte oi 

care nu fac parte din această Turmă, şi trebuie să le aduc şi pe ele. Şi ele vor asculta Glasul Meu 

şi va fi numai o Turmă şi un păstor.“ Atunci, pămîntul va creşte iar ca mai înainte cu lucruri 

proaspete. 
M-am sculat şi L-am sărutat pe Iisus pe obrazul drept de pe statuia cu Inima Sfîntă pe care o aveam în 

faţa mea. L-am văzut pe Iisus cu inima, stînd alături de Mine imediat ce L-am sărutat. El şi-a dus mîna 

chiar la Obrazul pe care L-am sărutat, semănînd cu un copil fericit. Iisus mi-a cerut să scriu această 

epistolă: 
–Preaiubita Mea, am făcut aceasta pentru a-ţi arăta că simt totul. Vino, copila Mea, hai să fim 

împreună, hai să fim inseparabili. 

 

07. 10. 89 - Turin, sărbătoarea Doamnei Rozariului 
–Pacea să fie cu tine. Spune după Mine aceasta: 
Iisuse, te iubesc; 

Iisuse, iartă-mi păcatele; 

Iisuse, liberează-mă de îndoieli; 

Iisuse, nu da voie demonului să mă abordeze. 

 
Sfînta noastră Maică: 
–Floare, iubindu-L pe Iisus, Rănile Lui se alină. Iubirea te iubeşte. 

 

08. 10. 89 - Turin, duminica 
M-am dus la Bazilica Sfîntului Giulgiu. După ce m-am rugat şi am vorbit cu Iisus, am ieşit şi am simţit o 

bucurie imensă. L-am lăudat pe Domnul pentru că mi-a arătat marea Lui Iubire, o Iubire pe care nu o 
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cunoscusem în toţi aceşti ani, înainte de a primi această Revelaţie. Atunci m-am simţit învăluită de o pu-

ternică mireasmă de tămîie. Bucuria mea s-a dublat din pricina acestui Semn. 
După aceea, ne-am dus la biserica Sfîntul Dominic unde, cu doi ani mai înainte, verişoara mea a văzut-O 

pe Sfînta noastră Maică, deasupra uşii laterale a bisericii, învitîndu-ne să intrăm, deoarece era 

Sărbătoarea Doamnei noastre a Rozariului şi noi habar n-aveam. 
Era devreme pentru slujbă, aşadar, m-am aşezat şi L-am adorat pe Iisus. Pe cînd stăteam şi-L adoram, 

m-am pomenit că-I vorbesc în franceză. Dîndu-mi seama, îi zic în engleză: „De ce Îţi vorbesc în 

franceză? Îţi voi vorbi în engleză.― Iisus mi-a dat răspunsul imediat: „Aş prefera să-Mi vorbeşti mai 

degrabă cu inima.― — şi m-a inundat cu mireasmă de tămîie. 

 

09. 10. 89 
–Pacea fie cu tine. Roagă-te pentru aceia care încă mai încearcă, noaptea, să-Mi distrugă Via; 

roagă-te, Vassula Mea, ca mînia Mea împotriva acestor suflete să se domolească. Port Răni 

care fac ca Dreptatea Tatălui Meu să izbucnească din pricina tuturor crimelor acestei 

generaţii. Cînd vede cum tratează Ispăşirea Mea şi cît este Trupul Meu de plin de vînătăi, de 

biciuit şi de sfîşiat, îi vine să nimicească naţiunile, să le pulverizeze. Pînă şi îngerii tremură 

pentru ce ar putea să se abată asupra pămîntului întreg. Mon Abba nu se potoleşte decît 

datorită acelor puţine suflete care se jertfesc şi care Mă iubesc. Ah, Vassula! Durerile Mele 

sînt covîrşitoare; sufleţelule, te iubesc cu pasiune; perfecţionez şi curăţ sufletele generoase, 

sufletele care doresc să ispăşească şi să expieze pentru alţii. Am nevoie de suflete-victime 

pentru a deveni victime ale Iubirii, victime ale Patimilor Mele, victime care mor lor însele, 

victime dornice să fie părtaşe la Crucea Mea, am nevoie de suflete generoase care doresc să 

fie formate de însăşi mîna Mea în crucifixe vii. Cum altfel să reţin mîna Tatălui Meu ca să nu 

vă lovească? Lumea trebuie să se schimbe, să se convertească şi să trăiască în sfinţenie. Nu 

voi mai permite mult timp ca Sfîntul Meu Nume să fie profanat. Patimile Mele se repetă în 

Trupul Meu Mistic şi sufăr tot atît de mult cît am suferit în Patimile Mele. Fac de multe ori, 

fiică, drumul Calvarului, nu e oră să nu fiu răstignit; merit aşa ceva Eu, care sînt Iubire? 
–Suflă peste noi ca să devenim victime ale Iubirii şi să ne învrednicim să expiem pentru ceilalţi, Doamne 

Iisuse. 

–Buna Mea, poţi să mă uşurezi cu iubirea ta; iubeşte-Mă şi ispăşeşte, posteşte şi te jertfeşte, toate 

acestea reţin mînia Tatălui Meu. Vassula, permite-Mi să te copleşesc, permite-Mi să te 

folosesc; aahh, copilă…lacrimile tale mă alină. Floarea Mea, lacrimile Tale să se contopească 

cu ale Mele şi să fie una. Cînd Tatăl va vedea lacrimile tale amestecate cu ale Mele, El se va 

calma. Eu, Iisus, te binecuvîntez; binecuvîntez toate obiectele sfinte din casa ta. 
–Oh, cît de mult vreau să-ţi alin durerea! 

(Iisus a fost luat prin surprindere cînd am exclamat: „Oh, cît vreau să-ţi alin durerea!― — şi m-a pus să 

repet; am simţit Inima Lui tresăltînd de bucurie.) 
–Mai spune o dată! Ah, Vassula, Mă alini prin dorinţa de a Mă alina. Te-am creat ca să Mă 

consolezi, te-am creat ca să Mă odihneşti, să Mă iubeşti şi să împarţi cu Mine suferinţele 

Mele. Adu-ţi aminte că voi fi curînd cu tine. 

 

10. 10. 89 
–Sufletul meu tînjeşte după tine astăzi; ţi-am dat inima şi sufletul meu ca să le formezi; Domnul meu a venit la 

mine în toată splendoarea şi maiestatea Lui pentru a-mi ridica sufletul la El ca să-mi arate marea Lui 
Iubire şi Milostivire. M-a ridicat cu Tandreţe ca să vestesc tuturor naţiunilor Iubirea Lui Nemărginită şi 
Milostivirea Lui. Iubirea Lui e veşnică. 

–Preaiubito, rămîi neînsemnată, ca să poţi intra în inima Mea Sfîntă cu uşurinţă. Iubirea te 

iubeşte. Ascultă şi scrie: 
(Mesaj pentru adunarea de rugăciune din 25 noiembrie 1989 de la capela Notre Dame din Geneva.) 
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Pacea fie cu voi cu toţi. 

Eu sînt Pace, Eu sînt Iubire; vin la naţiunea voastră din Mila Mea fără margini să-Mi întind 

Viţa şi pe pămîntul vostru, ca şi cîmpurile Lui să dea rod îmbelşugat pentru a hrăni naţiunea 

voastră muribundă. Lucrările Mele Divine se întind pe întreg pămîntul şi toate sînt bune fiindcă 

dă fiecăruia care voieşte la timpul potrivit. 

Ascultaţi Glasul Meu, copii cuvioşi, şi înfloriţi precum înfloresc florile primăvara, înfloriţi la 

Razele Mele de Lumină Pură pe care le revărs peste voi. Umplu întunericul naţiunii voastre cu 

binecuvîntări; vreau să vindec sărmanul vostru suflet, voiesc să odihnesc bietul vostru suflet 

ostenit. Aşadar, aruncaţi-vă în braţele Mele deschise. Eu sînt Salvatorul vostru, care vă chem să 

vă întoarceţi la Mine. Vedeţi, copiii Mei, duhul letargiei a acoperit multe naţiuni, lăsînd pe 

multe în somn adînc şi Eu, de sus, observ toate acestea în agonie şi cu durere.  

Astăzi, Eu, Domnul, sînt în căutarea inimii voastre fiindcă ceea ce Îmi trebuie este Iubire, o 

revenire la iubire… veniţi, veniţi la Mine cu inima simplă, precum un copil se apropie de tatăl lui 

cu încredere. Veniţi la Mine, pentru a-Mi arăta slăbiciunea voastră şi pentru a-Mi încredinţa 

problemele voastre, Lăsaţi-L pe Tatăl vostru din Cer să vă audă… 

Eu sînt Iubire, Izvorul Sublim al Iubirii, căruia îi e sete de o reîntoarcere a Iubirii; nu-Mi 

respingeţi cererea; respingeţi ispitele care vă înconjoară. Copila Mea, refuză să-l urmezi pe 

satana; dacă ai şti numai ce aproape sînt Eu de tine şi cît de nerăbdător sînt să-ţi ridic sufletul la 

Mine şi să te înţarc pentru Hrana adevărată! 

Încercaţi să Mă înţelegeţi, încercaţi să percepeţi Voia Mea; nu fiţi aici numai pentru 

satisfacerea curiozităţii voastre, fiţi aici pentru a învăţa; măriţi spaţiul inimii voastre numai 

pentru Mine, ca să-Mi permiteţi să-Mi fac Locaşul Meu în voi; nu sufocaţi Duhul Meu în voi cu 

imoralitatea, raţionalismul, egoismul şi alte păcate; nu Mă sufocaţi, lăsaţi Duhul meu să respire 

liber în voi şi ridicaţi-vă ochii la Cer şi rugaţi-vă în tăcere precum M-am rugat şi Eu Tatălui. 

Rugaţi-vă din inimă… şi El vă va auzi, rugaţi-vă cu iubire… şi El nu vă va refuza, rugaţi-vă cu 

Credinţă şi El nu va renega ruga voastră… tot ce faceţi, faceţi cu iubire pentru Iubire şi nu voi 

rămîne tăcut sau insensibil sau nepăsător la rugăminţile voastre, căci Eu sînt plin de Milostivire 

şi plin de Tandreţe. 

Eu sînt Bunul Păstor care-Şi caută mieii şi oile printre dărîmături. Vin să vă caut cu Inima în 

Mîna Mea ca să v-o ofer, vin să vă caut în sărăcia voastră pentru a vă reaminti că nu sînteţi orfani 

şi că voi toţi Îmi aparţineţi, vin să vă amintesc că în Casa Tatălui Meu aveţi fiecare un loc, co-

pilul Meu… (Iisus a spus aceasta cu mare emoţie) un loc care este al tău… Sufletului Meu îi e dor 

de tine…  

Sufletul Meu este trist de nedescris de fiecare dată cînd un loc rămîne gol pe veci… 

Eu, Domnul, îţi aduc Cerul în Mîinile Mele (L-am văzut pe Iisus, într-o viziune interioară, ţinînd 

în Mîinile Lui un glob luminos şi strălucitor amintindu-Mi de luminozitatea Sfîntului Mihail 

Arhanghelul), ca dar pentru tine, ca să ţi-l ofer, dar potrivnicul Meu vrea să te împiedice să-l pri-

meşti; de atît de multe ori se foloseşte de suflete sărmane pentru a reduce la tăcere Glasul Meu, 

blamînd Harurile Duhului Meu Sfînt şi astfel rănind Trupul Meu şi făcîndu-L de nerecunoscut. 

Ascunzîndu-se după un Nor de Tenebre, aceste suflete devin maeştri ai Răului şi ai Vanităţii, 

refuzînd să înţeleagă Căile Mele. Aceşti oameni greu Mă apasă pe Inimă; ei vin la Mine fără 

frică, goi şi cu mîinile goale. Ei îşi bat joc de Făgăduinţă; iarăşi Îmi pun în Mîna Mea dreaptă o 

trestie, batjocorindu-Mă, apoi Mi-o smulg din Mînă şi Mă bat peste Cap cu ea, apoi, îngenunche 

ca să-Mi dea cinste, ca poporul dinafara Bisericii să-i vorbească de bine. Aceste sacrilegii Mă 

crucifică în fiecare zi, ei Mă tîrăsc spre Calvar de nenumărate ori; Mă urăsc fără nici un motiv. 

Ah, copiii Mei… aceşti oameni au preschimbat Ochii Mei şi ai Maicii Mele într-un veşnic izvor 

de lacrimi. Ascultaţi Strigătul Meu de pe Cruce, căci mulţimi fără număr cad mereu în focurile 
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veşnice, ascultaţi Duhul care dă viaţă. Naţiunile voastre şi-au învîrtoşat inimile şi au uitat de 

fîntîna Cunoaşterii. Întoarceţi-vă privirile către Mine! Ridicaţi capetele către Mine! Veniţi şi luaţi 

Lumină; permiteţi-Mi să scot giulgiul care acoperă naţiunea voastră; Eu sunt Veghetorul 

sufletelor voastre care vă imploră să-I întoarceţi Iubirea, o iubire fără interes personal, muriţi 

vouă înşivă şi permiteţi inimii voastre sa fie condusă de Spirit şi Spiritul vă va călăuzi către 

Adevăr, pentru ca să Mă recunoaşteţi. Ascultaţi-mi Glasul, Glasul Spiritului Meu. 

Sporiţi rugăciunile voastre şi trăiţi în sfinţenie; fiţi sfinţi căci Eu sunt Sfînt. Casa Mea, dacă 

zace în ruină astăzi şi ateismul domneşte în atît de multe inimi, (Iisus a spus aceasta tare întristat) 

este din cauză că generaţia voastră Îmi refuză un loc în inima lor. Mă cobor şi nu găsesc iubire de 

loc, nici credinţă, şi nici nădejde. Casa Mea zace în ruină, în dărîmături, din pricina 

Raţionalismului, Neascultării şi Vanităţii. Păşunile Mele glorioase din trecut sunt acum goale, 

din cauza Marii apostazii care a pătruns în Sanctuarul Meu. Ascultarea lipseşte. 

I-am dat lui Petru toiagul Meu de păstor, ca să-Mi pască mieii pînă la Întoarcerea Mea, dar 

din răutatea lor şi pentru interesele lor personale, şi nu pentru ale Mele, au rupt toiagul păstorului 

Meu în două, apoi l-au făcut ţăndări… Frăţia s-a rupt, Credincioşia s-a distrus şi Turma Mea zace 

grămadă, moartă, pe lîngă Fîntînile de Iubire, Pace şi Unitate de odinioară. Tot ce cer acestor 

păstori care i-au întors spatele lui Petru este să-şi înconvoaie şira spinării şi să-şi recunoască 

Greşeala. Vreau ca să ajungă la locul de odihnă care l-am pregătit pentru ei. Nu vreau să cadă 

precum stelele, una după alta. Dacă ascultă la ce le spune Sfîntul Duh astăzi, n-o să le mai 

amintesc de necredinţa lor, şi nici de Rănile ce le-am primit de la ei. Roagă-te pentru aceşti 

preoţi, Iubirea Mea pentru ei e Covîrşitoare, dar tot aşa sunt şi suferinţele pe care Mi le provoacă 

astăzi. Roagă-te pentru ca să se învrednicească să se plece şi să-şi spele picioarele cu umilinţă şi 

iubire.  

Eu, Iisus Hristos, suflu Suspinuri de iubire peste frunţile voastre şi, cu Iubire Mare, îl 

binecuvîntez pe fiecare dintre voi pentru a vă uni şi a fi una, precum Sfînta Treime este Una şi 

Aceeaşi, şi voi să fiţi una sub Numele Meu. (Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Salvatorul) 

 

12. 10. 89 
–Doamne, Îţi mulţumesc că M-ai salvat, Te iubesc şi Te ador, pe Tine, şi numai pe Tine Singur, o, Dumnezeul 

meu. 

–Ah, fă-Mă să aud asta cît mai des şi lasă-ţi inima să-Mi vorbească, vino şi meditează despre 

Mine, meditează despre Cel care este Calea, Adevărul şi Viaţa; vino la adoraţie 

contemplativă, căci aceasta Îmi place Mie, Eu şi tu, tu şi Eu, faţă către faţă, în linişte deplină, 

Eu, revelîndu-Mi Frumuseţea ţie, şi tu, lăudîndu-Mă. Află că Inima Mea tînjeşte după fiecare 

suflet. Acum, te-am luat înapoi la mine, cîte alte multe suflete am de adus înapoi! Vino şi 

odihneşte-te în Inima Mea şi permite-Mi să Mă odihnesc în a ta. Iubirea te iubeşte. 
–Doamne, cît Te iubesc, cît Te doresc, cît mi-e sete de Tine! Cîtă nevoie am de Tine! 

–În sfîrşit, liberă!  

(Iisus a spus aceasta cu mare bucurie! Aici, am rîs de bucurie.) 

 

17. 10. 89 - Rhodos, Grecia 
–Doamne al meu? 

–Eu sunt. Adu-ţi aminte cine te conduce; sincronizează-te cu Mine, cere totdeauna din inimă şi ţi 

se va da; rugăciunile ieşite din inimă sunt ca o melodie dulce pentru Urechile Mele. 
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22. 10. 89 - Rhodos 
În unica săptămînă pe care am petrecut-o la Rhodos, cei care urmează această Revelaţie au organizat 

două mitinguri de rugăciune cu preoţii catolici şi ortodocşi locali. Putem spune ca Sf. Francisc, Padre 

Pio şi Sf. Vasile, conduşi de Doamna Noastră, Ajutătoarea Perpetuă, au organizat aceste reuniuni 

neaşteptate. Una a avut la Biserica catolică a Sf. Francisc, iar cealaltă, la Biserica ortodoxă grecească 

de la Annalypsis. 
–Tăticule, am strigat precum mi-ai cerut in Mesajul din 30 septembrie. Am propovăduit cu glas mare 

Adevărul. 

–Priveşte, copila Mea, şi nu te minuna, căci Eu sunt Prea Înaltul şi de sus, Cuvîntul Meu se 

pogoară la tine. Eu vin să reînviez Biserica Mea. Aminteşte-ţi întruna aceasta: nici putere, 

nici înălţime, nici adîncime nu pot în veac să distrugă Biserica Mea; Biserica Mea va fi 

restaurată din nou de Mine. Vassula Mea, eşti nimic, chiar nimic de tot şi cu toate acestea, Eu 

te folosesc, eclipsînd ce este „tu“. Duhul Meu poate să vorbească şi să făptuiască în tine, 

Duhul Meu va trebui să nu întîlnească nici un rival în tine. Nu-ţi fie frică, iar cînd Duhul Meu 

întîlneşte un rival, Mă asigur întotdeauna să extirp acest rival. Abandonează-te Mie în fiecare 

zi, fii dornică să faci Voia Mea şi restul lasă în seama Mea, Dumnezeul tău. 

 

23. 10. 89 
–Doamne? 

–Eu sunt. Nu te îndoi. Cît te iubesc! Această credinţă puţină pe care Mi-o dăruieşti este ca un 

buchet de flori pe care Mi-l oferi în fiecare zi. O primesc în acest chip. 
(Iisus vrea să spună: cînd vin zilnic la El şi-L las să se folosească de mîna mea.)  

Micuţa Mea, nu-Mi refuza nimic; fii înceată la mînie precum Eu, Dumnezeul tău, fii iute în 

numai a face binele, fii credincioasă Mie. Preaiubita sufletului Meu, tu, care ai binevoit a-Mi 

oferi voia ta, inima şi sufletul tău, nu te teme, căci eşti în Mîinile Tatălui Tău şi ce este mai 

minunat decît sa fim împreună legaţi, de nedeslipit? Nu-Mi refuza nimic, şterge-te total ca să pot 

să fiu văzut în întregime Eu, rămîi mică ca astfel Puterea Mea să pună stăpînire pe fiecare 

părticică din tine; mori ţie zilnic şi fii nimeni ca, astfel, Eu să pot fi totul. Crede în Mine cu o 

credinţă-ca-de-copil ca să fiu slăvit în acest fel şi să te folosesc după cum Îmi place. Tot ce 

pretind de la tine este iubire, iubire, iubire; tot ce vei face în Numele Meu cu iubire, Mă slăveşte 

şi te curăţă. Evanghelizează cu iubire pentru Iubire; intră în Inima Mea Sfîntă zilnic, permite-Mi 

să Mă odihnesc în a ta. Fii în Pace pentru că Eu sunt Pace. Ţi-am promis că-ţi voi da Pîinea Mea 

zilnic. Eu, Iisus, te iubesc şi socotesc acum fiecare minut pentru a aduce sufletul tău la Mine. 

(Aici Iisus se referă la Cer.) Eu, Domnul, te binecuvîntez. 
–Şi eu te binecuvîntez, Domnul Meu şi Mîntuitorul Meu. 

 

25. 10. 89 
Sfînta noastră Maică pentru grupul de rugăciune din 25.11.89: 
–Pacea Mea este cu voi. Ecclesia va reînvia. 

Veniţi, fiţi plăcuţi Domnului şi oferiţi-vă zilnic Lui; permiteţi-I să vă schimbe în copii 

evlavioşi, în copii ai Luminii. Schimbaţi-vă vieţile, desprinzîndu-vă de lucrurile lumeşti, căci, 

micuţii Mei, sunteţi numai în trecere prin această lume. Vă amintesc mereu că sufletul vostru va 

trăi în veci şi vă înştiinţez să vă schimbaţi vieţile. Ce voieşte Dumnezeu de la voi? Şi care este 

lucrul desăvîrşt pe care îl aveţi de făcut? Dumnezeu vrea abandonul vostru zilnic, un abandon 

deplin ca să vă modeleze într-o fiinţă perfectă. Lucrul perfect de făcut este să vă supuneţi Voii lui 

Dumnezeu oferindu-I voinţa voastră, să-L căutaţi, să căutaţi tot ce este El. Vă implor, nu 

ascultaţi ce vă şopteşte demonul, înălţaţi-vă sufletul prin rugăciune continuă. 

Vă iubesc, copii, şi Ochii Mei nu vă scapă din vedere nici măcar un minut; învăţaţi din 
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Mesajele Noastre să faceţi binele, lăsaţi ca Mesajele Noastre să vă hrănească sufletul vostru 

sărman şi să vă întoarcă la cunoaştere, lăsaţi-Le să vă conducă la Sfînta Biblie şi la Adevăr, şi la 

Viaţă. Vreau să vă scap de mrejele diavolului; vreau să vă ridic sufletul la un grad mai înalt de 

rugăciune. În noaptea aceasta, voi mijloci pe lîngă Tatăl pentru voi toţi şi într-un chip aparte. Ar 

trebui să ştiţi că, prin Bunătatea Lui, puteţi obţine multe haruri. Ar trebui să ştiţi cît de infinit de 

îmbelşugat este în Har. Doriţi-L pe Domnul, înfometaţi după Domnul tot timpul, despovăraţi-vă 

de toate grijile voastre şi oferiţi-le Lui, aveţi încredere în El. Măriţi Împărăţia Lui cu iubirea 

voastră pentru El şi pentru fraţii voştri şi plătiţi răul cu binele, lăsaţi ca iubirea să fie principiul 

vieţii voastre, lăsaţi ca iubirea să fie rădăcina voastră. Atenţie la gînduri, nu vă judecaţi unul pe 

altul, căci căile voastre NU sunt ca acelea ale Domnului; străduiţi-vă să-I plăceţi Domnului fiind 

umili, fără nici un fel de judecată asupra celorlalţi. Iubirea lui Dumnezeu este revelată şi celui 

mai mic dintre voi toţi. Mergeţi în pace, preaiubiţilor, intraţi în casele voastre fără ca să ne lăsaţi 

pe noi în urmă; luaţi-Ne cu voi, învăţaţi să simţiţi Prezenţa Noastră; învăţaţi să spuneţi „noi“ în 

loc de „eu“, „nouă“ în loc de „mie“. Vă binecuvîntez pe toţi; fiţi una, precum doreşte Domnul. 

Nu staţi despărţiţi, căci în Cer sunteţi una. Fiţi în Pace şi trăiţi în Pace. 

 

 

26. 10. 89 
–Doamne, mă simt ca o barcă fără cîrmă 

–Eu sunt. Floare, Drumul Meu e drept, dar strîmt, şi foarte puţini Îl găsesc. Copila Mea, nu mai 

fă o întreagă istorie de fiecare dată cînd te „tai“, ca pe viţa de vie. Te „tai“ ca să creşti mai 

viguroasă şi ca să dai mai multă roadă. Vreau să-ţi înmulţesc rodul; ştiu ce vrei să-Mi spui, că 

te „tai“ prea des. (Aceasta m-a făcut să rîd.) Ştiu ce e cel mai bine pentru tine, copila Mea; la 

urma urmelor, nu tu Mi-ai oferit libertatea ta? 
–Ba da, Ţi-am oferit-o pe veci. 

–Folosesc ce Mi-ai oferit, suflete, nu folosesc voia ta decît dacă Mi-o oferi; ai încredere în Mine, 

crede în Mine pururi, căci Eu sunt Cel Mai Blînd. Perseverează, copila Mea, şi fii plină de 

rîvnă în a sluji cauza dreptăţii, fii arzătoare să converteşti celelalte suflete; rămîi mică şi cere-

Mi de-a pururi povaţă înainte de a lua o hotărîre. Vei primi totdeauna ajutor de sus.  

 

 

 26.10.89 
–Vassula Mea, desenează trei bare de fier cu capul în sus.  

Acestea îi reprezintă pe Romano-Catolici, pe Ortodocşi şi pe Protestanţi. Îi vreau să se plece 

şi să se unească, dar aceste bare de fier sunt încă foarte rigide şi nu se pot îndoi de la sine; aşadar, 

trebuie să Mă cobor la ei cu Focul Meu şi cu Puterea Flăcării Mele asupra lor, se vor înmuia 

pentru a se curba şi a pentru a se contopi într-o singură bară solidă de fier şi Slava Mea va umple 

întreg Pămîntul. 

Roagă-te des Sfîntului Duhul cu această rugăciune:  
 

Vino Duh Sfînt,  

vino prin puternica mijlocire 

a Inimii Neprihănite a Mariei, 

Mireasa Ta Preaiubită, 

Amin 

 

Cu această rugăciune, Duhul Meu Sfînt se va grăbi să se coboare asupra ta; roagă-te ca 
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inspiraţiile Duhului Sfînt să se reverse asupra ta. 

 

30. 10. 89 
–Floare, Iubirea Mea îţi oferă Darul Ei: Patimile Mele; Patimile Mele, îndură-le şi fă plăcere 

Tatălui precum Eu I-am făcut pe plac. Vă iubesc cu înflăcărare şi acesta este Chipul în care le 

arăt sufletelor Iubirea Mea. Permite-Mi să fiu Călăuza ta, îndreptîndu-te pe Calea Patimilor 

Mele. Învăţ sufletele să le îndure fără să se plîngă şi fiecăruia îi dau după putinţa lui. Vassula, 

învaţă: pentru a ajunge la perfecţiune este un singur drum: Drumul Patimilor Mele, aceasta 

este Crucea Mea. Îndur-O cu iubire, îndur-O cu răbdare, îmbrăţişează Crucea Mea, copila 

Mea; curînd, totul se va sfîrşi şi vei fi lîngă Mine. Adoră-Mă, adoră-Mă. Te binecuvîntez. 

 

30. 10. 89 
–Doamne, salvează-ne cu Iubirea Ta, lasă Sfînta Ta Faţă să surîdă acelora care Te iubesc. Ocrotitorul nostru, 

vino la Abelii Tăi, avem nevoie de Tine.  

–Vino, copila Mea, rămîi lîngă Mine. Logodnica Mea, înţelege ce ţi-am oferit, ţi-am oferit Inima 

Mea şi Iubirea Mea. Logodnica Mea, îţi ofer tot ce am, îţi ofer Cupa Mea din cînd în cînd, îţi 

ofer Pîinea Mea ca să te ţin în viaţă şi-ţi ofer Mireasma Mea, pentru a-ţi aduce aminte de Pre-

zenţa Mea permanentă. Fiică, Eu şi tu, trebuie să rămînem contopiţi pe vecie; vino. 

 

31. 10. 89 
–Preaiubito, Pacea fie cu tine. Auzi-Mă: te învăţ cu iubire, te-am învăţat cu Înţelepciune, te-am 

înălţat şi te-am format, rămîi în bunăvoinţa Mea şi în disciplina Mea, totul va veni de la 

Mine. Rămîi statornică în Învăţăturile Mele. Vassula Mea, domoleşte mînia Tatălui Meu 

fiindu-I pe plac, răsplătind răul cu iubire, domoleşte Supărarea Lui pe această generaţie rea 

cu iubirea ta, revelează-Mă pe Mine în tine ca să evanghelizezi astfel cu iubire pentru Iubire. 

Dumnezeu-este-cu-tine, copila Mea, ai fost desemnată să evanghelizezi. Aleg slăbiciunea 

pentru a-Mi arăta Puterea şi sărăcia, pentru a-Mi arăta Comorile Mele şi Înţelepciunea. Nu 

cere în veac ceva pentru tine, rămîi un nimic, micşorează-te încă şi mai mult, ca să pot astfel 

să-Mi desăvîrşesc Lucrarea. 
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CAIETUL 38 

31. 10. 89 
–Domnul meu şi Salvator?  

–Eu sunt. Pace, copila Mea, nu te teme, să nu-ţi fie teamă de Prezenţa Mea, să te temi numai cînd 

te scoli împotriva Mea. Cine nu e cu Mine, risipeşte, gîndeşte-te la aceasta: Revelaţia Mea nu 

risipeşte, Ea adună, Revelaţia Mea vă uneşte într-un singur Trup. Ai Pacea Mea, copilă, rămîi 

un nimic, rămîi în Mine; Eu, Domnul, te binecuvîntez. 
Mi s-a spus aceasta din pricina îndoielilor mele şi a temerii pe care o am acum să nu fiu cumva în 

greşeală… 

 
MAI TÎRZIU 

Mă plec spre Statuia Maicii Domnului de la Fatima care se află pe masa unde scriu şi–I şoptesc la 

urechea dreaptă: Ştii, Iisus mi-a dat ceva foarte de valoare să păstrez. Este în legătură cu Slăvirea 

Trupului Lui şi pentru salvarea sufletelor! Şi la Tine vin, scumpă Măicuţă, să-Ţi cer, dacă s-ar putea, să 

o păstrezi, s-o ocroteşti şi s-o aperi pentru mine. Da, este Revelaţia Domnului, o pun în întregime în 

Mîinile Tale. Între timp, eu trebuie să continui cu lucrarea Inimii Sfinte a lui Iisus, Cel care m-a crescut 

pentru această misiune şi Cel care m-a format: „Curînd, mortii vor ieşi din morminte la auzul Glasului 

Lui, totul pentru Slava Lui. Curînd, o Naţiune (Prezicere pentru Rusia) va învia, o Naţiune consfinţită 

Sfîntului Lui Nume, căci aceasta s-a binevestit de foarte mult timp.― 
–Copila Mea, nimic nu va împiedica Iubirea lui Dumnezeu pentru omenire; şi, de sunteţi 

persecutaţi, îngrijoraţi şi atacaţi, fiţi prudenţi şi supuneţi-vă lui Dumnezeu. Nimeni nu are 

dreptul să-i acuze pe cei pe care îi alege Dumnezeu; voi păzi Revelaţia precum am păstrat şi 

celelalte Revelaţii de la Dumnezeu. Ai încredere în Unul Sfînt, El veghează asupra Lucrărilor 

Lui; revelează Iubirea lui Dumnezeu, Vassula Mea, fără frică; vino, roagă-te necurmat 

Tatălui. 
–Îţi mulţumesc şi Te bincuvîntez, Sfîntă Maică. 

 

02. 11. 89 
În aceste zile, Domnul îmi arată întruna cele 3 bare de fier. De data aceasta, le văd oranj-aprins, ca şi 

cum ar fi fost încinse tare. 
–Vassula Mea, cu Focul Meu şi cu puterea Flamei Mele, nu numai că voi înmuia aceste bare de 

fier, dar, cu Suflul Meu, le voi topi împreună şi le voi preface într-o singură bară solidă pe 

vecie, apoi, veţi ajunge cu toţii la deplina cunoaştere a Voii Mele şi a Bunăvoinţei Mele. 

Acesta va fi Darul Meu pentru voi, o Biserică cerească. Va străluci de Slava Mea şi imnurile 

voastre se vor cînta în jurul Unui Singur Tabernacol şi pămîntul vostru de fantome va via din 

nou, transfigurat şi înviat. Vino, fiică, Înţelepciunea te va instrui, te binecuvîntez, iubeşte-

Mă.  

 

03. 11. 89 
–Să ne alăturăm procesiunii Îngerilor Tăi care Te înconjoară, Dumnezeul Meu, şi cum ei Te cîntă şi Te laudă 

fără încetare şi Îţi cîntă imnuri, aşa şi noi să proclamăm toate minunile Tale în jurul unui singur 
Tabernacol. Iubesc Casa Ta, Doamne al Meu. Grăbeşte unirea tuturor în Casa Ta şi Îngerii şi Sfinţii Tăi să 
fie exemple pentru noi. Să învăţăm de la ei cum să Te adorăm în jurul unui Singur Tabernacol. 

–Floarea Mea, fiecare lucru se va săvîrşi la timpul lui şi în acest timp fii pe placul Ochilor 

Tatălui Meu. Podoabele şi frumuseţea ta să fie interioare, căci Eu privesc şi cercetez cu 

scrupulozitate fiecare inimă. Aşadar, bucură-Mă şi fii plăcută Ochilor Mei, împodobindu-ţi şi 

înfrumuseţîndu-ţi sufletul. Trage de la Mine, tot ce am este de Preţ şi Viaţa în Ea Însăşi se 

adapă din Visteriile Mele. Dau gratuit, fii însetată după Bogăţiile Mele şi ia din Inima Mea şi 

umple-o pe a ta. Vassula Mea, continuă să faci toate aceste lucruri pe care le-ai învăţat de la 
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Înţelepciunea Mea, care ţi-au fost predate cu Blînda Mea Stăpînire şi pe care le-ai auzit de la 

Glasul Adevărului. Fii în Pace, aminteşte-ţi de Prezenţa Mea. 
–Da, Doamne, Te binecuvîntez. 

–Te binecuvîntez pe tine şi fiecare pas pe care îl faci. 
–Doamne? 

–Eu sunt. Vassula, imploră pentru credinţă şi îţi amintesc că Eu pot să-ţi dau credinţă deplină. 
–Nici măcar nu ştiu cum să-ţi cer după cuviinţă mai multă credinţă, Doamne. 

–Şi dacă nu ştii, sileşte-te; Milostivirea Mea este Covîrşitoare; floare, ai încredere… bucură-Mă, 

floarea Mea, şi mai stinge cîteva din flăcările sufletelor care ard în Purgatoriu; iubirea stinge 

focurile lor purificatoare. Adu-ţi aminte totdeauna de aceasta; află că folosesc esenţa iubirii 

tale pentru Mine ca să sting văpăile lor şi să-i ridic mai sus, unii chiar pot să vină în sfîrşit la 

Mine. Eu, Domnul, ţi-am dat Cuvîntul Meu. Acesta este Hrana ta spirituală; reculege-te (Iisus 

vrea să spună cu aceasta să nu las inima mea să „alerge― înainte de a-I auzi Glasul) şi ascultă-Mă: 

chiar şi în slăbănogeala ta absolută, Eu voi reuşi să-ţi dau Mesajele Mele; în ciuda nulităţii 

tale şi a incapacităţii tale de a face ceva, Eu, Domnul, voi săvîrşi Lucrarea Mea. Rămîi 

neînsemnată, copila Mea, rămîne-Mi credincioasă; Eu, Domnul, te iubesc din Toata Inima 

Mea; slăveşte-Mă şi cinsteşte-Mă, primeşte-Mă pentru că Îmi face plăcere; permite-Mi să te 

folosesc, roagă-te mereu cu inima. Vino; noi?  
–Da, Doamne al meu şi Maică a mea. 

 

06. 11. 89 
–Fiica Mea, Pacea să fie cu tine! Fiecare suflet care Mă iubeşte, ispăşeşte pentru păcatele din 

trecut. Iubirea şi pocăinţa pe care le primesc de la aceste suflete mîngîie Inima Mea Rănită şi 

potolesc Dreptatea Tatălui Meu şi o domolesc. Îl înmoaie pentru că vede eforturile voastre şi, 

într-adevăr, ia în consideraţie toate bunele voastre intenţii. Nu sunteţi mulţi, dar chiar şi 

pentru acei cîţiva, Mîna Tatălui Meu se înmoaie; ai credinţă, roagă-te şi crede în ceea ce ceri, 

ai nădejde în Mine. Eu am înviat şi Salvarea ta vine de la Mine; doreşte-Mă întruna, te 

binecuvîntez. 

 

07. 11. 89 
–Iisuse al meu? 

–Pacea fie cu tine; primeşte-Mă în felul în care te-am învăţat; floare, iubeşte-Mă, absoarbe-Mă, 

primeşte-Mă şi fii reflecţia Mea, porumbiţa Mea. 
–Doamne al meu, permite-mi să înţeleg de ce există greşeli de ortografie. 

–Vassula, sunt ale tale, nu ale Mele; te-am ales pentru că eşti imperfectă şi plină de slăbiciuni. 

Eu, Dumnezeu, aleg ca instrumente ale Mele pe cei slabi, pentru că Puterea Mea atinge 

apogeul în slăbiciune.  
–Totuşi, cînd şi cînd, Tu îmi dai cuvinte noi, necunoscute de mine. 

–Da, atunci cînd e necesar; tu eşti sub dictare şi este greşit să se creadă că acesta este scrisul 

Meu. 
–Atunci, de ce această diferenţă în scriere, Doamne?  

–Aşa îmi place Mie; folosesc instrumentele Mele aşa cum sunt, cu toate imperfecţiunile lor şi cu 

toate slăbiciunile lor, pentru a le dicta Cunoaşterea Mea şi pentru a-i hrăni pe ei şi pe ceilalţi 

cu Cuvîntul Meu. Ştiu că mulţi dintre ei iau Cuvîntul Meu, care cîteodată este simbolic, ad 

litteram, dar aceasta reflectă iaraşi slăbiciunea lor, supunerea lor, credinţa lor de copil faţă de 

Mine şi dorinţa lor de a-Mi fi plăcuţi Mie. „Fericit este bărbatul care rabdă ispita“. (Iacov, 

1:12) Vino, copila Mea; permite-Mi să te folosesc după bunul Meu plac; niciun sacrificiu de-

al tău nu va fi în zadar. Fii una cu Mine. Iubirea te iubeşte. 
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08. 11. 89 
–Vassula Mea, sprijină-te pe Mine, fă-Mi pe plac şi reînnoieşte jurămîntul tău de fidelitate. 
–Reînnoiesc legămîntul meu de fidelitate faţă de Tine, Salvatorul şi Domnul meu. Ajută-Mă să-l păstrez. Ajută-

Mă să-ţi fiu credincioasă. Doamne, mari lucruri ai făcut pentru mine, Doamne. Mi-ai înălţat sufletul la Tine 
şi mi-ai permis să trăiesc sub Lumina Ta. Mi-ai acoperit goliciunea cu Darurile Tale maiestuoase. M-ai 
reînnoit. M-ai înviat precum l-ai înviat pe Lazăr. M-ai slobozit, Te iubesc şi mă-nchin Ţie, adorîndu-Te. 

–Preaiubita inimii Mele, sprijină-te pe Mine; Eu şi tu, tu şi Eu, vom împărtăşi împreună Crucea 

Păcii şi Iubirii Mele. Ah, Vassula, tu eşti a Mea acuma, eliberată şi vie! Ascultă şi scrie: Viile 

Mele le voi întinde şi mai mult acum, deoarece această generaţie este atît de sărăcită spiritual, 

incapabilă să distingă mîna dreaptă de stînga. Deoarece sunt orbiţi şi trăiesc în întuneric, vin 

pe această cale să vă vizitez pe toţi. Mă reîntorc curînd şi nu va exista om care să Mă poată 

opri, chiar cînd aceia, care rămîn sub puterea fiarei, sunt trimişi, ca un holocaust, să calce în 

picioare Viţele Mele de Vie. Cu Puterea Mea, voi extinde şi mai mult aceste Vii. Aceasta este 

o Bătălie Sfîntă între Cei Sfinţi şi îngerii căzuţi, aruncaţi în adîncul pămîntului. De altfel, 

pămîntul simte greutatea acestei Bătălii. Nimeni nu Mă poate împiedica să-Mi hrănesc mieii 

Mei. Eu nu sunt numai cuvinte, Eu, Domnul, sunt Putere. Nu vin la tine cu ameninţări, 

generaţie, vin ca să-ţi cer să te converteşti, vin ca să strălucesc peste tine, Mă cobor la tine, 

A-tot-Milostiv şi, cu Iubire Copleşitoare, vin ca să te iau înapoi la Mine; Eu, Domnul, sunt un 

Dumnezeu al Iubirii şi al Milostivirii. Nu fiţi înceţi în a înţelege că sunt Eu, Domnul, care va 

transforma pămînturile voastre aride în viţe de vie. Încă puţin, încă puţin de tot, şi cel pe care 

Îl aşteptaţi va veni. Nu voi întîrzia, Ora Mea este iminentă. Nu de mult v-am făgăduit 

Întoarcerea Mea şi vă spun tuturor întru adevăr că Eu sunt pe drumul Întoarcerii Mele la voi. 

Iubirea se întoarce, Eu, Domnul, Sunt Iubire şi voi locui în mijlocul vostru. Daţi-vă silinţa să 

înţelegeţi, siliţi-vă să percepeţi Vremile. Adevărat spun vouă că numai dacă vă pocăiţi, postiţi 

şi vă rugaţi fără încetare veţi fi învredniciţi să vedeţi Lumina Mea. Mîncaţi rodul Meu cînd 

încă mai este vreme, convertiţi-vă şi trăiţi în sfinţenie; nu încetaţi să vă rugaţi, Duhul Meu 

Cel Sfînt va continua să se reverse asupra omenirii, citiţi semnele vremurilor; Eu sunt de faţă 

în toată vremea. Vino fiică, Iubirea te iubeşte infinit de mult. 

 

09. 11. 89 
Iar mă apropii de Domnul cu teama de a nu fi indusă în eroare. Mi se pare cumva că nu pricep eu prea 

bine şi nu prea înţeleg ce mi se întîmplă.  
–Totuşi, vin la Tine în acest chip în care Tu m-ai învăţat. Iisuse?  

–Eu sunt. Fii în pace. Vassula Mea, nu lăsa pe nimeni să-ţi ia darul pe care ţi L-am dat. 
–Nu lăsa ca aşa ceva să se întîmle, Doamne al meu!  

–Nu voi permite să se întîmple acest lucru, dar ţine minte Învăţăturile Mele, ţine minte cum Eu 

Domnul, M-am coborît la tine. 
–Doamne, Tu ştii temerile mele. 

–Le ştiu. 
–Ştii neliniştile mele. 

–Le ştiu. 
–Cîteodată, mi se pare că sunt în eroare!  

–Ştiu, ai toată compasiunea Mea şi doresc să te strîng şi mai mult la Inima Mea; nu te teme şi fii 

în pace. Astăzi te anunţ că îţi voi arăta că tot ce ai vine de la Mine. Învaţă să fii răbdătoare, 

învaţă de la Mine; ascultă-Mă, sprijină-te pe Mine, consacră-Mi Mie timpul tău, roagă-te 

necontenit (a urmat o pauză). Vassula, de cînd Mă iubeşti?  
–Te iubesc din timpul „scrierilor“, de cînd Tu te-ai apropiat de mine în acest chip, imediat după îngerul meu 

Daniel. 
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–Am venit la tine prin aceste „scrieri“ şi te-am înviat prin aceste „scrieri“, ţi-am predat 

Cunoştinţa Mea prin aceste „scrieri“, te-am schimbat prin aceste „scrieri“, am convertit mulţi 

oameni fără de Dumnezeu prin aceste „scrieri“, ţi-am arătat starea Bisericii Mele tot prin 

„scrieri“, ţi-am arătat Inima Mea Sfîntă prin „scrieri“. Cum ai putea vreodată să crezi ca 

această rîvnă pe care ţi-am insuflat-o ar fi de la tine sau că ar veni de la tine!? Floare! Te-am 

ales pentru că eşti mişelia întruchipată şi pentru că erai atît de departe de Biserica Mea, te-am 

ales pentru că erai moartă pentru a arăta lumii că nu am nevoie de putere de la oameni, nici 

de sfinţenia lor ca să săvîrşesc planurile Mele (Iisus a spus toate aceastea dintr-o singură 

suflare). Este precum spune Scriptura: „Ci Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca 

să-i ruşineze pe cei înţelepţi; Dumnezeu Şi-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le ruşineze pe 

cele tari; Dumnezeu Şi-a ales pe cele de neam de jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe 

cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt.“ şi pînă astăzi, „Îl slăvesc pe Tatăl căci a 

ascuns toate aceste lucruri de cei pricepuţi şi înţelepţi şi le-a descoperit pruncilor. (1Co.1:27-

28; Mat.11.25) 
Fii în pace, copila Mea, Crucea Păcii şi Iubirii Mele cheamă lumea la convertire, la iubire, la 

pace şi la unitate; Lucrările Mele trebuie să aducă această rasă umană la divinitate. Operele Mele 

vin din Milostivirea Mea. Intră în Inima Mea Sfîntă şi odihneşte-te Vassula Mea; slobozenia 

înseamnă să-L iubeşti pe Dumnezeu. Te-am slobozit. 
–Slavă lui Dumnezeu! Lăudat fie Domnul nostru!  

–Eu, Iisus din Nazaret sunt lîngă tine; astăzi voi veni la tine prin „statuia pelerin“ a Mea (O 

statuie-pelerin a Inimii Sfinte, o statuie care poposeşte cîte 2 zile în fiecare casă). Niciodată nu uit 

să-ţi dau harurile pe care Mi le ceri; fii bunecuvîntată, te voi ajuta; roagă-te, roagă-te, căci 

aceasta înseamnă că-Mi vorbeşti Mie şi Eu te ascult. 

–Şi Eu sunt cu tine, îngeraşul Meu. 
(Aceasta era Sfîntă Maica noastră).  
–Noi?  
–În vecii vecilor.  

 

13-14.11.89. Profeţie 
–Pacea fie cu tine. Copila Mea, evanghelizează cu iubire pentru Iubire. Ecclesia va reînvia, 

deoarece Eu, Domnul, voi răsturna toţi impostorii care s-au aşezat singuri în scaune înalte 

înlăuntrul Ei. Fiică, scoate aceşti spini care-Mi străpung Capul, spini care-Mi provoacă atît de 

multă sîngerare; nu te teme de ei fiică,  pentru că Eu sînt alături de tine şi-ţi declar în adevăr 

că voi răsturna pe fiecare dintre aceştia cu Puterea Mea şi cu Milostivirea Mea Covîrşitoare; 

vezi, copila Mea, întreg Cerul a fost prea mult timp îndoliat pentru Sora ta-Atît-de-Neiubită, 

căci de ani de zile înghiţim Lacrimile Noastre amare… „O, Rusie, biată făptură de carne! 

Răul s-a încolăcit în fiecare pîntece… făptură, numai pulbere şi cenuşă, Eu, Cel Preaînalt, te 

voi învia, căci Eu sunt Învierea. Te voi îngriji ca să Viezi iarăşi şi te voi transfigura cu 

Degetul Meu asupra ta într-o naţiune glorioasă precum Eu am fost schimbat la Faţă; vei fi 

îmbrăcată în veşminte albe strălucitoare şi întreg Cerul va lepăda veşmintele de doliu şi 

Lacrimile amare ale Cerului se vor preschimba în lacrimi de fericire; întreg Cerul va sărbători 

Învierea ta şi toţi sfinţii martiri care s-au rugat fără întrerupere la Picioarele Sfintei voastre 

Maici pentru mijlocirea Ei, în această zi, împreună cu Maica Mea şi cu miriadele Ei de 

îngeri, se vor coborî în casele copiilor tăi şi-şi vor face sălaş în ei. Eu, atunci, îi voi hrăni cu 

Trupul Meu şi le voi oferi să bea Sîngele Meu; Rusia Mă va mînca şi Mă va bea cu iubire 

covîrşitoare, lăudîndu-Mă; Rusia Mea va fi exemplul viu pentru vremurile voastre şi pentru 

generaţiile ce va să vină, datorită Convertirii ei Extraordinare. Sora ta, Atît-de-Neiubită de 
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mulţi, va lepăda purtarea ei urîtă şi Mă va chema Dumnezeul ei cu toată tăria. Vassula, Mă 

poţi tu auzi? Ascultă… ascultă plînsul jalnic al copiilor Surorii tale…(În momentul acela, am 

început să plîng, nu numai din pricina suferinţelor copiilor Rusiei, dar şi pentru că Dumnezeu era 

trist dincolo de orice descriere.) Copiii ei jelesc şi li se aud gemetele: sunt copiii Rusiei Mele 

care plîng. Întreg Cerul aude clar plînsul lor, Cerul este profund impresionat de nenorocirea 

lor şi Eu, care n-am încetat niciodată să o iubesc. Eu sunt acum lîngă trupul ei mort, Mîna 

Mea peste inima ei rece şi osemintele ei vor înflori iaraşi din mormînt şi se va vorbi de bine 

numele ei căci Eu o voi împodobi pe ea, cît şi pe fiii şi fiicele ei. De-acum înainte, o alianţă 

de Pace şi Iubire va fi semnată şi pecetluită între Mine şi ea. O iubesc şi totdeauna am iubit-o, 

chiar şi atunci cînd Îmi era necredincioasă, şi pînă şi în răutatea ei am binecuvîntat-o. Acesta 

va fi Slăvitul Meu Miracol; aşteaptă şi-o să vezi; pe aceia care au dormitat în ură, urîndu-Mă 

fără nici un motiv, şi pe aceia îi voi readuce la viaţă, fiindcă şi ei sunt tot fiii ei şi încă trăiesc 

în pîntecele ei; toate aceste lucruri se vor întîmpla curînd. Fiică, Eu sunt Cel Unul Sfînt, Cel 

Preaînalt, Eu sunt Prea Sfînta Treime, fii plăcută Mie şi auzi-Mă precum M-ai auzit azi.  
Dumnezeu părea mulţumit. Am auzit atunci nişte glasuri de îngeri: 
–„Aleluia, Unul Cel Uns al nostru! „desfată-L pe Domnul şi caută-L în puritatea inimii, caută-L 

în simplitatea inimii. Noi suntem îngerii tăi care veghem zi şi noapte, neîntrerupt. Dumnezeu 

te iubeşte şi Eu, Daniel, (îngerul meu păzitor) sunt mereu cu tine. Rămîi mică, deoarece 

aceasta Îi place Domnului!“ 
–Ahhh, Daniel… cum să fac să evit ca oamenii care vin la întruniri pentru a urmări revelaţia să nu se 

intereseze şi de persoana mea? Cum să fie cu putinţă să rămîn mică? Tu ştii cît detest să mă expun!  

–Vassula, să rămîi mică înseamnă să fii umilă şi plăcută Domnului. Adu-ţi aminte că este dorinţa 

Domnului să aduni oamenii (adunările lunare de rugăciune). Nu te teme, Mesajul Lui trebuie 

să fie cunoscut, lumea va trebui să vină să-L întîlnească pe Regele Păcii. Generaţia ta trebuie 

să-L recunoască pe Dumnezeu şi să se convertească. Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru 

Milostivele Lui Lucrări; Eu, Daniel, stau în necurmată rugăciune pentru tine, Dumnezeu vrea 

să fii bună, revelează Iubirea Lui întregii omeniri fără teamă. Cel Preaînalt te binecuvîntează, 

pe tine şi pe toţi aceia care se obligă să binevestească acest Mesaj tuturor neamurilor. Iubirea 

vă iubeşte pe toţi. 

 

 14. 11. 89 
–Doamne, vreau o credinţă mai mare, am nevoie de ea. 

–Vassula Mea, nu pretinde niciodată, cere. Dă-ţi seama de Milostivirea şi Iubirea Mea 

Nemărginită; aşadar, spune aceste cuvinte: 

„Salvatorul meu, sporeşte-mi credinţa, creşte-mi speranţa, facă-se toate acestea după Divina 

Voie a Ta, Amin“. Nu te grăbi, pari întruna grăbită, de ce? (Sunt uneori tentată să-mi fac 

rugăciunile repede ca să mă duc mai repede la caiet şi să scriu cu Iisus) Te ascult, dar se pare că ţie-ţi 

trece prin cap cum că aş pleca şi astfel tu te grăbeşti, de ce? Nu te pripi, te aud la fel de mult ca 

şi-atunci cînd sunt cu tine în acest chip deosebit. Micşorează viteza şi meditează asupra fiecărui 

cuvînt din rugăciune. De ce această pripeală? Eu sunt Învăţătorul tău, iar tu, ucenica Mea; te-am 

învăţat să discerni, sunt Învăţătorul tău care te-a format. Cînd şi cînd îţi voi reaminti preceptele 

Mele cînd eşti tentată să le uiţi şi voi continua să revărs asupra ta revelaţii din belşug; vino să 

lucrăm. 

 

15. 11. 89 
Înainte de a mă duce să mă odihnesc, (folosesc cuvîntul „odihnă― în loc de somn; am devenit alergică la 

cuvîntul „somn― pentru că am dormit ani întregi pînă să vină Iisus să mă trezească) I-am cerut lui Iisus 
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să-mi mai spună un cuvînt, dar din Scripturi. Am deschis Biblia la întîmplare şi iată ce mi-a zis Iisus prin 

Evanghelie: „Încă multe am a vă spune, dar acum nu le puteţi duce―. (Ioan,16:12) Zicîndu-mi acestea, 

am remarcat o urmă de Umor Sfînt… 

 

16. 11. 89 
–Doamne? Ridic ochii mei la tine, îmi înalţ sufletul la tine, suspin după tine, Salvatorul meu; Sfînta Ta 

Prezenţă este delectarea mea; oh! ia-mi partea şi mă apără!  

–Floarea Mea, Iubirea e lîngă tine. Cu toate că nu Mă vezi decît cu ochii spiritului, nu-ţi micşora 

credinţa; zîmbeşte-Mi, Îmi place. Ah, copila Mea, ia jugul Meu, jugul Meu este uşor şi 

povara Mea uşoară. Roagă-te în felul în care te-am învăţat, cu inima, este esenţial să te rogi, 

cerînd binevoirile Mele, aceasta este Legea Mea. Pătrunde în fiecare minut în Inima Mea 

Sfîntă. Mi-e dor să-ţi aduc alinare, Mi-e dor să te odihnesc, permite-I Maicii Mele să te 

înveţe. 

 

 
Sfînta noastră Maică: 
–Vassula Mea, sunt lîngă tine, să fii sigură de asta, consolează-L pe Fiul Meu iubindu-L, 

mîngîie-L pe Iisus vorbindu-I şi avîndu-L pe El pe Primul loc. Nu da drumul niciodată 

Mîinilor Noastre, nu căuta niciodată să priveşti peste Umerii Lui, păstrează Pacea cu Noi, 

adoră-L şi evanghelizează pentru El cu iubire. Ai încredere în El, nu te îngriji de mîine, mîine 

îşi va purta singur de grijă, nu te uita nici în stînga, nici în dreapta, Domnul vrea abandonul 

tău total ca să facă din tine o fiinţă perfectă, reflectare a Chipului Lui Divin, acest Chip Divin 

pe care era voastră l-a pierdut. Iisus şi Eu ne coborîm prin intermediul Mesajelor Noastre. Nu 

ca să vă judecăm, nici ca să vă condamnăm. Ne coborîm cu mare Iubire şi Milostivire pentru 

a vă aduce pe toţi înapoi la Noi şi a face din voi toţi fiinţe divine. Te binecuvîntez, Eu sunt cu 

tine. 
–Şi eu Te binecuvîntez, Sfîntă Maică, Amin.  

 

20. 11. 89 
–Ah, Vassula, dă-ţi seama, realizează ce ţi-am dat! Vino, Eu şi tu, tu şi Eu, aibă-Mă pe Mine 

întîi. Fiică, tot ce vă cer de este iubire. Eu, Iisus Hristos, Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu şi 

Salvatorul tău sunt pe Drumul de Întoarcere la voi, vedeţi? Eu sunt deja pe Drumul de 

Întoarcere, curînd veţi începe să auziţi Paşii Mei din ce în ce mai clar, căci Eu Mă apropii de 

voi toţi. Vă iubesc pe toţi. Fiţi una. 

 

22. 11. 89 
„Te implor Doamne, vorbeşte-Mi prin Scriptură―. Am deschis Biblia la nimereală şi citesc: „Duhul Sfînt 

se va coborî peste tine―. Luca, 1:35 
–Fiică, adu aminte lumii de Prezenţa Mea, binevesteşte Mesajul Meu pînă la capătul lumii. 

Roagă-te, ascult…  
(Am ezitat în alegerea cuvintelor, Domnul a venit în ajutorul meu.) 
–Te voi ajuta: 
–Te rog, Tată, arată-mi Iubirea Ta, căci arătîndu-mi Iubirea Ta, îmi arăţi Sfînta Ta Faţă; străluceşte peste mine, 

nu lăsa pe nimeni să Mă înşele. Fii Călăuza mea, Stăpînul meu şi Învăţătorul meu. Mă lasă să învăţ de pe 
Buzele Înţelepciunii, Amin. 

–Vezi? Numai cere ajutorul Meu şi Eu nu voi întîrzia. Vino, încă mai înveţi, dar stai lîngă Mine. 

Adu-ţi aminte de Prezenţa Mea despre care insist atît de mult ca fiecare dintre voi să o înveţe. 

Prezenţa Mea este tot o Taină. Nu fiţi nepăsători faţă de Mine şi nici Eu nu voi fi nepăsător 
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faţă de voi… Încă mai vorbesc. (Am încercat să-L întrerup şi să spun ceva) Lăsaţi-Mă să fiu 

Mîngîietorul vostru. Eu, Domnul, vă voi călăuzi pînă la sfîrşit, chiar dacă voi nu realizaţi pe 

deplin ce vă dau în materie de Haruri. Eu, din Neţărmurita Mea Milostivire, vă voi copleşi 

întruna cu Duhul Meu şi voi turna în voi Cuvintele Mele şi Legea Mea şi vă voi înălţa la 

Mine. Eu, Domnul Domnilor, vă urmăresc îndeaproape. Aveţi Pacea şi Iubirea Mea. Vă 

binecuvîntez pe fiecare dintre voi; fiţi buni. 

 

 

23. 11. 89 
–Regele Meu, condu fiecare suflet la Adevăr ca să se învrednicească să Te laude pe Tine în jurul unui singur 

Tabernacol! Să înţeleagă de această dată aceia care tot aud şi iar aud, dar nu pricep, să vadă de această 
dată aceia care se uită iarăşi şi iarăşi, dar nu pricep, ca să pătrundă în Taina Ta. Înmoaie inimile lor ca să 
se învrednicească să înţeleagă cu inima, şi nu cu mintea, şi astfel să se convertească şi să fie tămăduiţi de 
Tine, lăudîndu-Te, o, Regele Meu!  

–Copila Mea, voi învia chiar şi morţii. Roagă-te pentru aceste suflete care nu au înţeles Voia 

Mea; fii statornică în învăţăturile Mele, fii tare în Căile Mele şi descurajează-i pe cei ce 

rănesc Trupul Meu. Poartă-te cu duşmanii tăi, care sunt duşmanii Mei, cu bunăvoinţă, dar în 

acelaşi timp, învaţă-i cu străşnicie. Îţi voi îndruma fiecare pas pe care îl vei face, copila Mea, 

iubeşte-Mă din toată inima, din tot sufletul şi din tot cugetul tău căci, făcînd astfel, Mă vei 

vedea pe Mine, Dumnezeul tău. Fiică, vino la Mine fie şi numai pentru cîteva momente din zi 

ca să Mă întîlneşti, precum te-am învăţat, Îmi place; suflete preascump, dă-Mi iubirea Ta, nu 

ţi-am dat-O pe-a Mea? Eu sunt Soţul tău care te hrăneşte, care te umple, care te mîngîie, care 

te apără, care se îngrijeşte de tine şi care îţi ridică sufletul la El. Eu sunt Cel ce te iubeşte cel 

mai mult. Suflete preascump, ştiu, (I-am spus ceva lui Iisus) dar te-am pregătit şi te-am format 

pentru această misiune. Sprijină-te de Mine cînd eşti obosită şi te voi ridica. Floare, tot ce 

faci în Numele Meu, Mă măreşte; mănîncă de la Mine, te iubesc şi te-am creat ca să Mă 

iubeşti, te-am creat ca să Mă odihneşti, te-am creat ca să împărtăşeşti cu Mine tot ce am, 

roagă-te Tatălui ca să înmoi Dreptatea Lui care atîrnă greu asupra voastră, (generaţia noastră) 

ca să domoleşti Mînia Lui. Iubeşte-L, căci rugîndu-L din inimă, postind, căindu-te şi 

mărturisindu-ţi păcatele, intri în lumea Păcii şi a Sfinţeniei; trăieşte în sfinţenie, reflectînd 

Divinitatea Mea. Vassula, eşti tu fericită acum că te-am slobozit?  
–Slăvit fie Domnul, da!  

–Atunci mulţumeşte-Mi, permiţîndu-Mi să te folosesc spre Slava Mea, vezi? Înţelege că îţi voi 

cere sacrificii, suferinţi şi mare răbdare, dar nimic nu va fi în deşert. Aminteşte-ţi că te-am 

format ca să devii un alt mic crucifix spre Slava Mea. Fiecare mic crucifix devine o coloană 

de lumină care micşorează întunericul care vă împresoară. Tratează-Mă ca pe un Rege şi 

oferă-Mi suflete; mi-e sete de suflete; te voi ajuta şi Înţelepciunea te va instrui; stai aproape 

de Mine şi adu-ţi aminte de Prezenţa Mea. Eu, Iisus, te binecuvîntez, te iubesc. 

 

 

26. 11. 89 
–Copilă, Pacea să fie cu tine. Auzi-Mă, fii prudentă, nu menţiona lucruri care nu vin din această 

revelaţie. Foloseşte Cuvintele Mele din această Revelaţie şi din Scripturi. Eu sunt Învăţătorul 

tău, fii prudentă; bizuie-te pe Mine; Salvatorul tău Eu sunt; Cel Sfînt al tău, Eu sunt; Eu Sunt 

Cine Sunt, atunci de ce să nu te bizui pe Mine? Îmi eşti pe plac cînd Îmi surîzi, iubesc 

credinţa copilărească. Vassula, curaj, îi voi răsturna pe toţi potrivnicii Mei, curaj, fiică, ştiu 

că este greu să trăieşti în surghiun şi în valea morţii, dar fii încredinţată de iubirea Mea, Eu 

sunt alături de tine şi te voi ajuta pînă şi în lucrurile cele mai neînsemnate. Iubirea te iubeşte. 
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27. 11. 89 
–Doamne, fii Tăria Mea. Voi îmbrăţişa Crucea Ta pînă la sfîrşit. Îţi mulţumesc pentru tot ce-mi dai. 

–Ai Pacea Mea. Vassula Inimii Mele Sfinte, nu te teme, charisma pe care ţi-am dăruit-o, va 

rămîne cu tine pînă în ziua cînd te voi căuta. Fii fericită că te hrănesc în acest fel! Fii fericită 

că doresc să îţi las acest dar cu tine pînă la capăt! Fii fericită că ţi-am arătat atîta bunăvoinţă, 

peste măsură! Fii fericită fiică, că ţi-am dat viaţă din nou! Te binecuvîntez pentru această 

puţină credinţă pe care Mi-o oferi. Ia Crucea Mea, îmbrăţişează Crucea Mea. Crucea Mea 

este Viaţă. Eu, Iisus din Nazaret, te binecuvîntez pe tine şi pe toţi aceia care lucrează pentru 

Mesajul Meu, răspîndindu-L, îi binecuvîntez pe fiecare dintre ei. Vino, noi?  
–Da, Doamne. 

–Noi?  
–Da, Sfîntă Maică. 

 

28. 11. 89 
–Iisuse al Meu?  

–Eu sunt. Iubirea este lîngă tine. Ia-Mi Crucea şi odihneşte-Mă, copila Mea. Iubirea este obosită 

şi are nevoie de odihnă. Ah, copila Mea, nu Mă părăsi! Voi infuza în tine învăţături şi 

discernămînt, dar voiesc abandonul tău total zilnic, căci altfel, cum aş putea să fac Voia Mea 

în tine? Vino, adu-ţi aminte de Prezenţa Mea. Iubirea te binecuvîntează. 

 

29. 11. 89 
–Inima mea este pregătită să Te primească, Dumnezeul meu; ascult, iată-mă.  

(Mesaj pentru grupul de rugăciune din 22 dec. 1989 din biserica mînăstirii capucinilor din Saint-

Maurice, Elveţia) 
–Vassula, sunt foarte mulţumit că-Mi permiţi să te folosesc; ascultă şi scrie: 

Pacea fie cu voi! Eu sunt Salvatorul vostru, Regele Păcii, Eu sunt Mîngîietorul vostru, Eu 

sunt Iubire şi voi Iubirii Îi acordaţi atenţie şi pentru Regele Păcii voi aţi venit de atît de departe 

ca să-L ascultaţi, şi pe Salvatorul vostru care v-a mîntuit Îl veţi auzi astăzi. Voi aţi venit să 

căutaţi Pacea şi Eu vă spun: vă dau Pacea Mea; voi căutaţi mîngîiere, preaiubiţii Mei? Veniţi, vă 

voi dărui mîngîiere; după Iubire însetaţi voi? Oh, veniţi! Cădeţi în Braţele Mele deschise, Eu sunt 

Iubire! Pruncii Mei, nu lăsaţi inimile voastre să se tulbure, nu v-am părăsit niciodată. Eu, Iisus, 

voi fi mereu lîngă voi; motivul pentru care Mă cobor la voi pe această cale este aşadar acela de a 

vă mîngîia şi de a vă pomeni de Legea Mea. Vreau să vă chem pe toţi înapoi la Iubire, la Pace şi 

la Unitate. Nu Mă cobor să vă judec, nici ca să vă condamn, Mă cobor din Nemărginita Mea 

Milostivire ca să vă amintesc că sunt Sfînt şi că trebuie să trăiţi în sfinţenie. Eu sunt un 

Dumnezeu al Iubirii, nu un Dumnezeu care vă duce la disperare. Eu sunt un Dumnezeu al 

Speranţei şi Mă cobor ca să vă aduc nădejde. Binecuvîntaţilor, Eu sunt Cel ce vă iubeşte cel mai 

mult, Eu sunt Cel ce şi-a dat viaţa din Iubire pentru voi, atunci nu voi folosi Eu toate mijloacele 

cu putinţă ca să Mă cobor în aceste zile ale întunericului pentru a vă avertiza şi a vă scăpa de cel 

rău? Şi să vă trag mai aproape de Inima Mea? Şi să vă arăt că Locaşul vostru este cu adevărat 

Inima Mea Sfîntă? Mă cobor ca să vă cer vouă, care încă nu v-aţi împăcat cu Mine, să vă 

împăcaţi şi să faceţi Pace cu Mine. Tot ce cer de la voi este IUBIRE; Duhul Meu se revarsă din 

belşug peste generaţia voastră, toate acestea din Milostivirea mea Fără Margini, şi n-ar trebui să 

vă pară de necrezut că vă grăiesc pe această cale, deoarece Eu Sunt Atotputernicul. 

Mesajele Mele au menirea de a aduce înapoi în simţiri pe mulţi dintre voi care v-aţi rătăcit şi 

pentru a vă reaminti Adevărul, iar acelora care încă nu cred în aceste Lucrări ale Milostivirii, le 
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adresez următoarea întrebare pe care am adresat-o odinioară şi Fariseilor: „Care dintre voi, de-i 

va cădea fiul sau boul în fîntînă, nu-l va scoate îndată în ziua sîmbetei?“ (Luca, 14:5) 

Preaiubiţilor, Eu sunt un Adînc al Milostivirii, Eu sunt Îmbelşugarea Nesfîrşită şi Glasul Meu va 

tuna pe întreg globul pămîntesc şi chiar şi „dedesubt“, în pîntecul întunecat al acestui pămînt 

unde zac morţii. Ei vor auzi Glasul Meu şi Mă voi duce la ei şi-i voi învia, facînd din ei coloane 

de lumină. Iar acelora care continuă să condamne Lucrările Mele, le zic: „căutaţi-L pe Domnul, 

cu inima simplă.“ Preoţii Mei, preoţii Mei… voi toţi care sunteţi reflecţia Chipului Meu Divin, 

permiteţi-Mi să vă pomenesc în acest sfîrşit de an să veniţi la Mine şi să luaţi din Inima Mea care 

este un Abis de Iubire şi s-o umpleţi pe-a voastră; ascultaţi Cuvintele Mele şi făptuiţi conform 

Lor. Nu fiţi ca o casă construită direct pe pămînt, fără temelie, căci o simplă revărsare de rîu o va 

mătura! Fiţi hotărîţi şi traduceţi în faptă lecţiile pe care le-aţi învăţat de la Mine. Îi voi atrage pe 

toţi oamenii la Mine şi Duhul Iubirii vă va descoperi tuturor Sfînta Mea Faţă. Vin la voi ca să vă 

încurajez, preaiubiţii Mei fraţi, rămîneţi în Iubirea Mea, continuaţi să păstoriţi poporul Meu cu 

iubire pentru Iubire, umblaţi în Lumina Mea şi Eu vă voi călăuzi; Eu sunt Lumina lumii şi voi 

sunteţi prietenii Mei. Aleşii Mei, intraţi în Inima Mea Sfîntă, intraţi în acest Cuptor al Iubirii şi 

permiteţi-Mi să aprind inima voastră ca şi voi, la rîndul vostru, să mergeţi şi să înflăcăraţi alte 

inimi; veniţi la Mine, aşa imperfecţi cum vă aflaţi şi împărtăşiţi Iubirea Mea Covîrşitoare. Iubirea 

voastră nu trebuie să fie numai vorbe goale, ci adevăr grăitor. Plătiţi răul cu binele… platiţi 

nedreptatea cu dreptatea… plătiţi ura cu iubirea… iertaţi, iertaţi… iubirea să fie întruna prezentă 

în faptele voastre. Copiii inimii Mele Sfinte, trăiţi în aceste zile, vremuri tare grele, în care 

duşmanii Mei şi-au întins stăpînirea ca un văl. Iată de ce Mă cobor la voi, ca să vă cer să vă 

dublaţi rugăciunile, rugaciunile inimii, care ajung la Mine. Vino, pocăieşte-te… mărturiseşte-ţi 

păcatele, nu veni nevrednic să Mă primeşti în micuţa Ostie albă, vino şi Mă mănîncă şi Mă bea, 

şi adu-ţi aminte pe Cine primeşti în acest moment Sfînt. Mă primeşti pe Mine, primeşti Viaţa; fiţi 

curaţi cînd Mă primiţi, tînjiţi după acest moment Sfînt ca niciodată mai înainte, doriţi cu dor 

fierbinte să-L primiţi pe Dumnezeul vostru. Chiar şi Îngerii de sus se uită la voi, tînjind şi ei după 

această Cină, dorind să fie unul dintre voi! Inima voastră să se cutremure de o aşa nobilă temă. 

Spuneţi-Mi: „Iisuse, eu, păcătosul, Îţi cer iertare, nu sunt vrednic să intri sub acoperămîntul meu, 

dar ştiu că un singur cuvînt de-al Tău de-l spui, mă va tămădui“. Continuaţi să spuneţi aceste 

cuvinte, Mă mulţumesc, Mă fac pe Mine, Dumnezeul vostru, să alerg la voi. Ele umplu Inima 

Mea Sfîntă de Milă. Chemaţi-Mă cu „Kyrie eleison! Christe eleison! Iartă-mă pe mine, 

păcătosul!“ Umiliţi-vă, şi vă voi învia… nimiciţi-vă, şi vă voi ridica le Mine şi vă voi ascunde în 

Inima Mea Sfîntă; vă cer ca de-acum înainte să trăiţi în credinţă nestrămutată, în iubire şi 

sfinţenie. Cererea Mea să fie motto-ul vostru pentru anul care vine. Veniţi, fiţi una sub Numele 

Meu precum Eu şi Tatăl Una suntem şi Acelaşi. Eu, Domnul Iisus Hristos, vă binecuvîntez pe 

toţi, lăsînd Suspinul Iubirii Mele pe frunţile voastre. Iubirea vă iubeşte. 
(Mesajul Sfintei noastre Mame) 
–Copiii lui Dumnezeu, pacea fie cu voi. Eu, Maica voastră, am nevoie de rugăciunile voastre 

pentru a săvîrşi Planul lui Dumnezeu de Salvare. Am nevoie de rugăciuni din inimă, pentru 

ca rugăciunile voastre să ajungă la Cer precum tămîia; umpleţi-vă inimile de Iubirea lui 

Dumnezeu şi bucuraţi-vă căci vi s-a născut vouă Mîntuitor pentru salvarea voastră, un 

Mîntuitor smerit cu inima care s-a coborît pe pămînt ca să salveze şi să cheme pe cei 

obijduiţi: „El s-a coborît ca să deschidă ochii celor orbi, să scoată din temniţă pe cei robiţi şi 

din adîncul închisorii pe cei ce locuiesc întru întuneric“. (Isaia, 42:7) 

Preaiubiţi copii, este acelaşi Salvator care vă cheamă astăzi, este acelaşi Salvator care vă 

cheamă pe fiecare dintre voi pe numele lui ca să vă întoarceţi la El; este acelaşi Iisus care vă 

reaminteşte învăţăturile Lui, este acelaşi Iisus pe care Eu, Mama Lui, L-am ţinut în Braţele Mele 
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şi L-am înfăşat, născut ca să vă mîntuiască, şi acum, este acelaşi Iisus care vă cheamă spre 

salvarea voastră, este acelaşi Salvator care vă reaminteşte că toţi Îi aparţineţi. S-a întrupat şi s-a 

jerfit pentru voi, copiii Mei, ca să vă dea vouă slobozenie. Veniţi dar şi vă bucuraţi şi umpleţi-vă 

de fericire! Veniţi şi proclamaţi măreţia Sfîntului Lui Nume! Veniţi şi fiţi fericiţii purtători ai 

Cuvîntului Lui. Vă iubesc şi credeţi-Mă, Acoperămîntul Meu este destul de larg încît să vă 

încapă pe toţi sub El! (Sfînta noastră Maică zîmbea spunînd acestea). Veniţi la Domnul, nu vă temeţi 

să-I arătaţi slăbiciunile voastre, veniţi la Domnul şi oferiţi-I inima voastră şi El o va primi 

precum mirul, tămîia şi aurul. Vă iubim… vă iubim fără măsură, lăsaţi-vă total în Voia Lui; Iisus 

vine la fiecare dintre voi, El vine să-i slobozească pe captivii acestei lumi şi să le dea libertate, pe 

cei închişi care, ca nişte porumbei, au fost prinşi şi ţinuţi în cuşti de cel rău, dar Iisus merge din 

cuşcă în cuşcă să-l elibereze pe fiecare. Copiii Mei, trăiţi conform Poruncilor Cereşti ale 

Domnului şi după Lege, căci Legea Cerului se rezumă într-un singur cuvînt, şi acest cuvînt este 

IUBIRE. Eu, Sfînta voastră Maică, mijlocesc şi Mă rog zi şi noapte pentru voi, vă dăruiesc 

Iubirea Mea şi vă binecuvîntez pe toţi şi familiile voastre. 

 

30. 11. 89 
Din nou am auzit Sfîntul Duh rugîndu-se pentru mine toată noaptea, fără întrerupere şi, în sfîrşit, spre 

dimineaţă, Duhul Sfînt mi-a cerut să spun după El această rugăciune, pe care mi-a dat-o în 

franceză:―Tată, ajută-mă, căci Puterea Ta este Iubirea. 
–Doamne, cu toate că multe naţiuni au căzut în hăul lucrat de propriile lor mîini şi că picioarele lor s-au prins 

în capcanele pe care ele însele şi le-au întins, ai milă de ele. Doamne, auzi-le, fă din ele o nouă plămădeală 
de pîine, bine frămîntată, care să Te slăvească pe Tine, Regele meu, Doamne al Iubirii, Doamne al 
Milostivirii, Ţi-aş mai cere încă ceva, ca aceia care pot să audă mult şi bine, că tot nu înţeleg niciodată, de 
data aceasta să audă pentru Iubirea Ta, şi ca aceia care pot să privească mult şi bine că tot nu văd 
niciodată, de data asta să vadă pentru Marea Ta Milostivire, pătrunzînd astfel în Taina Ta. Înmoaie inimile 
lor ca să fie învredniciţi să înţeleagă pe deplin, cu inima, şi nu cu spiritul, şi să fie şi ei convertiţi şi 
tămăduiţi prin Dumnezeirea Ta. Atunci îşi vor da seama cît sunt de minunate hotărîrile Tale şi sufletul lor 
nu se va mai împotrivi lor, ci le va respecta. Amin. 

–Copila Mea, voi slăvi iarăşi Numele Meu. Aşteaptă numai şi vei vedea. Acesta nu este decît 

începutul. 
–Doamne, Tu eşti ca un Foc arzător şi ştiu că Tu lucrezi în multe inimi. Doamne, eu trăiesc pentru Tine, fii 

foarte aproape de mine în acest surghiun. 

–Plină de Mine, trăieşte pentru Mine, trăieşte sub Aripile Mele. Impregnată de Iubirea Mea, 

înfloreşte acum şi creşti, desfă-ţi ramurile ca terebintul. (arborele din care se extrage 

terebentina)Spune-Mi că Eu sunt Cel pe care Îl iubeşti cel mai mult, fii cîntarea Mea, prunco, 

fii Cerul Meu şi slăveşte iarăşi Numele Meu Cel Sfînt. Sprijină-te pe Mine cînd eşti obosită; 

oh, da, desfată-Mă şi simte Prezenţa Mea! Oh, da! Înfometează după Mine, însetează după 

Mine, uită-te la Regele tău! Iată-L pe Cel ce te-a salvat! Uită-te la frumuseţea Mea, floare! 

Liberă, porumbiţa Mea, liberă în sfîrşit! Pătrunde acum în Inima Mea Sfîntă şi las-O să te 

mistuie total şi să nu facă din tine nimic altceva decît o flacără vie de Iubire a jeloasei Iubiri. 

Eu sunt o Flacără Arzătoare de Iubire şi Iubirea Mea este în adevăr un Foc Arzător. Doreşte-

Mă, căci astfel sunt slăvit, măreşte această iubire a ta pentru Mine; Mîna Mea este asupra 

multor naţiuni. Curînd totul se va împlini, la timpul potrivit şi la momentul potrivit. Iubeşte-

Mă, doreşte-Mă. Vino, noi?  
–Da, Doamne, pe vecie. Slăvit fie Dumnezeu!  

 

04. 12. 89 
–Doamne, nu mă lăsa în voia prigonitorilor. Mărturii mincinoase s-au ridicat împotriva mea. Din ziua în care 

am îndrăznit să fac cunoscute Căile Tale tineretului de azi şi să-I învăţ cărările Tale, furia Vicleanului 
impotriva mea s-a dublat. Da, Doamne, din ziua în care am binevestit Mesajul Tău şi am arătat dulceaţa 
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Sfintei Tale Feţe, Cel Rău manipulează pe acuzatorii mei. Orbiţi şi înşelaţi de el, ei mă persecută şi mă 
huiduie. 

–Vassula Mea, fii tare. Inima Mea Sfîntă este Fortăreaţa ta. Vino, copila Mea şi ascunde-te în 

adîncurile Ei. Cruţată de Mîna Mea, Iubirea te iubeşte. Vezi, copilă? Aceşti oameni nu 

vorbesc limbajul Meu. Limbajul Iubirii Mele nu I-a pătruns niciodată cu adevărat.. Acum tu 

eşti perfect conştientă că acela pe care îl ridic la Mine, grăieşte Limbajul Meu şi se străduie 

să trăiască aproape de Mine în cucernicie. Siguranţă că este atacat. Limbajul Meu este 

Limbajul Iubirii, dar ei nu au înţeles. Dacă te fac pe tine eretică
3
, ei pe Mine mă fac eretic, şi 

Împărăţia Mea, deoarece Împărăţia Mea se bazează pe Iubire. Aceşti slujitori (pastori) au 

nevoie de multe rugăciuni, urmate de sacrificii. Tot sufletul care condamnă Mesajul Meu va 

trebui să-Mi facă faţă Mie în Ziua Judecăţii, dîndu-Mi socoteală şi crede-Mă, îi voi judeca cu 

asprime. Îţi amintesc, totuşi, că Eu sunt lîngă tine, gîndeşte-te întruna la asta. Vassula Mea, 

vino, hai să ne rugăm: „Tată! Tu care mi-ai ridicat sufletul din acest surghiunîntunecat şi m-

ai luat sub Aripile Tale, ai milă de mine, ridică-mă cînd mi-e teamă, dă-mi Pacea Ta şi 

Iubirea Ta, fixează-mă într-o mai mare Credinţă ca să mă învrednicesc să slăvesc iarăşi 

Sfîntul Tău Nume, amin. 

Iubirea este lîngă tine şi-i cunosc pe ai Mei şi ai Mei Mă cunosc pe Mine, dar va trebui să iau 

vederea acelora care văd şi s-o dau acelora care sunt orbi. Vino, fii tămîia Mea şi fii plăcută Mie 

prin a nu-Mi sta cu nimic împotrivă. Înţelepciunea te va instrui. Vino!  
–Noi, Doamne?  

–Da, noi, preaiubită. 

                                                 
3
 Un preot m-a făcut eretică pentru că Iisus este atît de tandru cu mine şi mă cheamă „logodnică“. El uită că toate 

călugăriţele sunt „căsătorite“ cu Iisus şi că le este Soţ. Atunci, de ce să nu fie posibil să fii logodnica lui Hristos? 
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CAIETUL 39 

06. 12. 89 
L-am simţit pe Iisus chemîndu-mă. N-am putut să mă opresc să nu alerg la El. 
–Fiică, tu eşti lumina Ochilor Mei; nu lăsa pe nimeni să te înşele gîndind altcumva; slăbicunea ta 

Mă pasionează fără încetare, incapacitatea ta Îmi aduce aminte de primii Mei ucenici pe 

timpul cînd mereu trebuiau să depindă de Autoritatea Mea. Fiică, slujeşte-Mă şi atîrnă de 

Mine, căci Eu sunt Viaţa. 

Vassula Mea, supunerea faţă de Mine, Dumnezeul tău, vine înaintea supunerii faţă de 

oameni; meditează la aceste cuvinte.  
–Doamne, astăzi am probleme de concentrare. 

–Înalţă-ţi sufletul la Mine reducînd gîndurile exterioare, reculege-te şi simte Prezenţa Mea; lasă-

ţi sufletul să se ridice de la meditaţie la contemplare. Ajungi la Mine, Dumnezeul tău, în 

linişte, vino la Mine în adoraţie contemplativă, vezi? Roagă-te Rozariul acum. (Iisus vrea să 

recit rozarul în timp ce El îmi dictează). 

Maica Mea şi cu Mine te ascultăm. 
Astăzi sunt Misterele Slavei; am început să mă rog şi-am ajuns la începutul primului mister. 
–Am înviat. Ne rugăm? Te voi ajuta să meditezi; vino. 
După ce am terminat primul mister: 
–Atenţie să nu-ţi perzi concentrarea. Amin. Acum haide la al 2-lea mister, cînd Eu M-am înălţat 

la Tatăl. Preaiubită, roagă-te. Intră acum în al 3-lea mister, cînd Sfîntul Meu Duh s-a coborît 

sub formî de limbi de Foc, roagă-te pentru Rusaliile ce-or să vină. Generaţia voastră simte 

deja durerile naşterii Lor. Noaptea aproape că s-a terminat, zorii se vor ivi curînd, şi cînd se 

vor ivi, răul care a hălăduit noaptea cu uşurinţă, va trebui să zboare odată cu ivirea zorilor. 

Da, cu adevărat, Harul Duhului Meu Sfînt se va revărsa peste întreaga omenire şi generaţia 

voastră va fi hrănită direct de Mine. Veţi fi învăţaţi şi îndrumaţi direct de Mine şi chiar şi 

îngerii şi sfinţii Mei de sus vă vor întîlni la fiecare colţ de stradă. Voi turna peste voi Pîinea 

Mea, bucuraţi-vă şi vă veseliţi! Eu, Domnul, sunt Lumina lumii. Aceia care au urechi de 

auzit, să audă. Curaj! Zorii vor fi cu voi curînd; haide, meditează… Acum urmează al 4-lea 

mister, Adormirea Maicii Mele Preaiubită. Fii binecuvîntată şi meditează. Să intrăm acum în 

al 5-lea mister cînd Eu, Domnul încoronez pe Maica Mea şi O numesc Regina Cerului. Fiică, 

doresc să contempli acest mister de slavă. Vino; fiecare rugăciune închinată Maicii Mele 

încîntă Inima Mea. Hai, scrie: Eu sunt aproape de tine, bucură-te, suflete; ia-ţi creionul şi 

copiază toate acestea. 

 
MAI TÎRZIU 

–Doamne al meu, învaţă-mă, dacă aceasta te bucură pe Tine, să fiu răbdătoare ca Iov care îndura, atîrnîndu-se 
de Tine. 

–Atîrnă de Mine, te voi învăţa propria Mea răbdare. 
–Doamne al meu, dacă aceasta Ţi-e dorinţa, toarnă în mine curaj, precum ai turnat în ucenicii Tăi. 

–Floarea Mea, îţi voi pomeni despre cum am îndurat Crucea Mea, nemaisocotind ruşinea Ei. 

Atunci nu vei mai renunţa din lipsă de curaj.. Tu eşti călăuzită de Duhul Meu; scopul Meu 

este să pun capăt ateismului. Ah, copila Mea! Mulţi nu vor asculta Glasul Meu pentru că 

generaţiei tale îi lipseşte umilinţa. De fiecare dată cînd M-am apropiat de copiii Mei prin 

instrumente slabe, ai Mei, mulţi dintre ai Mei, astupă Glasul Meu. Fiică, prudenţa lor devine 

imprudenţă, fiindcă ei nu recunosc roadele Lucrărilor Mele Divine şi refuză să creadă, dar 

precum am spus înainte, ei nu cred pentru că nu sunt oile Mele. Oile care sunt ale Mele 

ascultă glasul Meu, Eu îi cunosc şi ele Mă cunosc şi Mă urmează, aşadar, în cazul lor, 

profeţiile s-au împlinit: „În vremea de pe urmă vor fi batjocoritori, umblînd potrivit cu 
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poftele lor nelegiuite. Aceştia sunt cei ce fac dezbinări, oameni fireşti, care nu au Duhul; 

(Iuda, 1:18-19)― şi „eşti ştiut ca fiind viu şi totuşi eşti mort; „trezeşte-te, priveghează“; îţi 

spun „reînsufleţeşte puţinul ce ţi-a mai rămas şi era gata să moară.“ (Ap. 3:2) Nu numai că 

sunt morţi, dar în căderea lor, vor să lipsească şi pe copiii Mei de a mînca Pîinea Mea 

Cerească. Ei uită că Eu domnesc asupra lor şi că Eu confer Duhul Meu de Har cui Îmi place 

Mie şi că înalţ pe cel mai de jos dintre oameni. În răutatea lor, Îmi trîntesc uşa în Faţă; 

ranchiunoşi contra îngerilor Mei, ei nimicesc orice nădejde pentru această generaţie. Ei 

tratează Duhul Meu Sfînt al Harului nu mai bine decît L-au tratat fariseii din timpul Meu pe 

pămînt. Vassula Mea, preaiubita sufletului Meu, curaj; lasă-Mă să-ţi spun aceasta: v-am 

aşezat pe toţi (toţi aceia care într-un fel sau altul, participă la difuzarea Mesajelor) pe Drumul 

Meu pentru a fi părtaşi la Crucea Mea de Pace şi Iubire. 
–Doamne, dar despre „X“? (o cunoştinţă de-a mea) 

–Şi el este o victimă a Iubirii Mele, o victimă a Sufletului Meu, o victimă a iubirii geloase a 

Iubirii. Bucură-te, căci simţi deja neliniştile Mele de la Gheţemani, (aceasta se referă la „x―), 

dar ai credinţă în Mine şi crezi în Mine, căci Eu sunt lîngă tine pentru a împărtăşi Crucea 

Mea cu Mine pînă la capăt. Eu şi voi, preaiubiţii Mei, voi şi Eu, împreună ne vom strădui din 

răsputeri, şi vă spun că, munţi pot fi mişcaţi şi văi transformate, dar Iubirea Mea nu vă va 

părăsi în vecii vecilor. Iubirea Mea pentru voi este de nezdruncinat şi Credincioşia Mea de 

nedescris, vedeţi voi?  

Sprijină-te pe Mine şi-ţi voi odihni sufletul, dar permite-Mi să-ţi cer să Mă odihnesc şi Eu 

cînd Sufletul Meu este obosit; permite-Mi să-Mi las Crucea pe umerii tăi ca să Mă odihnesc; Eu, 

Domnul, îţi voi pomeni de Prezenţa Mea. Pacea să fie cu tine. Însetează după Mine; iubirea te 

iubeşte. Iubeşte-Mă! Evanghelizează cu iubire pentru Iubire. 

 

07. 12. 89 
–Fiindcă Tu eşti Unul Singur Domn, adă-ne pe toţi la o singură Credinţă şi la un singur Botez. Doamne, Tu eşti 

Un Singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care eşti deasupra a toate, prin toate şi în toate. Noi suntem 
incapabili să ajungem la o înţelegere, noi suntem inflexibili… Ne vei lăsa Tu oare, astfel? 

–Roagă-teca să ajungeţi cu toţii la o înţelegere. V-am zidit, dîndu-vă libertatea să hotărîţi singuri. 

Să-Mi fiţi credincioşi şi să păziţi Poruncile Mele este iarăşi în puterea voastră. Nu v-am 

poruncit în veac să păcătuiţi, deci roagă-te pentru ca Înţelepciunea să lumineze această 

generaţie ca să înceapă să distingă mîna lor dreaptă de stînga. 
Mesaj pentru reuniunea de rugăciune a grupului de tineri din 2.1.90 de la Villars, Elveţia. 
–Revelează-Mă omenirii pe calea pe care te-am învăţat. Sunt un Dumnezeu al Iubirii şi al 

Milostivirii, nu sunt un Dumnezeu complicat şi nu mîn pe nimeni la moarte. Înţelegeţi că dau 

şi cer în consecinţă. Nu voi cere în veci unui suflet mai mult decît poate să ofere, nu cer mai 

mult decît îi permite capacitatea lui; cer de la fiecare suflet o întoarcere a iubirii, un zîmbet, 

un gînd, un cuvînt frumos, numai un singur cuvînt scos din inmă va fi primit ca un milion de 

rugăciuni. Aceasta este de o importanţă considerabilă: chiar şi numai un simplu gînd…îl voi 

lua ca pe ceva care estede nepreţuit. Iubesc fiecare suflet la nebunie. Eu sunt un Dumnezeu 

atît de Bun şi de Blînd. Eu sunt Blînd cu copiii Mei. Cine Mă descrie copiilor Mei ca un 

Dumnezeu exigent şi iute la mînie, dăunează Bisericii Mele. Eu sunt răbdător şi încet la 

mînie, dar sunt şi gata să iert şi să uit. Nimeni n-ar trebui să spună că Eu caut numai 

persoanele sfinte, Eu sunt recunoscut în a căuta pe cei bolnavi şi mizerabili. Mizeria lor Mă 

atrage, incapacitatea lor de a Mă atnge Mă face şi mai înflăcărat în a-I atrage la Mine pentru 

a-I strînge la Inima Mea. Eu sunt Iisus şi Iisus înseamnă Salvare şi Eu vin ca să salvez şi nu 

să condamn. 
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MAI TÎRZIU  

–Copila Mea, crezi că sunt Eu, Iisus, care te întîlneşte pe această cale specială?  
–Da, Doamne, cred. 

–Crezi tu că sunt Eu, Iisus, pe care Îl vezi tot timpul?  
–Da, cred, Doamne. De ce mă întrebi Doamne?  

–Ca să te aud spunînd-o, copilă. Fii fericită dar şi binecuvîntează-Mă, căci tu te bucuri de 

bunăvoinţa Tatălui. Deşi trebuie să lucrezi şi să-ţi înlţi sufletul permanent, ţi-am dat harul să 

Mă vezi cu ochii sufletului şi să discerni Glasul Meu; nu permite lumii să te monopolizeze 

acum cînd tu nu-i mai aparţii ei. Înţelepciunea Mea va spori învăţătura ta. Fii delicată cu 

săracii precum Eu sunt cu tine, pledează pentru cauza lor. Niciun tată nu-şi lasă copilul în 

deşert, aşadar, fii răbdătoare precum Eu sunt răbdător cu tine. Fiică, nu încerca să descoperi 

lucruri care sunt peste puterea ta pentru că poţi să te rătăceşti prin propria ta înfumurare şi să-

i rătăceşti şi pe alţii. Ai încredere în Mine, iar Eu îţi voi da învăţături potrivit puterilor tale. 

Ascultă Cuvintele Mele şi niciodată pe-ale altora. Rezeamă-te de Umărul Meu cînd eşti 

obosită, Umărul Meu să fie Reazămul tău şi Inima Mea Sfîntă, Locaşul tău. 

 
MAI TÎRZIU 

–Mănîncă de la Mine, învaţă de la Mine, mîngîie pe copiii Mei, acum vei scrie?  
(Mă „atîrnam― de Iisus, nu voiam să pierd acest moment şi să-L las „să plece―) 
–Sunt fericit să te văd agăţîndu-te de Mine. Devotamentul îţi va ţine ochii deschişi şi sufletul tău 

departe de somn. Vino, fii fericită că ai fost înviată dintre morţi, dintre aceia care de ani de 

zile zac morţi şi descompuşi. 
–Iisuse, te-am mai întrebat asta şi-nainte, şi te mai întreb încă. Dacă aceasta e Voia Ta, fă pentru aceşti morţi şi 

chiar şi pentru cei descompuşi, ce ai făcut pentru mine. Readu-i la viaţă şi permite-le să trăiască în Lumina 
Ta. 

–Moartea va fi înghiţită de biruinţa Unuia Înviat, căci Eu sunt Viaţa. Eu sunt Învierea şi Viaţa în 

Ele Însele, iar cine vine să mănînce Carnea Mea şi să bea Sîngele Meu va avea viaţă veşnică. 

Vino, îţi voi dicta şi mai multe revelaţii despre Sfînta Euharistie. Eu, Domnul, te 

binecuvîntez că te-ai unit cu Mine în acest chip şi că Mi-ai permis să te folosesc ca să scriu 

Cuvintele Mele. Munceşte din greu, Vassula, nimic nu va fi în zadar; vino, te voi îndruma în 

toate acţiunile tale. Fii fermă!  
Iisus mi-a spus să „fiu fermă― pentru că, atunci cînd eram sub dictare, răul încerca să-mi sugereze iarăşi 

că toate acestea s-ar putea să vină din „subconştientul― meu! satana este o adevărată belea. Cît despre 

ceilalţi demoni, nu le dau prea mare atenţie, şi ei sunt supărători, ca nişte muşte care bîzîie de jur 

împrejur, dar care se tem de mine, cu toate că şi-ar fi dorit să fie altfel. Rămîn totuşi răuvoitori şi noi 

trebuie să veghem. Aceşti demoni se simt în largul lor cînd prind un suflet dormitînd sau slăbind, sau 

ezitînd. Rugăciunile îi „ucid― şi îi ţin departe. Credinţa în Iubirea şi Milostivirea Domnului distruge pe 

aceşti demoni care bîzîie pe la urechile noastre pentru a ne „sugera― un rău sub aparenţa binelui şi 

contrar Iubirii. De aceea Domnul doreşte să fim atenţi, în rugăciune constantă. Rugăciunea constantă îi 

menţine pe demoni şi pe satana la distanţă. Rugăciunile formează ca un fel de barieră de siguranţă 

împrejurul nostru, împiedicînd pe satana şi pe ceilalţi demoni să se apropie. Da, este o luptă permanentă. 

 

13. 12. 89 
–Domnul meu şi Mîntuitor?  

–Preaiubită, iubeşte-Mă. Aminteşte-ţi, Vassula, cîtă trecere ţi-am acordat, cu mult deasupra 

celorlaţi. Acest Har pe care ţi-L dau este un mare dar: de a fi anihilată în Mine, Dumnezeul 

tău. Mic răsad al Meu, meritele tale sunt nule, totuşi, ardoarea mea de a te ridica la Mine 

pentru ca să fii în Mine este atît de mare, încît închid ochii la ceea ce eşti. Închid ochii şi faţă 
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de păcatele tale şi ţi le iert. Înţelegi tu acum Iubirea Mea ferventă? Rămîi mică, nu înceta să 

Mă chemi, nu înceta să-ţi fie sete de Mine. Sprijină-te pe Mine cînd eşti obosită. Rămîi în 

Mine, căci aşa Îmi place Mie. Iubirea te iubeşte. 

 

14. 12. 89 
–Slăveşte-Mă iubindu-Mă şi adorîndu-Mă pe Mine, Dumnezeul tău, vezi? Acum ştii ce înseamnă 

să fii în Dumnezeul tău şi să trăieşti în Mine. Eu sunt preaiubitul tău Tată care te ţine strîns la 

pieptul Său. Ca o mamă care îşi ţine copilul la piept, hrănindu-l, încălzindu-l, la fel sunt şi Eu 

cu tine. Te hrănesc şi te mîngîi. N-ai nevoie să te nelinişteşti, deoarece izvorul vieţii tale 

curge direct din Mine, nu e nevoie să-ţi fie teamă, deoarece tu eşti înveşmîntată în Iubirea 

Mea şi eşti în Braţele Mele. Sunt Ocrotitorul tău şi lîngă Mine te afli în siguranţă. Eu, Dom-

nul, te-am făcut să te dezvolţi, exact ca o mamă bună care are grijă de copilul ei. Preaiubită, 

Izvorul Vieţii curge din Mine; fii binecuvîntată. 

 

16. 12. 89 
–Pacea fie cu tine. Sfinţenia nu vine într-o zi, trebuie să perseverezi pe acest drum plin de 

obstacole şi cruci mărunte. Nu te dezlipi de Mine. Vei continua? Vei continua cu Mine pe 

acest drum pînă la capăt?  
–Nu mă voi desprinde de Tine, Doamne al meu. Ajută-Mă ca mîinile mele, care ţin cu străşnicie Veşmîntul tău, 

să nu-ţi dea drumul. 

–Agaţă-te de Crucea Meaşi Crucea Mea te va călăuzi pe tot drumul către Perfecţiune; lîngă tine 

Eu Sunt, unit cu tine Eu sunt; roagă-te Vassula Mea, căci ceea ce iese mai întîi din iubire este 

rugăciunea. Eu, Domnul, te-am impregnat cu Iubirea Mea. Cer fiecărui suflet să vină şi să se 

arunce el singur în acest Ocean de Iubire ca astfel să fie şi ei saturaţi şi să simtă această 

Iubire. 

Eu, Iisus, vă iubesc pe toţi; intraţi în Inima Mea Sfîntă; dorec atît de mult să vă ascund adînc 

în Adîncurile Ei, să vă ascund pentru totdeauna şi să vă păstrez numai pentru Mine Singur. 

Floare, iubeşte-Mă, iubeşte-Mă, adoră-Mă, adoră-Mă, şi Eu voi face restul. Învaţă să spui: 

„Iisuse, fă din inima mea locaşul Tău de odihnă, vino şi Te odihneşte, Doamne.“ 

 

17. 12. 89 
L-am simţit pe Domnul departe de mine. Intru în panică atunci cînd simt astfel. Ştiu că e în întregime vina 

mea şi încercarea este grea. În mica mea agendă, mîna nu face decît să mîzgălească. Domnul mi-a sărit 

în ajutor scriind: 
–Trebuie să-ţi amintesc să nu-ţi laşi mîna în voie „liberă“? Vreau să asculţi! Eu sunt lîngă tine, 

dar spiritul tău este departe de Mine. Ascultă, Eu, Domnul, vreau ca tu să asculţi. Uneşte-te 

cu Mine, fii una cu Mine, Eu şi tu, tu şi Eu. Atunci NOI vom putea să lucrăm uniţi. Vezi tu? 

Fii atentă, Vassula. Fiind uniţi, NOI putem să ne îmbinăm la lucru.  
Intrasem în panică pentru că, după ce am primit aceste revelaţii, după ce am fost îndrumată în felul 

acesta extraordinar şi după ce am gustat Cerul şi Prezenţa lui Dumnezeu fără nici cel mai mic merit din 

partea mea, mi s-a părut că Cerul deodată şi-a încuiat porţile: nu-i mai simţeam Prezenţa. 
–Nu te teme. Am aşteptat cu ardoare aceste momente cînd voi putea să fiu împreună cu tine; 

deci, în vecii vecilor să nu crezi că Eu te las afară. Te-am provocat pur şi simplu ca să te scot 

din letargie şi voi lucra împreună cu tine pînă la sfîrşit. Inima ta să tresalte de bucurie în Pre-

zenţa Mea. Mai am multe lucruri să-ţi spun, dar n-ai fi în stare să duci totul, eşti fragilă şi ştiu 

că eşti şi slabă. Vino, nu-i nevoie să te foloseşti de cuvinte ca să-Mi spui că Mă iubeşti, 

vorbeşte-Mi cu inima. Dorindu-Mă, iubindu-Mă, contemplîndu-Mă, tu faci Voia Mea, căci 
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Voia Mea este să Mă iubeşti şi să Mă adori. Deci, numai facînd aceasta, TOATE s-au făcut în 

Linişte.. Oferă-Mi voinţa ta, oferă-Mi tot ce ai, voinţă „eul“ tău, plăcerile tale, totul. 
–Îţi ofer Doamne, voia mea, „eul“ meu, plăcerile mele şi tot ce vrei Tu. Simte-Te LIBER, Regele meu, să iei pur 

şi simplu, să iei de la mine după bunul Tău plac.  

–În schimb, tot mai vrei Crucea Mea de Pace şi Iubire?  
–O, Doamne al meu, cu totul, chiar şi dacă din pricina mărimii o să cad doborîtă la pămînt; o voi purta, şi de-ar 

trebui să Mă tîrăsc în genunchi. 

–Fiica Mea, Crucea Păcii şi iubirii Mele va sfinţi pe mulţi dintre copiii Mei. Lasă-mă să intru şi 

să Mă odihnesc în inima ta. Eu, Domnul, te binecuvîntez. Preaiubită, aşteaptă şi vei vedea. 
–Îmi place atît de mult cînd îmi spui: „Aşteaptă şi vei vedea!“ 

–Stiu, micuţa Mea; Noi?  
–Da, Doamne al meu. 

–Noi?  
–Da, Sfîntă Maică. 

 

18. 12. 89 
–Vassula Mea, Eu, Domnul, te voi hrăni chiar sub ochii prigonitorilor tăi. Simte durerea Mea de 

a te vedea, copila Mea, printre aceşti lupi… Sufletul Meu este de nemîngîiatşi Inima Mea e 

adînc mîhnită încît am strîns legiuni de îngeri să Mă consoleze. Prigonitorii tăi îţi dau apă 

otrăvită să bei, dar voi continua fără întrerupere să te vindec cu Iubirea Mea Copleşitoare ce 

O am pentru tine. Voi răsturna toate aceste blocuri de piatră care vă dispreţuiesc, îngerii Mei 

(vestitorii de astăzi), voi toţi în care Inima Mea se bucură să fie şi în care Eu găsesc reconfort 

şi odihnă. Mieii Mei, care primiţi Mesajele Mele prin Harul Meu, mieii Mei, voi care daţi 

odihnă Inimii Mele, voi care sunteţi sufletele Mele alese, nu voi suporta să vă văd atacaţi de 

aceşti Caini, aceşti Caini care se scaldă în păcat şi care niciodată n-au încetat să ţintuiască 

gîtul vostru, Abelii Mei. 
–Doamne, Cainii sunt fără milă cînd ne atacă. Ei i-au omorît pe profeţii Tăi şi-n trecut, şi şi astăzi vor să repete 

crima lor. Scopul lor este să dărîme toate Altarele Tale, unul după altul. Vor să ne nimicească de pe faţa 
pămîntului surghiunului nostru. 

–Rămăşiţa Mea... altarul Meu... Tu, pe care te-am ridicat din pulbere ca să te modelez şi să te 

formez într-un altar viu pentru Mine, Cel Preaînalt, eşti unul din altarele Mele, altare pe care 

le aşez în diverse colţuri ale globului şi în care revărs dorinţele Mele Arzătoare din Flacăra 

Vie a Iubirii Mele. Îţi spun acestea: Cain va trebui să-Mi facă faţă de data aceasta, el care mai 

are încă sete de a ucide, căci el continuă să însămînţeze pămîntul pe care l-a lucrat cu 

seminţele lui rele, iar astăzi mănîncă ceea ce îi oferă recolta lui, el va trebui să-Mi facă faţă. 

Ascultă, porumbiţa Mea: nu te va tîrî nici cu forţa, nici cu sabia în pustiu ca să-ţi verse iarăşi 

sîngele, nici nu-l voi lăsa să spulbere Flacăra pe care ţi-am dat-O. Micile Mele altare, voi, 

care faceţi Bucuria Mea, prindeţi curaj, nu vă temeţi, fiecare păcat al lui va cădea asupra 

capului lui... şi profeţia lui Isaia stă încă în picioare pentru aceşti Caini pînă în ziua de azi, 

cum că Eu, Domnul, le voi da „un spirit trîndav, ochi nevăzători şi urechi neatente, şi aşa vor 

rămîne astăzi“ şi pururea. L-am scos afară pe Cain din pămîntul lui în pustiu, într-o ţară unde 

Eu nu trăiesc, o ţară în care răutatea curge în rîuri şi stropeşte marginile şi irigă pămîntul lui. 

Dreptatea l-a alungat din faţa Ochilor Mei, totuşi, cînd astăzi se pogoară Milostivirea în 

ajutorul lui şi-şi întinde Mîna pentru a-i scoate vălul de pe ochi, el refuză... M-am coborît 

pînă la ţările din fundul pămîntului la popoarele din vechime pentru a te readuce din groapă, 

la viaţă, Caine, dar tu, pînă în această zi, nu Mă auzi, nici nu doreşti să Mă recunoşti pe 

Mine, Dumnezeul tău.  

Vassula, porumbiţa Mea, nu te teme să vorbeşti cu glas tare, pentru că te-am înzestrat cu 

Duhul Meu. Să traversezi acest exil este greu, dar alături de tine Sunt Eu. Eu, Sfîntul tău 
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Însoţitor, merg alături de tine pentru a te înzestra cu discursuri, cu prietenie şi cu mîngîiere... Eu 

sunt aproape de tine pentru a fi o ameninţare pentru duşmanii tăi. Eu sunt lîngă tine să calmez şi 

să liniştesc orice furtună ce s-ar putea isca şi te-ar putea speria. Eu sunt lîngă tine ca să alung pe 

lupii care vin să te vîneze. Eu sunt lîngă tine ca să-ţi adăpostesc capul de soarele torid. Eu sunt 

lîngă tine, preaiubita Mea, pentru a alunga cu Lumina Mea toate viperele şi toţi scorpionii care 

ies în calea ta. Eu te conduc pe calea pe care trebuie să mergi şi cu Tămîia Mea te acopăr zilnic şi 

pe toţi cei care ne însoţesc, binecuvîntînd fiecare pas pe care îl fac. Ochii Mei sunt asupra 

voastră, porumbeii Mei, pentru care am mers să vă caut pînă în fundul pustiului. Iubirea Mea 

pentru voi este un Foc viu şi gelozia Mea este mai implacabilă ca niciodată, aşadar, ascultaţi 

Cîntarea Mea. Locaşul Meu de odihnă nu este departe de voi acum. Eu sunt Cel care vă iubeşte 

cel mai mult şi vă dau Darul Iubirii Mele. Veniţi şi ascultaţi învăţăturile mele, învăţăturile mele 

sunt Lumină, învăţături pe care lumea le-a uitat, aceste învăţături care ar fi trebuit să fie lumina 

ochilor ei. Vino, Noi?  
–Da, de-a pururi, Doamne. 

–Noi?  

–Pururea, Sfîntă Maică. 

–Te iubesc. (Sf. Maică) 

 

19. 12. 89 
–O, Sfinte Duh al Învăţăturii, nu lăsa sufletul meu să fie tulburat. Tu eşti Învăţătorul meu Divin şi Tu m-ai 

învăţat. Eu sunt aici ca să Te ascult, Domnul şi Stăpînul meu. 

–Micuţo, cînd vin încercările, nu protesta, nu-ţi spune părerea. Pacea Mea ar trebui să fie 

singurul lucru care să vină de la tine, Pacea Domnului. Răspunsuri spontane în dispute pot 

deveni greşeli ireparabile. Ia ceea ce ţi-am dat din Inima Mea, nici mai mult, nici mai puţin; 

ia din ce ţi-am dat; mă-nţelegi acum?  
–Da, Doamne al meu. Doamne, spune-mi iarăşi cine eşti. 

–Atunci, ascultă-Mă: sunt Eu, Iisus, Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu, Cuvîntul întrupat care s-a 

coborît să trăiască printre voi; sunt Eu, Salvatorul tău, care îţi vorbeşte. (Iisus a spus aceasta ca 

şi cum ar fi spus-o pentru prima dată). Floare, curaj, odihneşte-te în Inima Mea şi ascultă bătăile 

Inimii Mele, exact ca porumbiţa din vedenia ta. Ascultă: vă iubesc pe toţi cum mintea nu 

poate concepe. Acum, Mă cunoaşteţi mai bine. O, Pantocrator! (Iisus mi-a dat Numele în 

greacă, „Atotputernicul―) Eu sunt Învăţătorul tău şi te voi menţine prin credinţă, credinţă, 

credinţă. Te iubesc şi în credinţă voiesc să te educ şi să te cresc. Locuţiuni vei avea mereu. 

Ca să Mă auzi, va trebui să te reculegi pentru a fi vrednică să intri în contemplaţie, iar ca să-ţi 

amintesc de Prezenţa Mea, îţi iau capacitatea de a-ţi controla mîna; acceptă aceste lucruri 

deoarece ele vin de la Mine, Îmi place felul acesta; nu ţi-ai dat seama că tot ce ai învăţat vine 

de la Mine? Te voi călăuzi pînă la sfîrşit pe această cale, bucură-te, elevă!  
–Mă laşi fără cuvinte, Dumnezeul meu...  

–Fii fericită, fiindcă nu ai meritat niciunul din aceste haruri. Vino, Iubirea te iubeşte. 

 

23. 12. 89 
–Pacea fie cu tine. Fiică, atinge Inima Mea... simte cît est de sfîşiată Inima Mea. 
(în spirit, am simţit Inima Domnului nostru). 
–Scoate spinii care acum străpung inima Mea. 
–Arată-mi cum să-i scot, Doamne. 

–Spinii pot fi scoşi prin iubire; iubeşte-Mă, iubeşte-Mă, iubeşte-Mă. Vassula, fii balsamul Meu, 

mîngîie-Mă şi adu-Mi suflete mici, arată-le Inima Mea, vorbeşte-le despre Iubirea Mea, 

scoate fiecare spin şi înlocuieşte-l cu un suflet mic... reparaţii enorme trebuie făcute Casei 
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Mele, dar O voi reconstrui, cărămidă cu cărămidă, rînd cu rînd. În pofida atacurilor pe care 

Casa Mea le primeşte, Eu, Domnul, voi birui pînă la urmă. Apoi, voi umple Casa Mea cu 

suflete curate care să mănînce direct din Mîna mea, ca astfel să înveţe să spună: Abba. 

Divinitatea va birui corupţia, corupţie care, prin viciile lumii, i-a făcut pe copiii Mei atei. 

Intenţionez să fac din aceste suflete curate fiinţe divine, care să reflecte Divinitatea Mea. De 

aceea, în aceste zile, vă reamintesc neîncetat Adevărul. Şi de Mă repet, şi de unii dintre voi 

sunt contrariaţi pentru că Mă repet, voi continua să vă amintesc despre aceleaşi adevăruri; 

aceasta este singura cale de a trezi anumite spirite amorţite. Astăzi, Duhul Meu Sfînt al 

Harului este respins de către necredincioşi, dar ei nu ştiu ce resping. Este precum spune 

Scriptura: „piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul 

unghiului, o piatră de poticnire, o stîncă de sminteală“ (Petru, 2:7,8) Aceşti necredincioşi se 

poticnesc de piatra unghiului pentru că ei nu cred în Lucrările Duhului Meu Sfînt. Da, astăzi, 

Duhul Meu Cel Sfînt al Harului care se coboară să vă arate Calea, Adevărul şi Viaţa este în 

adevăr Piatra Cea Mai Importantă, Piatra din Capul Unghiului pe care nu o recunoaşteţi şi pe 

care O aruncaţi întru totul. Fiică, voi săvîrşi Mesajele Mele chiar şi în imperfecţiunea ta; ia 

suferinţele tale ca pe nişte binecuvîntări. Gîndeşte-te la ce-am avut Eu de îndurat ca să 

împlinesc Lucrarea Mea şi cum prin Rănile Mele v-am tămăduit pe voi toţi. Eu, Domnul, am 

nevoie de suflete generoase care să dorească să se sacrifice pentru celalţi şi să devină mici 

crucifixe. Toate aceste sacrificii nu vor fi în zadar. Enorme ispăşiri trebuie făcute şi timpul 

trece repede. Aşadar, micuţo, sprijină-te de Umărul Meu cînd eşti obosită; nu cădea, sprijină-

te pe Mine; noi suntem uniţi, roagă-te Vassula Mea, pentru salvarea erei voastre. Mîngîie-Mă 

pe Mine, Dumnezeul tău, cu micimea ta, mîngîie-Mă cu rugăciunile venite din inimă, voiesc 

sinceritate, nu voiesc nimic făcut din datorie, voiesc inima voastră. Fiţi perfecţi! Vino, Ochii 

Mei nu vă părăsesc; voi sunteţi toată Bucuria Mea, (sufletele mici, neînsemnate) Fericirea Mea.  

 

24. 12. 89 - Ajunul Crăciunului 
–Iisus?  

–Eu sunt. Slavă lui Dumnezeu!  
–Slavă lui Dumnezeu!  

–Roagă-te, copila Mea; devotează-te Mie. Iubirea este aproape de tine şi a fost totdeauna din 

leagăn pînă în această zi şi va fi în veci. Stai aproape de mine şi alungă toate gîndurile 

confuze, sprijină-te numai pe mine singur, fii una cu Mine, satură setea Mea insaţiabilă de 

iubire. O, Pontacrator!  

 
CĂDEREA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA 24.12.89 

–Floarea Mea, Eu sunt Lumina lumii, cîntă şi fii fericită, cîntă de bucurie pentru că sunt Eu, 

Iisus, care săvîrşeşte aceste minuni. Crucea Mea va fi ridicată iarăşi pe fiecare biserică, vezi?  
(Într-o viziune interioară, am văzut pe acoperişul unei biserici 2,3 oameni care se chinuiau să pună o 

cruce grea la locul ei.) 
O Pace universală este pe cale să vină, Pacea este pe cale să se nască; roagă-te pentru 

naşterea Păcii şi Iubirii; astăzi, pămîntul cunoaşte durerile naşterii. Acestea sunt preaiubiţii Mei, 

Semnele timpurii ale Iubirii Mele.
4
 

Eu sunt Stăpînul cerului şi al pămîntului şi cu Puterea Mea, voi demonstra fiecărei naţiuni că 

Eu sunt Atotputernicul. Am spus că voi răsturna cu Suflarea Mea pe toţi aceia care v-au adus în 

                                                 
4
 În 29.11.89, cu o lună înainte de evenimentele din România, Iisus şi Sfînta noastră Maică mi-au dat un mesaj de 

Crăciun pentru grupul de rugăciune din 22.12.89. Mesajul Sfintei noastre Mame se referea la eliberarea României. 

(Caietul 38, p.56-59). 
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starea de sclavie. Toate naţiunile să realizeze că totul este supus Puterii Mele şi că ce am făcut 

dintr-o suflare este pentru Slava Mea. Nu există om care să poată şterge Legea Mea. Naţiunile să 

afle că sunt Eu, Domnul, care M-am coborît să-i slobozesc pe captivi din închisoare şi să-i ridic 

la Mine; Eu sunt cel ce i-a redus pe duşmanii voştri la o ruşine veşnică şi aceasta nu este totul. 

Va trebui să semnez un legămînt de Pace şi Iubire cu sora voastră, Rusia, şi voi uita crimele ei şi-

o voi face Mireasa Mea iarăşi, şi din inima ei va ieşi acest cîntec: 
Voi păstra iubirea mea pentru El de-a pururi 

şi legămîntul meu cu Dumnezeul meu va rămînea. 

 

Sufletul Meu tînjeşte după acest moment slăvit, adică să arăt Splendoarea Mea şi Slava Mea 

fiecărei naţiuni care trăieşte sub soare, prin sora voastră, Rusia; o voi îmbrăca cu frumuseţea Mea 

şi cu integritatea Mea, şi o voi arăta fraţilor voştri (Domnul se referă la romano-catolici), ca astfel ei 

să poată vedea frumuseţea Mea şi integritatea Mea prin ea şi în ea. Fiică, nunta convertirii surorii 

tale va să vină curînd. Am spus că Eu sunt Acela care se coboară în mizeria epocii voastre ca să-i 

mîngîie pe cei oprimaţi şi să-i libereze pe captivi din închisoare şi pe aceia care trăiesc în 

întunericul închisorii. Sunt Eu, Domnul, care vine să vă scape din gura dragonului roşu. 

Porumbeii Mei, sunt Eu, Iisus al vostru, care vine să spargă celulele voastre şi să vă elibereze; 

sunt Eu, Unul Sfînt al vostru, care nu v-a părăsit niciodată, şi adevăr vă spun vouă, porţile 

voastre (porţile României) nu-Mi vor mai fi închise. Vassula, voi arunca în dizgraţie şi umilinţă 

toate aceste puteri ale răului, aceste puteri care au prăbuşit Casa Mea şi au făcut din Ea morminte 

goale. Lumina Mea o va reînvia pe sora ta Rusia, preum şi toate ţările învecinate; voi sfărîma 

toate cuştile şi vă voi elibera. Află că salvarea şi slobozenia vin numai de la Mine. Roagă-te 

pentru sora ta, roagă-te pentru vecinii ei. 
–Doamne, Tu ai spus: „Vai de cel care-şi sporeşte averea cu ceea ce nu este al lui şi se încarcă cu povara 

zălogurilor luate! Oare nu se vor scula fără de veste cei ce te-au împrumutat şi nu se vor trezi oare călăii 

tăi? Şi tu vei ajunge prada lor!“(Avacum, 2:6,7) Este exact ce s-a întîmplat cu România, însă s-a plătit cu 

sînge nevinovat. 

–Fii sigură că Eu am cu Mine pe toţi aceşti sfinţi martiri ai epocii tale, victime ale furiei satanei. 

Îi am cu Mine pe toţi cei care au pierit ca victime. Îţi spun că furia lui era atît de mare ştiind 

că îşi va pierde prada, încît intenţiona să nimicească toate florile Mele. 
De sus, Dumnezeu privea România: 
–Nu mai plînge, micuţo, (Iisus se adresează României) căci Eu, Domnul, îţi voi reconstrui ruinele 

şi te voi înmulţi ca să depui mărturie în Numele Meu; te voi face să vezi mari lucruri sub 

Numele Meu. În sfîrşit, liberă! Liberă să vii la Mine, Salvatorul tău şi să trăieşti în Inima Mea 

Sfîntă. Îţi voi urmări duşmanii tăi care sunt şi duşmanii Mei cu Lumina Mea. Nu plînge după 

copiii tăi care nu mai sunt, pentru că îţi spun că astăzi i-am aşezat pe fiecare dintre ei în 

străfundurile Inimii Mele Sfinte. 
–Binecuvîntat să fie Domnul nostru, Dumnezeul Milostivirii, căci El a vizitat pe poporul Său! A venit în ajutorul 

lui. El a venit să dea Lumină celor care trăiesc în întuneric şi în umbra morţii. Slavă Celui ce vine să 
îndrume paşii noştri pe calea Păcii şi a Iubirii. Amin. 

 

29. 12. 89. 
–Doamne, Dumnezeul meu pe care Îl ador în linişte noaptea şi ziua, Tu, care, din Ceruri, Ţi-ai aplecat Privirea 

şi care, de pe Tronul Tău Sfînt şi slăvit, ai avut milă de copiii Tăi ţinuţi în captivitate, precum porumbeii în 
colivie, înfometaţi şi zdrobiţi, oropsiţi de potrivnicul, lăudat fie Numele Tău, căci e plin de bunătate. 

YPoporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în latura umbrei 

morţii, lumină va străluci peste voi. Tu vei înmulţi poporul şi vei spori bucuria lui. El se va 

veseli înaintea Ta, cum se bucură oamenii în timpul secerişului şi se veselesc la împărţirea 

prăzilor. 
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(Isaia, 9:1,2) 

–Salvarea vine de la Mine, Eu sunt Cel-Care-Salvează. 

 
 29.12.89. 

–Pacea fie cu tine. Adoră-Mă şi iubeşte-Mă în Sfînta Euharistie; vino şi primeşte-Mă în Jertfa 

Mea ca un miel fără cusur. Trebuie să vii la Mine pură; dacă ţi-ai da seama cum sunt Eu 

prezent în Trup şi Sînge cu care v-am cîştigat vouă Mîntuirea veşnică, te-ai apropia fără pată 

şi cu respect. Din Iubirea Mea Nemărginită, M-am dat vouă ca Jertfă perfectă spre a vă curăţi 

pe toţi de păcat. Voiesc ca voi toţi să înţelegeţi pe deplin această Jertfă; da, voiesc să vă 

încurajez a înţelege ceea ce Eu vă ofer şi astfel să suscit în voi un răspuns de iubire. Această 

Jertfă vă poate duce la sfinţire şi la divinitate. Copila Mea, Ea poate să desăvîrşească în tine 

scopul Meu şi să te aducă la veşnica perfecţiune. Preaiubita Mea, Jertfa Mea este pentru eter-

nitate şi tu, pe care sufletul Meu te iubeşte, primeşte-o în fiecare zi. Sanctuarul Meu, în acest 

Sfînt moment, se umple de îngeri din fiecare ordin, gata să Mă întîlnească pe Mine, 

Dumnezeul lor. Prosternaţi, ei Mă adoră, mîngîindu-Mi Inima, şi voi, care sunteţi gata să Mă 

primiţi, nu Mă veţi adora? Nu Îmi veţi sluji? Fiţi conştienţi de Prezenţa Mea, nu dormiţi în 

Prezenţa Mea, nu lăsaţi duhul vostru să hoinărească aiurea în Prezenţa Mea; v-aţi fi permis să 

fiţi letargici dacă ar fi fost să fiţi la piciorul Crucii Mele pe Golgota? 

Preaiubiţii Mei, cum v-aţi fi simţit dacă ar fi trebuit să asistaţi la Crucificarea Mea pe munte? 

Aţi fi permis spiritului vostru să se umple cu evenimente neînsemnate ale zilei? Sau v-aţi fi 

prosternat la piciorul Crucii Mele şi M-aţi fi adorat pe Mine, Dumnezeul vostru?  

Am murit pentru voi pe Cruce, fără să ţin seama de suferinţele pe care urma să le îndur; v-aţi 

permite voi atunci să fiţi neatenţi şi nepăsători în faţa Jertfei Mele? Sunt prezent pe Tabernacol 

precum am fost prezent cînd M-au ţintuit pe Sfînta Cruce a Mea. Veniţi dar la Mine de data 

aceasta conştienţi pe deplin de Cine este Cel pe care Îl primiţi şi de Cine se uneşte cu voi pentru 

a vă curăţi şi a vă da Viaţă veşnică. Fiică, fii răbdătoare precum Eu sunt răbdător. Vino, 

odihneşte-te în Inima Mea Sfîntă şi permite-Mi să Mă odihnesc în a ta. Iubirea te iubeşte. 
O, Iisuse Hristoase, Doamne al nostru şi Salvator, 

ne-ai promis că o să sălăşluieşti pururea în noi. 

Tu i-ai chemat pe toţi Creştinii să se apropie şi să se împărtăşească cu Trupul şi Sîngele Tău, 

dar păcatul nostru ne-a despărţit 

Şi nu mai este în putinţa noastră 

să mai luăm împreună Sfînta Împărtăşanie. 

Mărturisim acest păcat al nostru şi Te rugăm, 

iartă-ne şi ajută-ne să luăm căile împăcării 

conforme cu Voia Ta. 

Aprinde inimile noastre cu Focul Duhului Tău Sfînt, 

dă-ne Duhul Înţelepciunii şi al Credinţei, al Îndrăznelii 

şi al Răbdării, al Umilinţei şi al Fermităţii, al Iubirii şi al 

Pocăinţei, pentru rugăciunile Prea Binecuvîntatei Maici a lui Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, 

Amin. 
(Rugăciunea Fratelui Serghei Bulgakov) 

 

05. 01. 90 
–Doamne? 

–Eu sunt. Sprijină-te pe Mine, realizează cît eşti de slabă; permite-Mi să te călăuzesc. Fără Mine, 

eşti pierdută şi în întuneric. Eu sunt Lumina, Lumina pentru a te îndruma. Veghează pentru 

că demonul este pururea şi acum mai mult ca niciodată hotărît să te facă să cazi şi să-ţi 
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împleticească mintea. Vino, Mireasa Mea, fii una cu Mine; îţi cunosc slăbiciunile, ştiu că la 

cel mai mic atac spiritul tău este zguduit şi sufletul neliniştit. Eu sunt Pace şi în Pace te 

conduc şi cu Iubire îţi îndrum paşii. Nu cunosc Eu oare toate aceste chinuri, preaiubită? 

Permite-Mi să lucrez în tine, şi-apoi totul se va fi săvîrşit. 

Mesajul Meu (pentru grupul de rugăciune)îţi va fi curînd dictat, fii gata. Iisus este Numele 

Meu şi Iisus este Iubire. Creşte în Duhul Meu, căci cum altfel ar fi posibil să mărturiseşti? Eu te 

pregătesc pe toate căile ca să mărturiseşti şi să Mă slăveşti. Te iubesc; intră în Inima mea Divină 

şi absoarbe de la mine, mîngîie-Mă pe Mine, Domnul tău, cu integritate şi cu umilinţă. Eu sunt 

Învăţătorul şi Învăţătorul tău care niciodată nu te părăseşte, chiar dacă tu adeseori simţi că da. Îţi 

amintesc că fără Mine n-ai fi în stare să faci nici cea mai mică mişcare. Eu sunt Cel care te 

conduce şi te instruieşte; Eu sunt alături de tine, lasă-Mă să te călăuzesc în acest chip. Roagă-te 

şi vei obţine tărie în credinţă. Te voi ajuta să observi; vino, Eu, Iisus, te iubesc! 
(Eu ştiam că Iisus voia să-mi spună acest lucru şi nu voiam să fie scris, deoarece multe persoane au 

obiectat: sunt prea multe „te iubesc―- dar Iisus l-a scris atît de repede că nici n-am avut măcar timp să 

ridic mîna de pe caiet şi cu un Sfînt Umor, a adăugat un mare semn de exclamare...) 
–Fii pe pace acum. Copila Mea, lasă de-o parte grijile cînd eşti în Prezenţa Mea, priveşte-Mă în 

tăcere. Fii în pace, simte Pacea Mea; Eu sunt lîngă tine, dar tu nu Mă poţi vedea cu ochii tăi 

materiali. Sunt lîngă tine şi te-am învăţat să Mă discerni. Copila Mea, tot aşa i-am învăţat şi 

pe alţii şi chiar astăzi, încă mai învăţ cîteva suflete alese să Mă audă şi să Mă discearnă. 

Odihneşte-te. Vino. Noi?  
–În vecii vecilor. Te binecuvîntez, Doamne. 

 

05. 01. 90 
–Iisus?  

–Eu sunt. Iubirea Mea pentru tine este veşnică, credinţa Mea faţă de tine este veşnică. 

Abandonează-te Mie zilnic şi Eu voi face restul, roagă-te Mie fără încetare, sunt pururea 

nerăbdător să-ţi aud rugăciunile. Nu Mă uita niciodată, Eu nu te uit veci, aşadar, gîndeşte-te 

la Mine în toată vremea. De-ai şti, copila Mea, cît sunt de aproape de tine! Poartă-te cu Mine 

ca şi cu un Rege, aminteşte-ţi cît erai de goală şi cum Eu ţi-am acoperit goliciunea cu 

Harurile Mele; realizează cum Eu, Regele tău, Mi-am plecat Privirea spre tine, care eşti nulă 

şi te-am format şi te-am ridicat. Aşadar, ai răbdare cu aceştia cărora nu le-am dat aşa mult cît 

ţi-am dat ţie, imploră ajutorul Meu şi ţi-l voi da. Nu te cert, te iubesc şi nu vreau să cazi. Îţi 

voi pomeni întruna de Prezenţa Mea pentru a birui răul. Îţi voi pomeni întruna despre 

preceptele Mele. Ia-le şi cultivă-le. Adu-ţi aminte că-ţi vorbeşte Iubirea şi că lucrezi în Iubire. 

Te vreau perfectă, te vreau indulgentă şi cucernică. Aminteşte-ţi pururea de Prezenţa Mea. Fii 

una cu Mine. 

 

08. 01. 90 
–Doamne al Meu?  

–Eu sunt. 
–Totul este de necrezut!  

–Ah! Vassula, Eu Sunt! Am vrut ca tu să devii Vestitoarea Mea...  

Dau pînă şi ultimeia dintre făpturile Mele. Preaiubită, Iubirea Mea pentru tine este dincolo de 

pricepere omenească. Am dorit să Mă iubeşti pentru a-Mi da odihnă. Am cerut fiecăruia dintre 

voi să Mă iubiţi din toată inima, din tot sufletul şi din tot cugetul vostru; aceasta este Legea Mea 

şi cea mai mare şi prima Poruncă. Te binecuvîntez, binecuvîntează-Mă. Iubirea se desfată în tine. 
–Te binecuvîntez, Doamne al meu. 
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CAIETUL 40 

09. 01. 90 
–Eu sunt cel care te iubeşte cel mai mult. Rămîi în bunăvoinţa Mea, iubindu-Mă şi făcînd Voia 

Mea. Pregăteşte-ţi inima pentru a completa Lucrarea Mea. Înţelege toate acestea, copila Mea, 

şi permite-Mi să te folosesc. Te iubesc; devotează-te Mie şi te voi creşte hrănindu-te, 

îmbibîndu-te cu Sîngele Meu, acţionează cu iubire, vorbeşte cu iubire, gîndeşte cu iubire, fii 

reflectarea Mea în totul. Tot ce-ţi cer este evlavie, iubire şi sinceritate. Tratează-Mă ca pe 

Sfîntul tău Însoţitor, numără-Mă printre ai tăi, spune-Mi adesori cît de mult Mă adori; Eu 

sunt un Dumnezeu gelos şi voiesc necurmată rugăciune, vezi? Floare, sunt Păzitorul vigilent 

al Grădinii Mele şi, deşi am găsit-o neîngrijită şi uscată, îţi făgăduiesc că o voi reînvia şi voi 

face totul Eu Singur, prin Mine Însumi. Vă voi arăta Faţa Mea vouă, tuturor, şi mulţi Mă vor 

recunoaşte şi Mă vor venera cu sacrificii şi cu rugăciuni. Da, mulţi se vor întoarce la Mine şi, 

văzîndu-Mă, vor înţelege Iubirea Mea şi îi voi tămădui. Iubirea vă iubeşte pe toţi. Eu sunt 

Acela care săvîrşeşte minuni şi care ascultă pe fiecare dintre voi, mic sau mare, drept sau 

nedrept, cuvios sau păgîn, ascult pe fiecare, vă binecuvîntez pe toţi. 

 

10. 01. 90 
Iisus m-a chemat pentru a-mi dicta Mesajul Său pentru adunarea de rugăciune din 27.1.90 din capela 

spitalului regional din Martigny, Elveţia. 
–Pacea fie cu voi. Simţiţi Prezenţa Mea. Sunt printre voi. Pregătiţi-vă inimile să ascultaţi şi să 

înţelegeţi Cuvintele Mele.  

Iubiţi copii, de-acum este mai bine de un an de cînd Eu, Domnul, sunt printre voi în acest 

chip deosebit, transmiţîndu-vă Mesajele Mele pe această cale. V-am arătat Rănile Inimii Mele 

Sfinte, v-am făcut cunoscută starea Bisericii Mele de azi şi pricina amărăciunii din Sufletul Meu. 

Am împărtăşit cu voi Crucea Mea de Pace şi Iubire, v-am făcut cunoscute cele mai intime 

dorinţe ale Mele şi Duhul Meu Cel Sfînt v-a amintit preceptele Mele. V-am reamintit învăţăturile 

Bisericii Mele. V-am adunat pentru că sunteţi ai Mei şi la ai Mei Mă cobor ca să le arăt slava 

Mea. Eu sunt în voi şi voi în Mine. Eu sunt Lumina lumii şi voi, pruncii Mei, sunteţi vasele 

purtătoare ale Luminii Mele şi ale Mesajului Meu de Pace şi iubire. V-am adunat ca un păstor 

care-şi adună oile la stînă şi v-am ocrotit cu Braţele Mele. Totuşi, mai am şi alte oi pe care 

trebuie să le conduc, vă pregătesc să trăiţi sub Noi Ceruri şi un Nou Pămînt, (Ap.21:1) pentru că 

acum vremea este aproape cînd Iubirea trebuie să se întoarcă şi să trăiască printre voi. Curînd, 

veţi auzi paşii Iubirii pe Cale de Întoarcere şi din această pricină Glasul Meu se aude în toate 

părţile pămîntului, şi, din aceeaşi cauză, tinerii voştri au vedenii. Am spus că voi revărsa Duhul 

Meu peste întreaga omenire şi că fiii şi fiicele voastre vor prooroci şi că voi da binecuvîntările 

Mele pînă şi celui mai din urmă. Da, Glasul Meu astăzi strigă în pustie, vă chem pe fiecare dintre 

voi, cu toate acestea, unii n-au reuşit să înţeleagă ceea ce a intenţionat Duhul Meu, şi n-au înţeles 

nici Semnele Mele, nici vedeniile tinerilor voştri. Ei nu mai ţin seamă de roadele Inimilor 

Noastre şi tratează sufletele Mele alese ca pe nişte impostori... Voi rămîne acum cu voi pe 

această cale numai pentru încă puţin timp, dar nu vă voi lăsa pînă ce nu Mă voi asigura că veţi 

avea adăpost şi păşune. Eu sunt Păstorul vostru care are grijă de voi. Eu sunt Domnul care, ca un 

veghetor, priveghează de sus. Cum să rezist şi să nu Mă cobor şi să întrebuinţez orice mijloc 

pentru a ajunge la voi cînd aud plîngerile voastre şi agonia voastră? Cum aş putea să rezist şi să 

nu alerg la voi cînd văd pe atîţia dintre voi îndreptîndu-se către focurile eterne? Vin pe această 

cale la voi nu ca să vă condamn, ci ca să vă deştept, Mă cobor să salvez lumea, nu vin să 

condamn lumea, dar lumea va interpreta iarăşi greşit vremurile, aşa cum au interpretat greşit 
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vremurile venirii Mele ca Mesia şi nu M-au recunoscut, ci M-au tratat după pofta inimii lor, 

abandonîndu-Mă în Mîna păgînilor. Lumea a interpretat din nou greşit vremurile, ca atunci cînd 

nu l-au recunoscut pe Ioan Botezătorul, cel care fusese pus să netezească înaintea Mea calea, 

care a venit cu toată dreptatea ca Ilie, dar l-au tratat şi pe el după cum le-a poftit inima. Şi astăzi, 

generaţia voastră va interpreta greşit vremurile încă o dată, pentru că vremurile nu sunt în 

favoarea lor. Am spus că în zilele de pe urmă vă voi trimite pe Moise şi pe Ilie pe pămînt, dar 

generaţia voastră nu îi va recunoaşte, nici nu îi va auzi, nici nu-i va înţelege, ci îi va maltrata, 

lepădîndu-i aşa cum l-au lepădat pe Ioan Botezătorul şi pe Mine ca Mesia. Am spus că în zilele 

de pe urmă se vor ridica falşi Hristoşi şi v-am povăţuit să fiţi cu băgare de seamă, căci aceşti falşi 

Hristoşi, în zilele voastre, sunt falsele religii. V-am dat Cuvîntul Meu şi v-am avertizat să nu 

umblaţi după aceste secte. I-am încredinţat lui Petru Biserica Mea şi i-am cerut să vă hrănească, 

să vă păzească şi să vă iubească. Adevărat vă spun că, înainte ca această generaţie să treacă, tot 

ceea ce v-am spus, se va împlini. Aşadar, nu vă lăsaţi înşelaţi, ci rezistaţi adversarilor voştri, 

rezistaţi acelora care se opun lui Petru. Eu Însumi vă voi da elocinţă pentru a recunoaşte ceea ce 

Duhul grăieşte astăzi Bisericilor, aşadar, nu pregătiţi apărarea voastră... smochinul s-a copt şi 

Împărăţia Mea este aproape de voi acum. (Iisus a spus aceste cuvinte foarte majestuos şi ca şi cum Îşi 

vorbea Sieşi). Rugaţi-vă pentru cei care nu înţeleg. A crede este tot un har dat de Mine. Eu v-am 

ales şi de aceea veţi fi persecutaţi, dar nu lăsaţi inimile voastre să vi se tulbure, iubiţi-vă unii pe 

alţii şi nu judecaţi. Lăsaţi ca această iubire pe care v-am arătat-o să fie emblema noilor Mei 

discipoli, ca ei să fie învredniciţi să vă recunoască pe voi ca venind din Turma Mea şi ca fiind 

copii ai lui Dumnezeu şi în Dumnezeu.  

Pruncii Mei, iubiţi-vă unii pe alţii precum Eu vă iubesc; nu cereţi semne, fiţi fericiţi cu ce vă 

dă Duhul acum. Adevărat vă spun că în curînd va fi O Singură Turmă care va fi condusă şi 

călăuzită de Un Singur Păstor. Eu sunt Duh şi doresc ca să-Mi slujiţi în spirit şi adevăr, şi nu în 

cuvinte moarte. Învăţaţi să vă rugaţi cu inima. Rugaţi-vă pentru întreaga Biserică, fiţi tămîia 

Bisericii Mele, înţelegînd prin aceasta să vă rugaţi pentru aceea care binevestesc Cuvîntul Meu, 

de la Vicarul care Mă reprezintă pe Mine pînă la apostolii şi profeţii din zilele voastre, de la 

sufletele sacerdotale şi sufletele călugăreşti pînă la mireni, astfel ca ei să fie pregătiţi pentru a 

înţelege că toţi cei pe care i-am menţionat sunt parte a Unui Trup, a Trupului Meu. Da, toţi fac 

un trup în Mine. Rugaţi-vă pentru aceia care refuză să audă, să nu mai fie reticenţi, ci să fie gata 

să asculte o predică sau o revelaţie inspirată de Duh. Rugaţi-vă ca ei să se învrednicească să 

înţeleagă feluritele chipuri în care lucrează Duhul Meu şi cum vă învaţă Duhul Meu, cum vă 

aduce aminte şi cum vă înştiinţează; rugaţi-vă ca să lase Duhul Meu să se exprime în deplină li-

bertate. Nu revelez nimic nou, v-am spus toate acestea cu mult înainte, astfel încît credinţa 

voastră să nu fie nestatornică în vremurile grele ce vor să vină. Amintiţi-vă, pruncilor, că acela 

care nu a cunoscut încercarea ştie foarte puţin. Eu vă priveghez, dar doresc ca şi voi să-Mi oferiţi 

abandonul vostru total ca să pot să vă modelez după cum Îmi place. Aş voi ca să fiţi precum 

argila în mîna olarului, adică să vă modelez înapoi după Chipul Meu Divin. Intenţionez să vă dau 

înapoi divinitatea pe care aţi avut-o odinioară, dar pe care aţi pierdut-o. Florile Mele... (Iisus a 

suspinat, un suspin de Iubire amestecat cu o Tristeţe Divină) Eu sunt Cel care vă iubeşte cel mai mult. 

Vă binecuvîntez pe toţi, lăsînd pe frunţile voastre Suspinul Iubirii Mele. Fiţi una. 

Vino, ascult-O pe Maica Mea. 

–Primeşte Mesajul Meu. Vassula, floarea Mea, te binecuvîntez. 
–Te binecuvîntez, Maică Sfîntă. Te ascult. 

–Pacea fie cu voi. Iisus şi cu Mine, vă binecuvîntăm pe toţi. Sfîntul Sfinţilor este printre voi şi 

Înţelepciunea este Învăţătorul vostru. Ascultaţi-Mă, Iubirea Noastră pentru voi este de aşa 

manieră că nu există om pe pămînt care să aibă vreodată putinţa să o înţeleagă (nimeni nu L-a 
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văzut pe Dumnezeu niciodată).
5
 

Cel Unul Sfînt şi-a revelat Faţa să Sfîntă, El şi-a descoperit Iubirea Lui şi şi-a arătat Rănile 

Inimii Lui Sfinte. Dumnezeu atît de mult a iubit lumea încît a trimis pe unicul Lui Fiu să fie 

Jertfa care să ia păcatele voastre asupra Lui, El, care Îşi are locul de-a dreapta lui Dumnezeu 

Tatăl şi care, din marea Lui milă, s-a coborît pe această cale ca să fie cu voi şi să fie prezent 

printre ai Lui. Sfîntul Sfinţilor s-a coborît ca să amintească naţiunii voastre să trăiască în 

sfinţenie pentru că El e Sfînt. El s-a coborît ca să vă aducă aminte că „tot trupul este ca iarba şi 

toată slava lui ca floarea ierbii: uscatu-s-a iarba şi floarea a căzut, dar Cuvîntul Lui rămîne în 

veac.“ (1 Petru, 1:24-25; Is.,40:7-8) 

Pruncii Mei, Viţa de Vie a Domnului, în zilele voastre, se întinde în multe părţi ale globului 

şi Glasul Lui este auzit tot mai mult şi mai mult în pustiul vostru. El continuă să înmulţească 

aceste mici oaze ale Împărăţiei Lui astfel ca Împărăţia Lui pe pămînt să fie precum este în Cer. 

Nu fiţi surprinşi, nici uimiţi, ci din contră, bucuraţi-vă! Bucuraţi-vă că Duhul Sfînt revărsatu-s-a 

cu îmbelşugare peste fiecare naţiune, ridicînd noi ucenici. Numai dacă aţi asculta de Noi astăzi şi 

nu v-aţi împietri inimile ca în vremea Răzvrătirii... timpul fuge, vă implor să Ne ascultaţi, pentru 

că în scurtă vreme, nu Mă veţi mai vedea. Dragii Mei copii, trăiţi în Hristos, trăiţi în El, fiţi întot-

deauna gata să-L primiţi pe Domnul, pentru că Domnul este printre voi, fiţi fericiţi şi bucuraţi-vă 

cu Mine; continuaţi să faceţi toate lucrurile pe care le-aţi învăţat de la Noi, trăiţi Mesajele 

Noastre şi Dumnezeu vi le va lămuri vouă, meditaţi la Cuvintele Noastre, pentru ca pînă la 

sfîrşit, Planul lui Dumnezeu să ajungă la împlinire. Intenţia Lui este să preschimbe trupurile 

voastre într-o copie a Chipului Lui Divin; El intenţionează să vă îndumnezeiască din nou şi să 

facă din voi toţi Un Singur Trup Curat şi Sfînt. Unitatea poate fi numai pentru Slava lui 

Dumnezeu, aşadar, veniţi şi lăudaţi-L pe Domnul. Nu fiţi ca păgînii, deosebindu-vă unii de alţii 

în Hristos. Ar trebui ca toţi care sunteţi în Hristos să vă ajutaţi unul pe altul, împlinind astfel 

Legea lui Hristos. Acesta este un apel al Maicii Domnului către toţi creştinii. Domnul vă 

pregăteşte pe toţi care sunteţi sub Numele Lui pentru această zi Slăvită. Da, Domnul va uni pe 

poporul Său şi-l va slobozi pe el de toate relele. Milostivirea şi Dreptatea lucrează minuni cum n-

au mai existat niciodată de generaşii... şi Unitatea se va coborî peste voi ca Zorii de Zi şi tot la fel 

de neaşteptat precum căderea comunismului. Se va coborî de la Dumnezeu şi naţiunile voastre o 

vor numi: Marele Miracol, Ziua Binecuvîntată din istoria voastră. Acest Miracol va fi în totul 

spre Slava lui Dumnezeu şi în această zi tot Cerul va fi în sărbătoare şi se va bucura profund... 

Iată de ce vă implor, copiii Mei, să fiţi în rugăciune constantă şi să vă iubiţi unul pe altul. 

Abandonaţi-vă cu totul lui Dumnezeu şi El va face restul. Vă binecuvîntez pe fiecare dintre voi. 

Prezenţa Mea va fi simţită de mulţi dintre voi după întoarcera voastră acasă. Vă iubesc pe toţi. 

 

15. 01. 90 
–A trăi în Tine este minunat! 

–Floare, acesta este un moment încîntător pentru Mine. Îţi înalţ sufletul la Mine ajungînd pînă la 

contemplaţie şi aceste momente fac deliciul Sufletului Meu, îţi dai tu seama de diferenţă? Îţi 

ridic sufletul pentru ca să atingă culmea conştiinţei. Tu eşti în acest minut conştientă de 

Prezenţa Mea (scriind) mai mult decît în cea mai mare parte a timpului. Abandonează-te Mie 

şi creşte în Duhul Meu. Pune-Mă pe Mine mai înainte a toate.  
–Dumnezeul Meu, este minunat să fii cu Tine! Doamne?  

–Eu sunt. Micuţo, (am suspinat)te-aş părăsi Eu vreodată?  

                                                 
5
 „Nimeni nu L-a văzut pe Dumnezeu niciodată“: aceea înseamnă că nimeni niciodată n-a înţeles pe deplin Iubirea 

lui Dumnezeu. Deci, noi nu L-am văzut. 
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–Vreau să spun că este de necrezut a fi cu Tine în acest mod, Dumnezeul lui Moise, Dumnezeul lui Abraham, 
Tu, Iisuse!!  

–Floare, cu siguranţă tu ai auzit de Minuni de-ale Mele chiar şi mai mari decît aceasta. 
(Dumnezeu se referă la minunea de a fi în legătură, de a intra în comunicare cu El prin scris) 
–Dumnezeu este lîngă tine şi Iubirea este ceea ce tu auzi, şi este Iubirea care te mistuie. Iubeşte-

Mă şi voi face restul. Ai Pacea Mea; Eu, Domnul, te binecuvîntez, sfinţii sunt cu tine. 

 

17. 01. 90 
–Pacea să fie cu tine. Floare a Mea, permite-Mi să-ţi folosesc mîna astăzi pentru a scrie Mesajul 

Meu.  
(Mesaj dat acum pentru a fi citit în 18.1.90, în prima zi a săptămînii Unităţii, cît şi ziua mea de naştere). 
–Vă dau Pacea Mea. Preaiubiţii Mei, v-am adunat pentru a vă folosi drept mijloace pentru a face 

Mesajele Mele cunoscute în lume, v-am adunat pentru a vă face temple vii, dîndu-vă Flacăra 

Mea, v-am adunat pentru a vă preschimba în temple vii. Harul Meu este peste voi, Ochii Mei 

pururea nepărăsindu-vă. Veniţi şi luaţi din Vistieriile Mele. Veniţi, faceţi-Mi pe plac şi 

spuneţi aceste cuvinte: 

 

Fii binecuvîntat, Doamne Atotmilostiv, 

a Ta este toată Mărirea, Puterea şi Splendoarea, 

a Ta este Stăpînirea şi Tu eşti Ocîrmuitorul a toţi şi a toate şi deasupra tuturor, 

şi prin Tine şi de la Tine se va coborî Unitatea ca fulgerul,  

pentru a cinsti şi slăvi Trupul Tău. Amin. 

 

Şi vă spun că în Unitate veţi fi vase purtătoare ale Luminii Mele, proclamîndu-Mi Împărăţia 

şi învăţînd Adevărul în deplină libertate şi nestingheriţi. Mai scrie cîteva rînduri pentru aleşii 

Mei: 

Fiţi pregătiţi pentru încă alte cîteva dureri, sunt înaintea voastră ca să vă deschid calea, 

aşadar nu vă temeţi. Mulţi vor fi scandalizaţi, dar cel care proclamă Adevărul nu este niciodată 

scutit de încercări, de ispite. Oprimatorii voştri vă înconjoară, dar aţi simţit pe vreunul?  

Vă spun că, înainte chiar de a vă atinge, îi risipesc. Eu, Domnul, merg alături de voi. 

Ascultaţi-Mă: pentru a vă uni, toţi trebuie să vă plecaţi; nu trebuie să se afle niciun fel de 

rivalitate între voi, nici vanitate, ci fiecare trebuie să moară sieşi. Eu sunt Divin şi divini voiesc 

să fiţi voi. Va trebui, preaiubiţii Mei, toţi să vă plecaţi, pentru că toţi împărtăşiţi Duhul Meu.. Eu, 

Domnul, vă binecuvîntez. 

 
MAI TÎRZIU 

–Iisus?  

–Eu sunt. Eu, Iisus, te iubesc. Fiică, spune-Mi, nu pe această cale am venit să te salvez? Dacă nu 

aş fi venit astfel, M-aifi aşteptat tu pe Mine, slujindu-Mi? Şi dacă Eu nu te-aş fi ridicat, ai fi 

avut tu cunoştinţă de tot ce se întîmplă în Biserica Mea? 
–Nu, nu, Doamne, dar eu nu sunt vrednică să mi se dea toate acestea. 

–Floare, chiar dacă nu eşti vrednică, sunt aici cu tine ca să te binecuvîntez şi să te atrag şi mai în 

adîncul Inimii Mele. Hrăneşte-te de la Mine în acest chip. Ai Pacea Mea. 

Ridică-ţi ochii către Mine  

şi Sfînta Mea Faţă va străluci peste tine. Te-am uns ca să fii una din Miresele Mele, te-am 

crescut ca să fii A Mea. Iubirea te iubeşte… Te-am înmiresmat cu mireasma Mea suavă, am 

răspîndit mireasma Mea pînă la prietenii tăi, te-am împodobit cu Giuvaierurile Mele ca să Mi te 

asemeni, te-am legat de Mine. 
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Ridică-ţi ochii către Mine 

şi vezi Sfînta Mea Faţă. Eu sunt Salvatorul tău care te iubeşte. Acceptă felul în care te 

conduc. Am rînduit Planurile Mele cu mult înainte de a te naşte. Posteşte preaiubita Mea, 

mortifică-ţi simţirile fireşti, ispăşeşte pentru cei care Mă rănesc. 

Ridică-ţi ochii către Mine 

şi simte cum te acoperă Iubirea Mea şi cum te arde fără ca să te mistuie, expiază pentru 

ceilalţi ca să fii pe placul Meu, priveşte! Eu sunt Cel care te iubeşte cel mai mult, te vei împotrivi 

chemării Mele? Te vei împotrivi chemării Mele? Mi te vei împotrivi Mie, care te-am chemat pe 

numele tău şi te-am modelat după Chipul Meu, Mie, care te-am ridicat din morţi şi care ţi-am 

scos sufletul din tărîmul de dedesubt al pămîntului?  

Ridică-ţi ochii către Mine 

şi priveşte-L pe Regele tău care ţi-a împodobit goliciunea cu Binecuvîntările Lui. Te-am luat 

în căsătorie şi te-am crescut cu Inţelepciune. Ah, Vassula, ucenica Mea, bucură-Mă şi 

împărtăşeşte totul cu Mine. 

Ridică-ţi ochii către Mine 

şi priveşte-L pe Cel care te-a salvat. Eu sunt Acela, Cel care te-a creat. 

Ridică-ţi ochii către Mine  

şi priveşte-Mă. Eu sunt Cel care şi-a revelat Sfînta Lui Faţă ţie, Eu sunt Cel care ţi-a 

dezvoltat din plin simţurile, Eu sunt, Domnul, care te-am privit şi evaluat şi care am turnat peste 

tine Învăţăturile Mele. Priveşte Buzele Mele...  
(Iisus a spus acestea arătîndu-Mi cu 2 degete Buzele Lui) 

De pe aceste Buze ale Dumnezeului tău ai învăţat tot ceea ce ştii astăzi, de pe Buzele 

Dumnezeului tău ţi se dictează şi toată Cunoştinţa ce ai căpătat-o, de la Mine vine; Eu sunt 

Învăţătorul tău. Accepţi tu să Mă laşi să te antrenez pe urmele Paşilor Mei pînă la sfîrşit? Îmi vei 

permite tu să fac aceasta?  
–Din însăşi Mîna Ta m-ai hrănit, fără niciun merit. Cine sunt eu ca să fiu acoperită cu asemenea haruri? Totul 

vine de la Tine. Chiar din Mîna Ta mi-ai dat darurile. Te binecuvîntez, Doamne. Voi jubila şi mă voi bucura 
de Iubirea Ta şi, mai hotărîtă ca niciodată, Te voi urma pînă la capăt. 

–Atunci, ia Crucea Mea de Iubire şi Pace şi vom purcede împreună. Adu-ţi aminte, preaiubito, că 

Eu sunt lîngă tine tot timpul, adu-ţi aminte de Sfinţenia Mea ca astfel să umbli în sfinţenie; 

oferă-Mi Mie nemernicia ta şi Sufletul Meu te va uşura de ea. Salvatorul tău este aproape de 

tine. Eu sunt Cel ce ridică pe sărman din ţărînă. Vezi, Vassula, este prin credinţă şi prin 

credinţa în Mine că te-am făcut să intri în această stare de har. 
(Domnul vrea să spună că L-am apropiat cu harul Său prin credinţă şi prin credinţă-ca-de-copil).  
–Eu, Iisus, te iubesc; fii mereu desfătarea Mea. 

 

18. 01. 90 
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 

miluieşte-ne pe noi. 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 

miluieşte-ne pe noi. 
 

–Îţi spun că cine se roagă Mie această rugăciune-Rozariu (Rozariul Ortodox) cerul i se va deschide 

şi Milostivirea Mea îl va salva. Faceţi Pace cu Mine, faceţi Pace cu Mine, cereţi-Mi în fiecare 

zi: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!“ 

Fiică, învaţă-i pe fraţii tăi (catolici) această rugăciune, învaţă-i să se roage în singurătate şi în 

linişte acest Rozariu. Înfrumuseţează Biserica Mea, fiică. Vino, progresează în curăţia inimii. 
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19. 01. 90 
–Pacea fie cu tine. Meditează asupra tainei Prezenţei Mele. O, Vassula, sunt atîtea tentaţii în 

lume, încît sufletele nu-şi pot permite să fie adormite nici măcar o secundă. Ei ar trebui să fie 

în rugăciune permanentă şi în trezvie. Aceste ispite răsar aproape din nimic. Capcanele pe 

care satana le întinde sunt atît de ingenios deghizate că sufletele cad numaidecît în ele, fără 

să-şi dea seama nici măcar un pic că, de fapt, au căzut. Dar dacă sufletele M-ar asculta şi s-ar 

ruga mai des şi ar simţi Prezenţa Mea mai des, vorbindu-Mi Mie ca însoţitor al lor, sau 

rugîndu-se Mie ca Tatălui lor, atunci ar deveni mai conştiente de aceste curse. Rugăciunea 

continuă îl ţine pe diavol departe şi apropie sufletul de Mine. Vino fiică, laudă-Mă fiică, din 

cînd în cînd; aceasta Mă slăveşte şi Îmi place. Spune aşa: „Slavă lui Dumnezeu Celui 

Preaînalt; fie Numele Lui binecuvîntat!“ Numai aceste cuvinte de le spui, şi Eu sunt slăvit; 

apoi, spune aceste cuvinte: „Iisuse al Meu care, în Bunăvoirea ta, Ţi-ai întors Faţa Ta către 

mine, fii binecuvîntat!“ 

Vino, aceste fraze Îmi sunt Mie pe plac; noi?  
–Da, Doamne. 

–Noi?  
–Da, Sfîntă Maică.  

–Tu eşti floarea Mea. 

 

21. 01. 90 
–Pacea fie cu tine. Nu conteni de a Mă adora. Eu sunt slăvit şi tu, micuţo, eşti curăţată. Cufundă-

te pînă în străfundurile Inimii Mele Sfinte şi lasă-Mă să te ascund acolo, te vreau numai 

pentru Mine. Te iubesc pînă la gelozie. Dumnezeul tău te iubeşte în ciuda nimicniciei tale, a 

incapacităţii tale de a urma preceptele Mele şi de a te adapta Legii Mele. Te iubesc la nebunie 

în pofida imperfecţiunilor tale, te iubesc pentru că vrei să Mă urmezi. Mioara Mea, te voi 

ridica pe Umerii Mei şi vei merge cu Mine oriunde Eu voi merge.  
Iubirea lui Iisus m-a acoperit. Nu pot să descriu în cuvinte această Iubire Copleşitoare. 

 

22. 01. 90 
Mesaj pentru Franţa, dat pentru adunarea de rugăciune de la Nice, din 11.2.90. 
–Pacea fie cu voi. Eu sunt Spiritul Iubirii, al Păcii şi al Împăcării. Eu sunt Cel care vă iubeşte cel 

mai mult. Eu sunt Ziditorul vostru. Adevărat vă spun că voi continua să răspîndesc Duhul 

Meu Cel Sfînt peste fiii şi fiicele voastre, cum nu s-a mai întîmplat de nenumărate generaţii, 

pentru a vă hrăni cu Propria Mea Mînă şi pentru a înscrie întreaga Mea Lege în inimile 

voastre. 

Chiar în zilele voastre Eu sunt pe cale de a vă arăta tuturor Sfînta mea Faţă. Da, Sfînta Mea 

Faţă va străluci peste voi, preaiubiţii Mei, vă voi arăta Slava Mea şi, deşi s-ar putea să nu Mă 

cunoşti, voi veni şi la tine, voi lua mîna ta într-a Mea şi o voi pune pe Inima Mea Sfîntă. Te voi 

face să simţi Bătăile Inimii Mele şi apoi, dacă o să Mă laşi, îţi voi seduce inimioara ta şi o voi 

mistui cu Iubirea Mea arzătoare şi te voi face în întregime a Mea. Dacă vă abandonaţi cu totul 

Mie, vă voi forma după Chipul Meu Divin. Vă voi reda dumnezeirea şi vă voi face sfinţi precum 

Eu sunt, Sfînt. Aşadar, veniţi la Mine, Salvatorul vostru, de ce să căutaţi în altă parte? De ce să 

căutaţi ce vă oferă lumea şi ce nu rămîne? Căutaţi ce este Sfînt şi Etern. De ce să vă bizuiţi pe 

ceea ce lumea oferă cînd ea oferă ce nu durează? Oare nu aţi auzit că am spus deja că tot trupul 

este ca iarba? Iarba se usucă, florile se trec, dar Cuvîntul Meu rămîne în veac. Întoarceţi-vă la 

Mine şi bizuiţi-vă pe Iubirea Mea. Copilaşii Mei, Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa; nu vă uitaţi la 

ispititorul care caută ruina sufletului vostru, stăpînirea lui este în lume, ci ascultaţi-Mă pe Mine, 
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Dumnezeul vostru, care vă ofer Mîna Mea astăzi şi care Mă cobor la voi pentru a vă ridica din 

ţărînă şi pentru a vă face sfinţi în Inima Mea. Ascultaţi-Mă şi veţi moşteni Împărăţia Mea, veniţi 

la Mine şi faceţi pace cu Mine, Pacea Mea v-o dau vouă, o pace pe care lumea nu poate să v-o 

dea. Vino, tu, care încă nu M-ai recunoscut ca Mîntuitor al tău, şi leapădă-te de lucrurile primare, 

care nu pot nici să te ridice, nici să hrănească sufletul tău. De ce să te robeşti lor? Întoarce-te la 

mine, chiar şi în sălbăticia ta şi în vina ta, te accept aşa cum eşti şi-ţi spun că te-am iertat deja. 

Lasă-Mă să-ţi spun, copilul Meu, că nu există om care să aibă mai multă iubire pentru tine decît 

am Eu, ridică-ţi ochii către Mine şi uită-te la cine te imploră. Sunt Eu, Iisus, Salvatorul tău, care 

vine la tine astăzi, vorbind prin gurile pînă şi a celor mai neînsemnaţi dintre voi; vin desculţ
6
 şi 

ca un cerşetor, cerîndu-ţi o întoarcere de iubire. Eu sunt în căutarea inimii tale, nu Mă refuza... zi 

şi noapte întind Mîinile Mele către tine. Cînd ai să vii la Mine? Cînd o să aud răspunsul tău? O să 

găsesc oare un răspuns în cest pustiu, copilul Meu? Sau Tăcerea va acoperi Sufletul Meu? 

Ascultă, ascultă chemarea Mea; aceasta este mîngîierea pe care Mi-o poţi oferi; nu te teme, te voi 

ajuta, vezi? Te voi reînnoi total dacă te vei abandona Mie cu totul. Am parcurs tot acest drum 

pînă la uşa ta şi, dacă astăzi v-aţi adunat cu toţii aici pentru a asculta ceea ce vă spune Duhul 

Meu, este pentru că Eu am hotărît să fie aşa. M-am coborît ca să-ţi aduc Nădejde, M-am coborît 

ca să-ţi aduc Lumină. Nu M-am coborît ca să te condamn, ci să te trezesc, copilul Meu, şi să-ţi 

arăt Inima Mea Sfîntă şi Cine stă înaintea ta. 

Sunteţi ai Mei, cu toate că nu toţi sunteţi, căci unii dintre voi aşează onoarea oamenilor 

înaintea onoarei care vine de la Dumnezeu. Şi adevăr vă spun vouă: 

 

Primiţi Sfîntul Meu Duh astăzi...  

Primiţi Sfîntul Meu Duh astăzi...  

Primiţi Sfîntul Meu Duh astăzi...  

 

Întoarceţi-vă la Mine, înţeleg prin aceasta, să vă slobozesc de rău şi să deştept iubirea voastră 

pentru Mine, adică, să Mă arăt Eu Însumi vouă şi să vă dau Semnul Sfintei Mele Prezenţe 

precum o dau celorlalţi, acoperindu-vă cu delicata Mea mireasmă de tămîie. 

Vino, deci, la Mine şi vorbeşte-Mi. A vorbi cu Mine înseamnă a te ruga, a te ruga din inimă. 

Am venit în tăcerea nopţii să-ţi pomenesc de preceptele Mele. Nu ştii că de la începuturile 

vremurilor şi de cînd omul a fost aşezat pe pămînt, un loc în Cer a fost pregătit pentru tine? Casa 

ta este în Cer cu Mine alături de tine. Fie ca acest loc să fie umplut cu prezenţa ta. Nu împlînta în 

Mine durerea de a vedea locul tău gol pentru eternitate... întoarce-te la Mine, încetează de a mai 

rătăci în această sălbăticie fără rost şi socoteală. Caută-Mă pe mine, copilul Meu, încetează de a 

mai face răul, învaţă să ierţi, ai încredere în mine, Dumnezeul tău, învaţă să-i iubeşti pe duşmanii 

tăi, fă pace cu Mine. Adevărat îţi spun că dacă pămîntul este astăzi acoperit cu dezastre, aceasta 

este rodul apostaziei. 

Ah, prietenii Mei, voi toţi care Mă iubiţi şi vă devotaţi Mie întreaga voastră viaţă, voi care aţi 

liberat pe nevoiaş cînd v-a chemat şi aţi dat orfanului care n-a cunoscut iubirea, Căldura voastră, 

voi, care sunteţi sensibili faţă de nevoile săracilor şi care o mîngîiaţi pe văduvă şi deschideţi larg 

uşile celor fără de tată, şi voi, care căutaţi să slujiţi cauzei dreptăţii, neridicînd niciodată mîna 

contra inocenţilor, bucuraţi-vă! Căci voi sunteţi în adevăr copiii Mei. Astăzi, preaiubiţii Mei, vă 

cer să vă rugaţi cu rîvnă mare şi să ispăşiţi pentru aceia pe care Inima Mea îi iubeşte, dar care s-

au întors împotriva Mea. Vă cer să vă sacrificaţi pentru aceia care agravează Rănile Mele, 

                                                 
6
 Desculţ: în simplitate, fără a alege suflete cu deosebire sfinte pentru a se manifesta prin ele, în naturaleţe 
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văzîndu-i cum îşi ucid copiii încă înainte de naştere. Rugaţi-vă pentru pîntecele care formează 

aceşti copii, dar pe care îi uită şi de al căror nume nici nu mai pomenesc. Invocaţi-Mă în 

necazurile voastre şi voi alerga la voi. Socotiţi harurile voastre şi lăudaţi-Mă. N-aţi auzit mai 

înainte că Eu sar în ajutorul tuturor acelora care se bizuie pe Mine? Nu sunteţi fără tată, aveţi un 

Tată în Cer care vă iubeşte nemărginit de mult şi al cărui Nume este precum mirul, care curge 

din El pentru a vă unge şi a vă binecuvînta. Preaiubiţilor, vă dau darul Iubirii Mele. Prindeţi curaj 

toţi cei care vă jertfiţi pentru ceilalţi, sunt lîngă voi ca să vă mîngîi; prindeţi curaj, copiii Mei, 

Dumnezeul vostru este foarte aproape de voi şi mulţi au auzit Paşii Mei. Iubirea se întoarce la voi 

ca iubire şi va locui printre voi. Vă binecuvîntez pe fiecare dintre voi, lăsînd suspinul Iubirii 

Mele pe frunţile voastre. Fiţi toţi una. 

26. 01. 90 
–Pacea să fie cu tine. Iubirea te iubeşte. Evanghelizează cu iubire pentru Iubire. Spune după 

Mine aceste cuvinte: 

YDoamne al Meu şi Rege, inimă curată zideşte întru mine şi cu duh stăpînitor mă întăreşte; şi 

voi învăţa pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Amin. 
(Ps. 50) 

 
MAI TÎRZIU: 

–Desfată-Mă şi rămîi în Lumina Mea. Eu sunt Lumina. Roagă-te Vassula Mea, ca aceste suflete 

care Mă rănesc, să fie învrednicite să vadă Lumina şi să înveţe să distingă atunci mîna lor 

stîngă de cea dreaptă. Ascult-O pe Maica Mea: 

Astăzi Inima Mea este înlăcrimată din pricina atîtor păcate; lumea este nerecunoscătoare faţă 

de Iubire. Apar multora şi strig (omenirii), împlorîndu-i să se întoarcă la Dumnezeu şi să-şi 

schimbe vieţile, dar foarte puţini o fac cu adevărat. Aşadar, mulţi nu şi le schimbă. Fiică, roagă-

te pentru aceste suflete încăpăţînate. 
–Mă voi ruga, Măicuţă Sfîntă. 

–Te binecuvîntez pe tine şi pe toţi cei care se roagă pentru aceastea. 

 

29. 01. 90 
–Doamne?  

–Eu sunt. Micuţo, să ne rugăm: 
Doamne Dumnezeul meu, 

înalţă-mi sufletul din această beznă la Lumina Ta, 

ascunde inima mea în Inima Ta Sfîntă, 

hrăneşte-mi sufletul cu Cuvîntul Tău, 

unge sufletul meu cu 

Numele Tău. 

Pregăteşte sufletul meu să audă glăsuirea Ta, 

Suflă suava Ta mireasmă peste sufletul meu, reînsufleţindu-l, 

Încîntă sufletul meu pentru a desfăta Sufletul Tău. 

Tată, înfrumuseţează-Mă pe mine, copilul Tău, 

Picurînd mirul Tău curat peste mine. 

M-ai luat în Curtea Ta Cerească, 

unde toţi aleşii Tăi sunt aşezaţi, 

m-ai arătat îngerilor Tăi, 

Ah! Ce-ar mai putea sufletul meu să ceară?  

Duhul Tău mi-a dăruit viaţă 

Şi Tu, care eşti Pîinea Vie, mi-ai refăcut viaţa, 
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Tu mi-ai oferit să beau Vinul Tău, 

Ca să mă învredniceşti să împărtăşesc Împărăţia Ta cu Tine, 

pe vecie, 

Şi să trăiesc în vecii vecilor. 

Slavă Celui din Înălţime!  

Slavă Sfîntului Sfinţilor!  

Lăudat fie Domnul nostru!  

Binecuvîntat fie Domnul nostru  

pentru Milostivirea Lui şi Iubirea Lui 

Care se întinde din veac în veac şi-n vecii vecilor, Amin. 

 

–Bine, copila Mea!  
Iisus era fericit de această dictare. 

 

30. 01. 90 
–Doamne al meu?  

–Eu sunt. Sprijină-te pe Mine de cîte ori te simţi descurajată, slabă şi neputincioasă. Te iubesc şi 

din iubire permit uneori ca anumite situaţii, evenimente să se desfăşoare, ca să-ţi arăt că fără 

Mine eşti nimic; permit acestor evenimente să aibă loc ca să te ţin aproape de Mine şi să se 

adîncească sufletul tău în Mine, şi să atîrni de Mine şi să depinzi de Mine. 

Vreau să ai încredere în Mine. Eu sunt Cel care ţine temeliile pămîntului laolaltă. Spune-Mi 

că Mă iubeşti, floare, sprijină-te pe Mine; ascultă Glasul Meu şi urmează-Mă orbeşte; pregăteşte-

te să lucrezi cu Dumnezeul tău.. Vino, este pe placul Meu acest lucru. Eu şi tu, tu şi Eu, vezi?  

 

31. 01. 90 
Ieri, am scris timp de 7 ore sub dictarea Domnului, iar astăzi aproape 6 ore. La sfîrşit, am întrebat: 

„Iisuse, putem face acum şi altceva?― Aveam intenţia să-mi curăţ bucătăria. Iisus, fără niciun pic de 

şovăire, a zis: „Haide, atunci!― Părea tare nerăbdător să încep curăţenia. S-a comportat de parcă aş fi 

avut de făcut un lucru foarte important şi urgent...  
 
Mesaj din partea Sfintei noastre Măicuţe destinat să fie citit la Nice, în 11.2.90 
–Pacea fie cu voi.Copilaşii Mei, Eu sunt Maica voastră din Cer, Maica Salvatorului vostru, 

Maica Mîntuitorului vostru. Astăzi, vă invit pe toţi să căutaţi lucrurile care sunt în Cer, vă cer 

să vă lepădaţi de principiile acestei lumi şi să vă înălţaţi capetele la Cer. Căutaţi tot ce este 

ceresc, căutaţi Lumina şi Lumina nu vă va părăsi. Făceţi-I pe plac lui Dumnezeu şi întoarceţi-

vă la El. Nu atîrnaţi de lume, atîrnaţi de unul care vă va îndruma paşii către Cer. Ah, copii 

preaiubiţi, nu aţi înţeles încă? Cerul este Casa voastră şi pămîntul este pregătirea voastră, 

pregătirea voastră să-L întîlniţi pe Dumnezeu. Dumnezeu v-a dăruit cu darul iubirii Lui. Oare 

nu veţi răspunde la Darul Lui? Mulţi dintre voi aţi văzut o sumedenie de semne, aceste semne 

trebuie să fie luate în consideraţie, sunt semnele de la sfîrşitul vremurilor, ele nu sunt 

semnele sfîrşitului lumii, ele sunt semnele sfîrşitului unei ere. Iisus şi Eu vă pregătim pe toţi 

să intraţi în era Iubirii şi a Păcii, noile Ceruri şi Noul Pămînt care v-a fost promis cu mult 

timp înainte. Eu vă implor dar să vă convertiţi înaintea zilei purificării pentru că timpul 

presează şi vă spun că, înainte ca această generaţie să treacă, tot ceea ce continui să vă spun 

prin sufletele Mele alese, se va fi şi petrecut, începînd cu Fatima pînă în ziua de azi. 

Preaiubiţii Mei copii, aduceţi-vă aminte că Prezenţa Noastră este şi Ea o taină şi trebuie să vă 

amintiţi mereu că nu sunteţi niciodată singuri. Învăţaţi să vă rugaţi necontenit şi cu inima, 
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învăţaţi să postiţi şi să faceţi pocăinţă, învăţaţi să mergeţi la mărturisirea păcatelor o dată pe 

lună; nu slăbiţi în a lucra binele şi de a-l practica faţă de alţii; trăiţi Legea Domnului. Vă 

iubesc, copii, şi din Iubire vă pregătesc să-L întîlniţi pe Domnul. Binecuvîntez pe fiecare 

dintre voi. Mergeţi acasă cu Pacea Noastră şi nu uitaţi niciodată că Noi suntem cu voi. (Lec-

tură din Sfînta Biblie, Luca, 18:1-8)  
–Doamne?  

–Eu sunt. Îţi dau Pacea Mea; revelează Faţa Mea la Nice. Voi sta în faţa multora. Copila Mea, 

îndrăzneşte, Iubirea te iubeşte. (Iisus mă încuraja pentru adunarea de rugăciune de la Nice). 

Cerul este făcut din Lumină şi cînd porţile Cerului se deschid, chiar şi numai puţin în faţa ta, 

această Lumină te acoperă în întregime. Ţi-am dat posibilitatea să „guşti“ un pic de Cer. Să fiu, 

dar, subiectul laudelor tale şi proclamă Numele Meu fraţilor tăi în Sanctuarul Meu, lăudă-Mă în 

plină adunare, încîntă inimile copiilor Mei, dă toată Slava Dumnezeului vostru. Iubirea este cu 

tine. 
–Vreau să împlinesc promisiunile ce Ţi le-am făcut, Doamne al meu, voi încerca cu adevărat să-Ţi ofer faptele 

Mele de milostenie. Dă-Mi cuvintele cuvioase necesare pentru a grăi şi a Te onora. Te binecuvîntez, 
Doamne, că m-ai copleşit cu haruri şi că mi-ai permis să merg în Prezenţa Ta, în Lumina celor vii. 

09. 02. 90 
Mesaj pentru adunarea de rugăciune din Sion, Elveţia, 24.2.90. 
–Pacea fie cu voi. Tot ce vă cer este iubire. Preaiubiţi copii, sunt Eu, Iisus, care v-am dat atît de 

multe mesaje ca să vă aduc aminte de Legea Mea, ca să vă aduc aminte Cine Sunt. Dacă 

faceţi din Cuvîntul Meu Casa voastră, sufletul vostru se va ridica la Mine şi veţi ajunge la 

Mine. Veniţi la Mine înainte ca duhul vostru să vă părăsească. Veniţi şi cugetaţi la tot ce v-

am dat. Veniţi şi păstraţi în inmă dorinţele Mele, căutaţi-Mă, însetaţi după Mine, veniţi şi 

meditaţi despre tot ce v-am dat şi puneţi la inimă Cuvintele Mele. Doresc ca voi, în mod 

activ, să puneţi în practică tot ce v-am dat şi să-l păziţi ca pe o comoară. Ah, preaiubiţi 

copii... dac-aţi şti numai cît de rănită este Inima Mea de fiecare dată cînd cineva lasă pe mai 

tîrziu Dorinţele Mele... dac-aţi şti numai ce v-am oferit şi ce vă ofer, bucuria voastră ar fi 

totală. Lăudaţi-Mă pe Mine, Salvatorul vostru, zi şi noapte, lăudaţi-Mă pentru că vă hrănesc 

din Propria mea Mînă. V-am ascultat de Sus, şi deci, am venit în ajutorul vostru, atunci, nu 

Mă veţi asculta? Primiţi şi supuneţi-vă Învăţăturilor Mele şi Dorinţelor Mele care, precum 

seminţele, le-am plantat în voi. Aşadar, faceţi ceea ce Eu, Salvatorul, vă cer şi, nu vă 

mulţumiţi numai să ascultaţi Mesajele Mele şi să vă înşelaţi singuri... Preaiubiţilor, voi, pe 

care Sufletul Meu iubeşte, adevărat vă spun că doresc rugăciuni ieşite din inimă, doresc să vă 

rugaţi pentru toţi episcopii şi pentru toţi preoţii, doresc să ascultaţi toate învăţăturile acelora 

care Mă reprezintă, doresc să postiţi şi să faceţi pocăinţă, doresc să primiţi Sfînta Îm-

părtăşanie cît de des puteţi, doresc să mergeţi la mărturisire cel puţin o dată pe lună, doresc să 

citiţi zilnic un pasaj din Scripturi, doresc să ispăşiţi pentru ceilalţi prin sacrificii, doresc să vă 

rugaţi Rozariul şi, dacă e cu putinţă, toate trei Tainele. Scopul Meu este să vă îndumnezeiesc 

şi să trăiţi în sfinţenie pentru că Eu sunt Sfînt. Acestea sunt Principiile Mele. Doresc 

abandonul vostru zilnic. Eu sunt Izvorul Iubirii şi toţi puteţi trage din Inima Mea Sfîntă 

pentru a da această Iubire celorlalţi. Atunci, voiesc ca să învăţaţi a Mă adora şi să vă amintiţi 

întruna de Prezenţa Mea. Prezenţa Mea este şi Ea o taină. Ar trebui să vă amintiţi pururea că 

nu sunteţi NICIODATĂ singuri, Eu sunt pururea cu voi; atingeţi perfecţiunea... faceţi ca 

acest pămînt uscat să prospere... Nu vă cer lucruri necunoscute vouă, nici dincolo de puterile 

voastre, vă cer tot ce este sfînt şi tot ce am este Sfînt: Trupul Meu e Sfînt, veniţi şi mîncaţi 

Trupul Meu şi beţi Sîngele Meu, căci nu Mă voi întoarce de la cel care vine la Mine. Eu sunt 

Pîinea Vieţii. Rugaţi-vă ca cel rău să nu vă poată înşela. Nu lăsaţi Ochii Mei să se-nece în 
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amărăciune. Proclamaţi Iubirea Mea de pe acoperişurile caselor, proclamaţi că Iubirea Mea 

este mai gustoasă decît vinul. Vă voi aminti că aveţi un Tată în Cer care vă iubeşte infinit de 

mult şi Numele Lui este precum mirul care se scurge din El pentru a vă unge şi binecuvînta; 

Numele Lui este Iubire. Vă binecuvîntez pe fiecare dintre voi, lăsînd Suspinul Iubirii Mele pe 

fruntea voastră. Iubirea vă iubeşte şi este cu voi în fiecare zi. Fiţi cu toţii una. 
Mesajul Sfintei noastre Mame: 
–Pacea fie cu voi. Preaiubiţii Mei copii, faceţi ceea ce Domnul vă cere să faceţi. Rugaţi-vă pentu 

ceilalţi fii şi fiice ale Mele care sunt departe de Noi, rugaţi-vă pentru convertirea lor. Căutaţi 

mereu numai ce este sfînt; fiţi ca floarea-soarelui care caută şi se întoarce după soare urmă-

rind Lumina. Uitaţi-vă la ce vă oferă Domnul şi lăudaţi Numele Lui Sfînt. Apropiaţi-vă toţi 

cei care doriţi ca El să fie aproape de voi şi săturaţi-vă din Roadele Lui. Dumnezeu este 

Ziditorul vostru şi Lui Îi stă în putinţă să fie şi Învăţătorul vostru. Nu conteniţi a vă ruga cînd 

totul vă merge bine; rugaţi-vă şi cînd sunteţi în bucurie, veniţi şi lăudaţi-L, veniţi şi adoraţi-L. 

Dumnezeu este şi Veghetorul vostu, fiţi dependenţi de El şi El nu vă va părăsi niciodată, căci 

Lumina lui este Călăuza voastră în această beznă. Păziţi Poruncile Lui, preaiubiţilor, fiţi 

docili în Mîinile Tatălui vostru, fiţi rîvnitori în a lua Înţelepciunea ca Educator al vostru, 

creşteţi în Duhul lui Dumnezeu ca să puteţi fi în Pace şi în perfectă uniune cu Domnul. Încă 

un ultim sfat pentru astăzi: urmaţi calea Credinţei păzind Legea. Vă rog, trăiţi Mesajele 

Noastre, cugetaţi la Mesajele Noastre realizaţi marea bucurie pe care Iisus şi Eu o avem să vă 

învăţăm, dar Bucuria Noastră o să atingă culmea în ziua în care vă veţi scutura complet de 

letargia voastră şi vă veţi preda total lui Dumnezeu, avînd încredere în El. Vă binecuvîntez pe 

fiecare dintre voi. Aduceţi-vă aminte de Sfînta Noastră Prezenţă; nu Ne lăsaţi în urmă... 

rugaţi-vă preaiubiţii Mei copii, umpleţi-vă zilele cu Prezenţa Iubirii. 
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CAIETUL 41  

13. 02. 90 - marţi 
Astăzi, pe cînd mă rugam Rozariul cu părintele James, la al 4-lea mister, „Purtarea Crucii―, am intrat 

deodată într-un fel de extaz. Nu mai aveam glas şi-am început să şoptesc. Mi-era nespus de greu să 

pronunţ fiecare cuvînt. Am început să trăiesc Patimile lui Iisus şi suferinţele Lui din timpul Patimilor. În 

timp ce meditam al 5-lea mister, Crucificarea, am început să-Mi revin puţin cîte puţin. La sfîrşit, m-am 

simţit greoaie, cuvintele şi mişcările mele erau mai încete decît de obicei. Spiritul Meu era încă supus 

agoniei Lui. 
–Iisus?  

–Eu sunt, suflete preascump. Copleşitoare este agonia Mea. Lasă-Mă s-o împărtăşesc cu tine, să 

fac Cerul Meu în tine; binecuvîntează-Mă, Iubirea te iubeşte. Pace peste tine... Priveşte-Mă... 

Vrei să suferi Patimile Mele? Vrei să te sacrifici mai mult?  
–Vreau să fac Voia Ta. 

–Atunci, Eu şi tu, vom împărtăşi lucruri de neurmat. Vassula, mănîncă puţin astăzi şi posteşte cu 

stricteţe mîine. Fă-Mi plăcerea şi închină-Mi ziua de mîine. Nu mai scrie acum. Voiesc să-Ţi 

aminteşti astăzi pe deplin Prezenţa Mea. Te iubesc şi te binecuvîntez. Noi, ţi-aminteşti? 

Roagă-te. 

 

15. 02. 90 
–Iisus?  

–Eu sunt. Sprijină-te total pe Mine. Chemarea de urgenţă a mieilor Mei să mănînce Pîinea Mea 

Mă slăveşte. Vino, lasă-Mă să-ţi dau cîteva cuvinte de Lumină: Eu sunt Învierea care aduce 

pe morţi la Viaţă. Continuă-ţi drumul acum şi să-ţi aduci aminte! Mergi şi spune-o!  
–Prezenţa Ta, Doamne. 

–Prezenţa Mea, dar şi a Maicii Mele, fiică. 

 

16. 02. 90 - vineri 
După amiază, devreme, părintele James şi cu Mine am îngenunchiat în faţa micului meu altar să ne 

rugăm meditînd tainele de durere ale rozariului. Imediat ce am început meditaţia primului mister, 

„AGONIA lui Iisus în grădina Gheţemani,―am început să simt o mare dificultate în vorbire. Nu eram în 

stare să scot un cuvînt şi era ca şi cum duhul Meu intra într-un fel de extaz; şi-uite-aşa, m-am trezit că 

trăiesc Agonia lui Iisus dela Gheţemani, şi-am stat aşa pînă la ultimul „Bucură-te, Marie―. Apoi, cînd 

părintele a început meditaţia celui de-al doilea mister, „Flagelarea― m-am trezit proiectată cu violenţă 

pe covor, prosternată, cu braţele puţin deasupra capului. Trupul Meu se zguduia de fiecare dată cînd 

„biciul― mă lovea. Acum, pentru prima dată, Maica noastră mă pregătea pentru fiecare mister. 
Şi astfel, am trăit toată Patima lui Iisus, pînă la Crucificare, netrecînd prin suferinţe fizice; toate 

suferinţele erau interioare. Aproape o oră mai tîrziu, am trăit încă o dată Patimile lui Iisus. Şi pe la 6.30 

p.m. iarăşi am suferit Patimile în întregime, mai violente ca niciodată. 

 

–Ai fost dăruită acum cu acest dar din Iubirea Mea. Tu n-ai meritat Darul Meu; totuşi, sunt 

Dumnezeul tău şi trec peste toate slăbiciunile tale şi păcatele tale le-am iertat. 

 

19. 02. 90 
–Ah, Vassula, Duhul Iubirii Mele va pune stăpînire pe toată fiinţa ta; lasă Duhul Meu să se 

odihnească în tine şi vei experimenta minuni covărşitoare. Iubirea te iubeşte. 

 

20. 02. 90 
Azi iarăşi, pe cînd mă rugam meditînd Misterele de durere ale Rozariului, am trăit în parte Patimile 
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Domnului. Am trăit în parte Agonia şi în parte, Crucificarea. 
–Copilă, pătrunde mai adînc în Rănile Mele; ascultă Bătăile Inimii Mele... afecţiunea Mea pentru 

tine a devenit nebunie, pînă într-acolo încît vreau acum să te fac să participi cu Mine la 

Patimile Mele. Iubeşte-Mă precum te iubesc Eu. Patimile Mele se repetă în fiecare zi; în 

fiecare zi sunt tîrît pe drumul Calvarului de către aceia care nu mai urmează Drumul Meu. 

Agoniile Mele se înmulţesc cînd văd pe copiii Mei îndreptîndu-se spre focul veşnic. Inima 

Mea este cuprinsă de dureri de nesuportat cînd văd atîta ingratitudine pe pămînt. Trupul Meu 

este flagelat fără milă. Sufăr; cu toate acestea, le-am umplut casele cu lucruri bune, le-am dat 

Pacea Mea, i-am iubit şi încă îi mai iubesc cu Pasiune şi tocmai aceia Mă încoronează cu Cu-

nuna de spini. Am stat înaintea lor ca un cerşetor, cu Inima Mea în Mînă implorîndu-i, dar în 

locul unei priviri blînde, ei Mă batjocoresc, Mă scuipă, îşi rîd de Mine, Mă lovesc în Cap şi 

Mă conduc cu brutalitate pe Muntele unde mă crucifică. Eu pier încetul cu încetul şi Sîngele 

Meu se varsă întruna. Sunt crucificat în fiecare zi de către păcătoşi. Am nevoie de odihnă, 

Mă vei lăsa tu să Mă odihnesc? Ia Cununa Mea de spini, Piroanele Mele şi Crucea Mea... nu 

ai nimic să-Mi spui?  
–Doamne al Meu, preaiubitul meu, Tu care mi-ai încredinţat Giuvaierurile Tale cele mai Sfinte, Tu care m-ai 

acoperit cu Iubirea Ta şi cu Bunătate, Tu, care ai revărsat peste mine, precum mirul, Învăţăturile Tale şi m-
ai înmiresmat cu mireasma Ta; Prezenţa Ta mă încîntă. Tu m-ai dăruit cu darul Iubirii Tale, Tu mi-ai dăruit 
darul Patimilor Tale şi eu, în sărăcirea mea spirituală, nu sunt în stare să-ţi ofer decît binecuvîntările mele, 
voinţa, sufletul şi inima mea.  

 

23. 02. 90 - vineri 
La ora 3:00 fix, m-am prezentat punctual la întîlnirea cu Iubirea pentru a fi cu Iisus în Patimile Lui de pe 

Cruce. 
–Te fac părtaşă la Patimile Mele, copila Mea, pentru următoarele motive: pentru convertirea 

sufletelor, pentru ispăşiri, pentru cei care deformează Cuvîntul Meu, pentru aceşti învăţători 

care presupun că nu am înviat cu Trupul Meu, pentru aceia care Mă înăbuşă, deferenţiindu-se 

în Mine, pentru nesinceritatea care domneşte printre aceia care îl înconjoară pe Vicarul Meu, 

pentru ipocrizia care domneşte printre aceia care cheamă la Pace şi Unitate, dar care nu dau 

viaţă cuvîntului lor, pentru aceia care astupă Glasul Sfîntului Meu Duh şi pentru toţi aceia 

care continuă să trăiască încă în mare răutate sub aceste ceruri. Preaiubito, ispăşeşte pentru 

aceste suflete care Mă duc oră de oră pe drumul Calvarului; toate aceste reparaţii nu sunt în 

zadar. Iubirea îţi va veni de asemenea în ajutor. (Iisus se referă la faptul că Mă va ajuta să 

trăiesc Patimile Lui în acea după-amiază). Vino. 

 

03. 03. 90 
–Iisuse?  

–Nu fii niciodată aspră, alungă tot ce nu vine de la Mine, Eu sunt Pur şi Sfînt, altfel cum ar putea 

să lucreze Duhul Meu în tine precum Eu voiesc? (Iisus îmi reproşează pentru anumite lucruri pe 

care le-am zis despre o persoană). Vassula, nimic nu poţi face fără Mine. Eu sunt Cel care voi 

slăvi Numele Meu iarăşi, păcătoşii se vor întoarce la Mine; Numele Meu va fi păstrat Sfînt şi 

ceea ce am zis, se va împlini.  

Copila Mea, Eu sunt Dezvăluitorul Tainelor şi descopăr multora ceea ce am orînduit. Tu eşti 

una din sufletele Mele alese căreia i-am revelat Faţa Mea Sfîntă şi intenţiile Mele. Tot ce trebuie 

să faci este să transmiţi Mesajele Mele. Nu ai menirea să convingi pe nimeni. Floare, fă tot ce-ţi 

stă în putinţă, iar Eu voi face restul. Ştiu cît eşti de mărginită, dar nu te îngrijora, Eu sunt alături 

de tine pentru a te încuraja; sporeşte rugăciunile tale, desfată-Mă şi rămîi lîngă Mine. Adu-ţi 

aminte, erai moartă şi Eu te-am sculat, erai rece faţă de Mine şi am aprins Văpaia Mea în tine ca 
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să te ardă Iubirea Mea, erai apatică faţă de Mine, şi Eu te-am făcut înfocată şi însetată de Mine. 

Ani de zile am trăit în pustia ta, negăsind nici odihnă, şi nici mîngîiere de la o făptură pe care am 

zidit-o cu atît de multă iubire. Te priveam îngrozit cum alunecai departe de Mine. Nu aveam 

decît să spun: „Fie ca acest deşert şi pămînt gol să jubileze!“ – dar am vrut colaborarea ta, n-am 

vrut să-ţi violez libertatea. Pentru a te libera, preaiubito, a trebuit să te trag pînă în pustie şi să te 

las în voia ta. De-abia atunci ai început să-ţi dai seama cît erai de goală şi cît de întinat îţi era 

sufletul; şi-aşa, îngrozită, te-ai aruncat la Picioarele Mele. Ţi-ai dat seama cît erai de incapabilă 

de una singură; atunci, Eu te-am făcut să înţelegi cît am suferit în sălbăticia ta şi cît ai ars Buzele 

Mele ca să ajungă mai uscate decît pergamentul, din sete de iubire. Te-am făcut apoi să vezi 

lăuntrul tău care devenise pustia ideală pentru a-şi face cuib viperele şi pentru a-şi depune 

ouălele fără teamă
7
. Apoi, am permis voalului tău să cadă pentru ca astfel să te învrednicesc a 

vedea Frumuseţea Mea şi cu Degetul Meu te-am atins, schimbîndu-te. Am mers în toate direcţiile 

căutînd mijloacele prin care te-aş putea face a Mea pe vecie şi a face din tine o iniţiată în 

Misterele Mele. Ţi-am schimbat deşertul într-un izvor şi pustia ta, în rîuri. Da, Eu sunt Acela 

care, în curînd, va face din pămînturile voastre arse (întreaga omenire), lacuri, iar din cîmpurile 

voastre uscate, izvoare de apă.  

Nu vă voi lăsa să pieriţi; ascultă: voi scutura pe mulţi dintre voi şi voi face ca Glasul Meu să 

fie auzit din Locaşul Meu, adică, voi arăta Sfinţenia Mea şi Milostivirea Mea multor naţiuni ca să 

fie capabili să Mă recunoască. Eu sunt Sfînt şi voiesc să vă fac pe toţi să înţelegeţi că şi voi 

trebuie să trăiţi în sfinţenie. 

 
Tîrziu te-am mai iubit, 

Frumuseţe fără vîrstă şi pururea virgină, 

tîrziu te-am mai iubit!  

Aflatu-Te-ai în mine,  

dar eu stăteam pe-afară 

şi-acolo Te căutam pe Tine. 

În rătăcirea-mi oarbă, pierdutu-m-am 

În a Tale zidiri atît de minunate, 

Ce chiar de Tine fuseseră create...  

Tu erai cu mine, eu nu eram cu Tine. 

Ţinutu-m-a departe Zidirea Ta, de Tine; 

şi totuşi, de n-ar fi fost în Tine, de loc nu ar fi fost. 

Chemat-ai, strigat-ai, surzenia-mi pătruns-ai; 

Licărit-ai, luminat-ai şi orbirea-mi, degrabă vindecat-ai. 

Suflat-ai peste mine mireasma Ta cea dulce, 

Şi-n mine-adînc am tras-o, şi-acuma, de Tine am suspine. 

Gustatu-Te-am, şi-acuma mai multă foame-mi este, 

Şi sete mi-e de Tine, din ce în ce mai multă. 

Ajunsu-m-ai, şi-atuncea 

Pacea Ta cătat-am cu rîvnă şi mai multă. 
(Sf. Augustin, Confesiuni, Cartea X, 27-28) 

 
–Doamne al Meu, gîndurile mele acum sunt la unitate. Vor ei sincer să se unească, Doamne al meu?  

–Cît despre asta, copila Mea, nu ţi-am spus şi arătat cît sunt de rigizi unii dintre ei? Cheamă la 

Pace şi Unitate, dar nu cred niciun cuvînt din tot ce zic, inima lor e tot atît de tare ca stînca şi 

                                                 
7
 La începuturile Revelaţiei, Domnul mi-a dat o viziune interioară ca să văd în lăuntrul sufletului meu. Am văzut 

cum hrăneam o viperă 
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rămîn tot atît de neclintiţi ca piatra de moară. Şi totuşi, Eu îi voi pleca pe toţi cu Flacăra Mea; 

aşteaptă şi-ai să vezi...  

 

05. 03.90 
–Pacea fie cu tine. Ascultă-Mă, Eu sunt Prea Înaltul care am binevoit spre tine; roagă-te. (M-am 

rugat) 
Adu-ţi aminte, Vassula, că eşti lut şi Mie Îmi este cu putinţă să te modelez în ceea ce voiesc. 

Fiică, permite-Mi să te modelez în fiecare Marţi şi Vineri într-o copie a Mea, dîndu-ţi agoniile 

din timpul Patimilor Mele. Potirul Meu are gust amar, vrei tu să-L împărtăşeşti cu Mine? Spune-

Mi copila Mea, vrei să petreci Patimile Mele după cum Îmi place Mie?  
–Da, Doamne, după cum Îţi place. 

–Harul Meu este peste tine, te voi modela într-un mic crucifix... Trupul Meu este acoperit de 

urme abominabile, făcute Mie de aceia pe care îi iubesc cel mai mult; vrei să împărtăşeşti 

semnele de pe Trupul Meu?  
–Da, Doamne al meu, după cum voieşti. 

–Iubirea ce ţi-o port este de necuprins. Vino. 

 

10. 03.90 
Mesaj pentru adunarea de rugăciune din 31.3.90 de la Mînăstirea Capucinilor, în Saint-Maurice, Elveţia 
–Pacea fie cu voi! Eu, Domnul Iisus, vă iubesc. Preascumpii Mei copii, aflaţi că Eu sunt 

Adevărul Veşnic. Eu sunt Calea care vă duce la Viaţa Veşnică. Sunteţi voi gata, în aceste zile 

ale Postului Mare să vă înclinaţi şi să umblaţi pe Calea Mea? Sunteţi voi gata să recunoaşteţi 

că Eu sunt Cel care am însemnat Drumul cu Sîngele Meu? Eu sunt, Crucuficatul cu cele 5 

Răni, care vă vorbesc astăzi, Eu sunt Victima de Iubire care caută inima voastră. Veniţi, 

apropiaţi-vă voi, pe care Inima Mea vă iubeşte, voi, care încă mai şovăiţi, veniţi la Mine şi 

pătrundeţi în Rana Inimii Mele ca să pot să vă seduc şi să vă fac să înţelegeţi că de-acum 

încolo, acolo trebuie să vă găsiţi Pacea şi Bucuria. Veniţi mai aproape de Sufletul Meu şi 

lăsaţi-Mă să suflu peste voi dulcea Mea Mireasmă reînsufleţindu-vă; abandonaţi-vă Mie şi vă 

voi cuibări sufletul vostru în Inima Mea Sfîntă. Chemaţi-Mă şi vă voi răspunde, căutaţi-Mă 

cu rîvnă şi Mă veţi găsi, părăsiţi căile voastre rele şi umblaţi pe Cărarea Mea şi Eu vă voi 

ridica şi vă voi fura sufletul vostru pentru a încînta Sufletul Meu. Iubirea Mea este ca o 

Fîntînă, un Puţ cu Apă Vie, aşadar, veniţi şi trageţi din această Fîntînă şi veţi trăi. Nu fiţi 

asemenea lumii, pentru că lumea nu reuşeşte să aprecieze Marea Mea Iubire. 

Copilul Meu, ai înţeles tu pe deplin Patimile Mele? Eu sunt Cel care te-a scăpat de Moarte. 

Prigonit am fost, pentru tine... desfigurat de lovituri, scuipat, dispreţuit, batjocorit şi ocărît am 

fost, pentru izbăvirea ta, flagelat fără milă am fost, pentru Marea mea Iubire pentru voi; am 

purtat păcatele voastre pe Umerii Mei fără să Mă plîng, „S-a supus ca un miel care e dus spre 

junghiere şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu şi-a deschis Gura Sa“. (Isaia, 

53.7); şi, ca să vă mîntuiesc, preaiubiţii Mei, Mi-am permis să fiu străpuns de chiar cei pe care i-

am zidit. Da, ei au străpuns Mîinile care i-a creat şi, prin Rănile Mele, v-am tămăduit... pentru 

voi am îndurat ore de suferinţi ca să vă ridic sufletul din groapă. Eu sunt Unul Sfînt al vostru, 

totuşi v-am permis să Mă întindeţi pe Cruce pînă ce Mi-aţi dislocat Oasele. Simţiţi astăzi agonia 

Mea, simţiţi-Mi setea din lipsă de iubire, iubire pe care nici inundaţii nu o pot astîmpăra, şi nici 

torente nu-s în stare în veci s-o înnece. Vă voi vedea oare pe voi, care încă mai rătăciţi în pustie? 

Veniţi la Mine înapoi, împăcaţi-vă cu Mine şi trăiţi în sfinţenie, părăsind căile voastre. 

Cu durere şi înlăcrimat M-am uitat la această generaţie pîngărită, depărtîndu-se, urmînd 

viciului în locul Virtuţii, morţii în locul Vieţii, pentru că această generaţie s-a bizuit pe minciună, 
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concepînd astfel raţionalismul care a dat naştere la ateism. Pentru cîtă vreme încă mai trebuie să 

fiu jefuit şi lăsat singur în spatele fiecărui Tabernacol în timp ce Lacrimi de Sînge curg şiroaie pe 

Obrajii Mei, sfîşiind fiecare fibră a Inimii Mele? Agoniile Mele de la Gheţemani se repetă oră de 

oră; pătrundeţi în Rănile Mele şi veţi înţelege agoniile Mele. Am prevăzut de la începutul 

începuturilor cum, în ciuda Jertfei Mele, clanuri se vor ridica împotriva Mea şi vor împărţi 

Trupul Meu, născînd noi doctrine şi, pe măsură ce simţul discernămîntului diminua din pricina 

certurilor dintre ei, se pierdea şi simţul fraternităţii, iar de-atunci încolo geamătul mieilor Mei au 

străpuns Urechile Mele... şi-acum, ca un ecou, Strigătul Meu de pe Cruce vine către diferite 

naţiuni pentru a le chema înapoi şi pentru a vă face pe toţi una. 

Deci, dacă cineva Mă întreabă: „De ce aceste Lacrimi de Sînge curg şiroaie pe Obrajii Tăi?“ 

voi răspunde: „Acestea sunt pentru tine, copilul Meu, sunt Lacrimi pricinuite de păcate şi 

necurăţii; şi dacă Mă întreabă: „Ce e cu semnele astea de pe Trupul Tău? De ce Rănile Tale sunt 

aşa larg deschise?“ voi răspunde: „Acestea Îmi sunt împlîntate în fiecare zi, copilul Meu, fără 

milă, de cei pe care îi iubesc cel mai mult, dar care acum s-au întors împotriva Mea, lăsîndu-Mi 

Rănile larg deschise. Totuşi, ei sunt aceia care ziceau odinioară: „Ne-ar plăcea să învăţăm Căile 

Tale şi să le urmăm“. Cu mintea, ei zac în întuneric şi atîta vreme cît ei nu mor lor înşişi, ei nu 

vor fi în stare să vadă Lumina. Astăzi, din nou, în aceste zile de post, vin la tine, copilul Meu 

păcătos, drept sau nedrept, sau respins de omenire, sau aruncat de colo-colo în această lume, vin 

să-ţi cer împăcarea ta. Mergi şi te împacă cu fratele tău, căci împăcîndu-te cu el, te împaci cu 

Mine, Dumnezeul tău,. Oferă-Mi pacea ta precum Eu ţi-o ofer pe-a Mea, imită-Mă şi fii sfînt, 

jerfeşte-te şi posteşte ca astfel să creşti în duhul Meu care este: Iubire, Sfinţenie şi Adevăr. Ce-

Mi trebuie de la voi este sfinţenie; nu fiţi ca şacalii care-şi petrec vieţile lor noaptea! Pentru că 

intenţiile voastre Eu le cunosc cu mult înainte de a vă naşte! 

În aceste zile, Eu revărs Duhul Meu peste popoarele voastre ca să creşteţi precum iarba acolo 

unde este apă din destul. Mă cobor pe acastă cale ca să umplu magaziile voastre cu produsul 

Meu, Mă cobor ca să vă trezesc din amorţeala voastră şi să vă trag de la căile voastre rele. Şi-

acum, adresez un apel special tuturor acelora care sunt sub Numele Meu şi care lucrează pentru 

Pace şi unitate. Vă cer să veniţi la Mine precum un copil şi să Mă priviţi drept în Faţă şi să-Mi 

răspundeţi la aceste întrebări:  

Fraţilor, aţi făcut tot ce v-a stat în putinţă să păstraţi unitatea Trupului Meu?  

Spuneţi-Mi fraţilor, unde este Pacea pe care v-am lăsat-o, Darul pe care vi L-am dăruit?  

De ce continuaţi să vă diferenţiaţi în Mine?  

Încercaţi voi, sincer, să vă uniţi iarăşi în credinţa voastră şi în practică?  

Adevărat vă spun, înnoiţi cugetul vostru cu o revoluţie spirituală, o revoluţie a iubirii, iertaţi 

ranchiunile pe care vi le purtaţi unii altora şi veniţi la Mine reînnoiţi, veniţi la Mine puri, 

deşteptaţi-vă din somn! Sunt chiar la uşile voastre ciocănind; nu fiţi ca sarea care şi-a pierdut 

gustul, fiţi ca un copac din care răsar mlădiţe fragede şi poartă rod de sfinţenie. Împliniţi Legea 

Mea unindu-vă şi ajutîndu-vă unii pe alţii. Ca ieri, ridic Ochii Mei către Tatăl şi mă rog Lui:  

Tată Sfînt, păzeşte-i pe credincioşii pe care Mi i-ai dat în Numele Tău, ca să fie una precum 

suntem şi Noi. (Ioan, 17. 11), ca toţi să fie una. (Ioan, 17. 21) 

Tată Cel Unul drept, pomeneşte-le despre ascultarea Mea, despre umilinţa Mea, despre 

sinceritatea Mea şi Marea Mea Iubire, ca astfel să pună capăt agoniei Mele, această agonie care 

este pricina acestei sîngerări abundente în Trupul Meu, fă-i să-şi recunoască greşelile şi să se 

împace ca, atunci cînd vin să Mă primească, bîndu-Mă şi mîncîndu-Mă, să vină cu vrednicie. 

Tată, cheamă-i pe păstori şi învaţă-i să fie supli, să cedeze şi să se supună unul altuia, modeşti şi 

umili. Să se învrednicească să înţeleagă Ispăşirea Mea în această vreme a postului şi să caute 
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adevărata Înţelepciune în Mine, Amin. 

Fericit omul care Mă ascultă, 

Fericiţi sunt aceia care urmează Căile Mele; 

Fericit este omul care se umileşte; 

Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este Împărăţia Cerurilor. 

Eu, Domnul, vă binecuvîntez pe voi şi familiile voastre, lăsînd Suspinul Iubirii Mele pe 

fruntea voastră şi Pacea Mea în inimioarele voastre şi să nu uitaţi niciodată că Iubirea este 

Pururea cu voi. Fiţi una. 

 
Mesaj de la Sf. Maria: 
–Pacea fie cu voi. Simţiţi Prezenţa Mea printre voi... fie ca acest har să vă fie dăruit tuturor... 

Preaiubiţi copii, vă cer astăzi să vă curăţaţi sufletul, pregătiţi-vă sufletul în aceste zile de post 

ca să puteţi înţelege deplin Patimile Domnului. Înţelegeţi cum s-a jerfit pentru voi ca să vă 

izbăvească de toată răutatea şi ca să vă cureţe ca astfel să vă învrednicească să fiţi copiii Lui 

adoptivi. Dumnezeu cere împăcarea voastră şi să faceţi penitenţă. Pocăiţi-vă şi credeţi în 

Noul Testament, fiţi împăcaţi cu Dumnezeu şi veţi deveni moştenitorii Lui pentru Viaţa 

Veşnică. 

Dumnezeu vă vrea perfecţi şi vrea să atingeţi desăvîrşirea. Vă reamintesc că nu este cu 

putinţă să o atingeţi fără a vă fi împăcat prin El şi pentru El. Lepădarea de sine vă va conduce pe 

drumul perfecţiunii. Eu, Sfînta voastră Maică sunt cu voi neîncetat, mijlocind pentru voi toţi pe 

lîngă Tatăl pentru abandonul vostru de bună voie şi pentru ca să fiţi perfecţi. Iisus şi cu Mine 

venim la voi în acest chip pentru a vă avertiza şi a vă trezi din somnul vostru. Timpul zboară şi, 

deşi mulţi dintre voi s-au trezit, satana, dublîndu-şi meşteşugurile şi cursele, i-a făcut pe unii 

dintre voi să cadă iarăşi în somn adînc. Scopul lui este să va despartă, să creeze certuri între voi 

şi să vă taie din Viţă; împotriviţi-vă tuturor ispitelor, împotriviţi-vă răului şi cuceriţi-l cu iubire, 

cuceriţi egoismul cu sacrificii, cuceriţi răutatea cu bunătatea, dovediţi-vă iubirea faţă de 

Dumnezeu prin fapte bune, iubiţi pe aproapele ca pe voi înşivă. Mesajele Noastre sunt menite să 

fie urmate, şi nu numai citite, ele trebuie să fie trăite; dovediţi lui Dumnezeu că sunteţi copiii Lui 

fiind curaţi, umili, supuşi şi modeşti. Preoţii Mei... vă iubesc; voi, care sunteţi oile pe care Iisus 

le adună în Braţele Lui şi le instruieşte, veniţi şi luaţi din Inima Sfîntă a lui Iisus pentru a aprinde 

iubirea voastră într-o flacără arzătoare şi astfel s-o transmiteţi mieilor lui Iisus. Călcaţi pe urmele 

Prinţului Păcii şi veţi învăţa să-L cunoaşteţi. Iisus, care este Jertfa, vă va ajuta să vă sacrificaţi şi 

voi mai mult. Găsiţi-L, preaiubiţii Mei, în simplitatea inimii; Dumnezeu nu este complicat. 

Sfîntul Sfinţilor vă vorbeşte mai întîi într-un fel, apoi în alt fel, pentru a vă face să înţelegeţi că 

timpul se grăbeşte. Sunt plină de durere şi Lacrimile Mă înăbuşă, şi Inima se frînge de durere 

privind la atît de mulţi copii adormiţi care resping toate avertizările Noastre Milostive. Vă chem 

cît e ziua de lungă, apar de jur împrejurul globului, implorîndu-vă să vă convertiţi şi să vă 

apropiaţi de Dumnezeu. Nu vin copiii Mei preaiubiţi, ca să vă fac reproşuri, vin din iubire ca să 

vă avertizez, ca să vă ajut şi să vă educ în creşterea voastră spirituală. Fiind Mama voastră, vă 

observ cum creşteţi. Vă iubesc şi scopul Meu este să vă educ să creşteţi în Dumnezeu. Primiţi cu 

bucurie aceste zile de har; Dumnezeu nu v-a părăsit, şi nici nu v-a osîndit. El nu şi-a întors Faţa 

Lui Sfîntă de la voi niciodată. Aşadar, primiţi Duhul Sfînt de Har al Lui cu bucurie şi cu cîntări. 

Bucuraţi Inimile Noastre şi răspîndiţi Mesajele Noastre pînă la capătul pămîntului şi prin ele, 

convertiţi alte suflete. Doresc să văd toate bisericile pline, vii şi calde; deci, trăiţi Mesajele 

Noastre. Revărs peste voi haruri pentru a vă încuraja. Fiţi binecuvîntaţi şi veniţi mai aproape de 

Cruce, la Picioarele lui Iisus, precum eu am fost cu Ioan şi cu Sfintele femei. Veniţi şi adoraţi-L, 

veniţi şi adoraţi-L, lăsaţi Duhul Sfinţeniei să sălăşluiască întru voi în vecii vecilor. Eu, Sfînta 



 

130 

 

voastră Maică, vă binecuvîntez pe voi şi familiile voastre. (Lectură din Biblie: Matei, 5:17-26) 

 

29. 03. 90 
–Floare, îţi dau Pacea Mea. Poartă-Mi Crucea pînă la sfîrşit. Să nu uiţi în vecii vecilor Iubirea 

Mea pentru tine, iubire pe care nici un om în veac nu ţi-ar putea-o da. Aminteşte-ţi pururea 

de blînda Mea stăpînire. Sunt încîntat să te am aproape de Mine în acest chip. Ţi-am arătat 

bunăvoinţa Mea, aşadar, bucură-te! Vassula, nici nu te-ai rugat, nici n-ai avut iubire pentru 

Mine, nu te acuz nici pentru ariditatea ta, nici pentru duşmănia ta faţă de Mine, totuşi, din 

Milă, ţi-am ridicat sufletul din groapă. Aceasta, copilă, ar trebui să se fi întipărit în mintea ta. 

Eu, Domnul, te iubesc. Vino, într-o zi vei înţelege pe deplin. Ridică-ţi ochii la Mine şi spune: 

„Lăudat fie Domnul! Slavă lui Dumnezeu!“ 

Eu, Domnul, te binecuvîntez. 
MAI TÎRZIU, SPRE SEARĂ: 

–Doamne al meu, unde eşti? Nu te văd!  

–Micuţo, sunt în inima ta. 

 

02. 04. 90 
–Vreau să păstrez iubirea mea pentru Tine de-a pururi. Stiu că nu-s în stare să-mi văd propriile mele cusururi, 

de aceea vin şi te rog să mă fereşti de orice tendinţă rea; izbăveşte-mă de păcatul de moarte, permite-mi, 
dulce Yahve, să mă adăpostesc în Tine. 

–Preaiubita Sufletului Meu, îţi acord siguranţa după care suspini; veseleşte-te; alege totdeauna 

ceea ce Îmi place Mie. Nu te teme, sunt lîngă tine. Doresc de la tine iubire, supunere, 

modestie, umilinţă, ascultare, şi astfel vei dezarma ura, nesupunerea, fudulia, vanitatea şi 

răutatea; bucură-te suflete! Nu privi înapoi, uită-te la Mine, priveşte-Mă în Faţă, 

abandonează-te Mie, venirea Mea este aproape, şi cine se teme de Mine, Domnul, va 

înţelege. Duhul Meu este peste tine, preaiubita Mea; Eu, care te-am crescut, îţi voi pomeni 

pururea de Iubirea Mea! Simte-te fericită! Simte-te fericită! Bucură-te, bucură-te, îţi spun! 

Permite Duhului Meu să lucreze în tine, Îmi stă în puteri să săvîrşesc totul în tine, în ciuda 

slăbiciunii tale extreme. Cu cît mai neînsemnată eşti, cu atît mai mare sunt Eu. Acceptă harul 

Meu şi şterge pasivitatea ta. Pacea să fie cu tine pururea. Mîngîie-Mă cu inima ta, nu Mă 

neglija niciodată. Te voi învăţa mult mai multe lucruri, te voi înzestra cu adevărata 

Cunoştinţă. Vei învăţa din Gura Mea. Înţelepciunea vine înaintea pentru a fi Învăţătorul tău. 

Tot ce faci, fă cu iubire. Înfrumuseţează Grădina Mea, înfrumuseţează Capul Meu, înlocuind 

Cununa de Spini cu o Cunună de Trandafiri. Eu, Domnul, aştept cu mare nerăbdare, mai mult 

ca niciodată, ziua Slavei Mele. 

  

03. 04. 90 
–Mi-e dor de Tine, Iisuse, Salvatorul Meu, tu care m-ai scos din groapa pierzării; ştiu că m-ai tratat cu blîndeţe 

şi că m-ai făcut să sufăr ca să mă educi mai bine, fii din nou Salvatorul meu! Reînnoieşte bucuria mea. 
Dezrădăcinează tot răul din mine, pentru că Tu iubeşti Sfinţenia şi inima sinceră. 

–Fii în pace, copila Mea. Suferinţa este Darul Meu prin care te sfinţesc. Voi fi dulcele chin al 

sufletului tău gol, chinul cugetului tău, setea nestinsă a gurii tale, bătaia inimii tale. Deschide-

ţi ochii, suflete, şi porneşte pe calea sfinţeniei. Oferă-Mi voia ta... deschide-ţi ochii şi 

priveşte, suflete! Uită-te la urma pe care am lăsat-o în spatele Meu... Cărarea Mea este 

însemnată cu Sîngele Meu; urmează aceste semne şi ele te vor conduce la Mine. Nu căuta 

nici un aliat, şi nici nu întreba: „Ce este aceasta?“ sau „Ce este aceea?“. Tăria Mea te va 

sprijini în căderile tale. Vino de-a lungul acestui întreg drum suflete şi-ţi voi oferi Potirul 

Meu. Vassula, nu refuza Cupa Mea. Deşi are gust amar, bea-o. Bea şi dă-Mi Mie Slavă şi voi 
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revărsa asupra ta, precum mirul, Binecuvîntările Mele. Ascultă Vassula, fiica Mea, cu toate 

că eşti înconjurată de duşmanii Mei, tu însăţi vei rămîne neatinsă. Aşadar, nu te teme şi înain-

tează, umblă pe urmele Sîngelui Meu şi nu privi nici la stînga, nici la dreapta. Eu sunt 

înaintea ta aşteptîndu-te să te sfinţesc. Vino, vino singură, nu doresc să găsesc în tine rivali. 

Pentru Marea Mea Iubire ce o am pentru tine, mănîncă mai puţin în zilele acestea de curăţire. 

Sunt Eu, Mîntuitorul tău, care stă la capătul acestui drum. Deschide-ţi ochii şi priveşte la 

urmele Sîngelui Meu ce L-am vărsat pentru tine. Fie ca aceste zile să fie memorabile pentru 

tine. Trezeşte-te suflete, de ce eşti adormit? Vino şi cată-ţi tăria în Mine, vino şi-ţi voi potoli 

setea dacă tu Îmi potoleşti setea Mea de Iubire. Aceasta, fiică, este datoria ta, deoarece Eu am 

fost Acela care te-am scos din groapă, şi deoarece Eu am fost Acela care am venit în ajutorul 

tău, arătîndu-ţi Marea Mea Iubire pentru tine. Vino acum şi oferă-Mi voia ta, fi nerăbdătoare 

în a-Mi potoli setea nepotolită de iubire, lăsînd cîţiva stropi de iubire pe Buzele Mele arse. Îi 

voi primi precum florile sălbatice ale deşertului primesc roua dimineţii, suflete!  

N-ai fost nici fără prihană, nici credincioasă, totuşi, Eu te-am iertat în Puritatea Mea şi în 

Lumina Mea. Am şters fiecare păcat al tău, deci răsplăteşte-Mă acum. Ridică-ţi ochii la Mine şi 

uită-te la steagul pe care îl desfăşor deasupra ta... dintre mulţi, te-am ales pe tine, pentru a arăta 

lumii întregi, prin tine, flamura Iubirii şi Milostivirii Mele. O expun acum deasupra capetelor 

voastre. Generaţie! Ca un iubit care-şi urmăreşte preaiubita lui, aşa merg Eu în toate părţile 

pentru a căuta mijloacele prin care aş putea să vă fac ai Mei pentru întreaga Veşnicie. Arată-Mi, 

generaţie că dincolo de zidul tău, este cu putinţă să mai găsesc un prieten credincios... şi dacă nu 

găsesc niciunul, un prieten şovăitor... şi voi preschimba falsitatea ta în limbaj sincer, pentru ca 

ziua dezastrului să nu te lovească. Prietene, tu, care încă mai şovăi între rău şi bine, nu fi 

căldicel! N-ai înţeles pînă acum că Inima Mea este bolnavă de iubire? Vino şi simte bătăile 

Inimii Mele. Fiecare bătaie a Inimii Mele este un cîntec minunat de Iubire pentru tine, prietene, o 

chemare de iubire a Geloasei Iubiri. Vino la Mine pînă la apusul soarelui şi înainte ca umbrele 

nopţii să te acopere ca un văl; vino la Mine, nu Mă lăsa iar în nedumerire pînă mîine, vino 

înainte de a veni Furtuna şi Focul să te spulbere ca pleava. Vino la Mine şi voi veghea asupra 

sufletului tău în zilele nenorocirii. Lasă-Mă să te aud suflete, lasă-Mă să-ţi aud zgomotul paşilor, 

lasă-mă să aud glasul tău înaintea căderii nopţii... (Iisus, de la a implora, deodată a schimbat tonul). 

Smochinul este copt şi curînd veţi mînca primele lui fructe... fericit tu, care acum rabzi de foame, 

căci te vei sătura. 

Iubirea vă iubeşte. Casa Mea este Casa voastră; cădeţi în Braţele Mele şi vă voi umple 

uscăciunea voastră cu potopul Iubirii Mele. Veniţi; Eu, Iisus, vă iubesc nemăsurat. 

 

10. 04. 90 
Mesaj pentru adunarea-pelerinaj din Lens, Elveţia, 28.4.90 
–Pacea fie cu voi... Eu sunt Sfîntul vostru care veghează de Sus asupra voastră... reculegeţi-vă şi 

simţiţi Prezenţa Mea... simţiţi Prezenţa Mea, simţiţi Ochii Mei asupra voastră. Adevăr grăiesc 

vouă, nu există om care să aibă o mai mare iubire pentru voi decît a Mea. Eu sunt Acela Care 

vă iubeşte cel mai mult, Eu, Dumnezeul Viu. 

Astăzi, preaiubiţii Mei, poparele voastre trăiesc în întuneric, dar M-am coborît din 

Milostivirea Mea Nemărginită să refac Casa Mea şi să vă aduc înapoi la Mine. Cu-adevărat, Eu 

revărs Duhul Meu peste întreaga omenire pentru a hrăni naţiunile voastre muritoare de foame cu 

Cuvîntul Meu şi să vă reamintesc că Eu sunt Sfînt. Mă cobor ca să vă încurajez în a face binele şi 

să descurajez înclinaţiile voastre spre rău. Stau chiar la uşa ta suflete, bătînd. Eu sunt Cel pe care 

Îl cauţi, Eu sunt Cel ce-ţi ridică sufletul tău şi-l exaltă. Adevăr grăiesc vouă, Iubirea este pe 
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drumul de întoarcere. Întoarcerea Mea este aproape de voi. Aşadar, rugaţi-vă pentru convertirea 

sufletelor, rugaţi-vă ca să se întoarcă înaintea Venirii Mele, rugaţi-vă cu rîvnă pentru ca Strigătul 

Meu în această pustie să ajungă la urechi şi să spargă surzenia lor. Rugaţi-vă Tatălui ca să nu se 

reverse Cupa Dreptăţii Lui înaintea convertirii tale, generaţie! Chemaţi-Mă, şi vă voi auzi! 

O, generaţie, generaţie... întinată dincolo de cuvinte... necurată de nedescris, vina ta te 

omoară. Perversitatea şi necredinţa ta, generaţie, au străpuns Eternitatea, zguduind stîlpii cerului. 

Nelegiuirile tale ţi-au golit duhul de toată înţelepciunea. Dac-aţi şti ce tremură îngerii Mei văzînd 

ceea ce vă aşteaptă... pămîntul care va fi acoperit cu însuşi sîngele tău, din necredinţa ta! 

Pămîntul care te va face bucăţele chiar în faţa îngerilor Mei! Dacă toţi aţi înţelege cutremurarea 

ce va să vină, nu v-aţi mai pierde viaţa, cum faceţi acum, cu vorbe deşarte şi în necredinţă în 

Dumnezeu. 

Eu, Domnul, las să curgă Duhul Meu pentru a vă pregăti, pentru a vă învăţa cele ale cerului 

şi pentru a vă chema la pocăinţă şi la convertire. Eu sunt un Dumnezeu al Milei, care se pleacă 

spre voi în aceste zile de Har ca să vă salveze. Ascultaţi Strigătele Mele disperate! Preaiubiţilor, 

Mă cobor ca să vă trezesc; nu voi osteni repetînd implorările Mele, generaţie nerecunoscătoare, 

şi voi continua să repet rugăminţile Mele. Buzele Mele nu vor osteni să vă cheme, dar, în vreme 

ce vorbesc, suferinţele Mele rămîn... Totuşi, Lumina este aproape de voi pentru a alunga 

întunericul vostru, generaţie... 

Deschideţi-vă ochii, deschideţi-vă ochii şi Mă veţi vedea în toată Splendoarea Mea. Sunt 

gata să dau ochilor voştri lumina ca să vedeţi, ca astfel să nu vă fure somnul morţii. Faptele 

generaţiei voastre sunt corupte şi urîte, departe de a fi Chipul Meu, departe de Iubire, departe de 

Sfinţenie. Eu sunt Unul Sfînt al vostru, dar Mă recrucificaţi în fiecare minut. Eu sunt Cel ce vă 

îmbrăţişează astăzi cu atît de multă iubire, Braţele Mele vă cuprind de jur împrejur şi Mîna Mea 

vă hrăneşte cu Cuvîntul Meu pentru a vă reda dumnezeirea, generaţie mai slabă ca niciodată. Mă 

cobor să te izbăvesc de cel rău.  Nu vin ca să te ameninţ, din marea Mea Milostivire vin numai ca 

să te avertizez. Inima Mea tînjeşte să vă posede şi să vă facă ai Mei pentru întreaga Veşnicie şi să 

vă îmbrace în haine de un alb strălucitor. Inima Mea caută cu disperare să vă tragă înapoi de la 

ororile voastre. Vă chem, dar atît de mulţi dintre voi, astăzi, nu răspund. Grăiesc prin instrumente 

slabe, dar mulţi dintre voi nu vor asculta, în schimb, îi tratează pe trimişii Mei drept impostori. 

Aceşti oameni ar alege mai degrabă să facă ceea ce Îmi displace Mie cel mai mult: a le lua 

viaţa
8
... crezînd că-Mi slujesc Mie. 

Duhul lor, inconştient şi în tenebre, nu recunoaşte Duhul Meu Sfînt de Har, nu mai mult 

decît M-au recunoscut evreii, pe Mine, ca Mesia! Ei Mă provoacă, nu Mă exaltă. Ei astupă 

Drumul Meu cu spini şi mărăcini, încurajează impuritatea şi promiscuitatea în această generaţie 

nelegiuită şi nesăbuită. Simţiţi Agonia Mea, simţiţi Amarul Meu... Ochii Mei s-au închis şi se 

consumă în lacrimi... Mă cobor pînă la voi cu mare iubire 

Ca să vă ofer darul Iubirii, darul Duhului Meu Sfînt, darul Dumnezeirii Mele, Mă cobor ca 

să vă amintesc de Sfinţenia Mea. Spune-Mi atunci, lasă-Mă să te aud, pe tine, pe care Inima Mea 

Sfîntă te iubeşte şi pentru care bate, te voi vedea vreodată revenind din acest pustiu? Revino la 

Mine, pentru ca să nu mai zac agonizînd, în aşteptarea sunetului paşilor tăi. Nu-ţi voi face niciun 

                                                 
8
 A le lua viaţa... numai aceste trei cuvinte care înseamnă mult mai mult... Ele mai înseamnă şi că acei oameni care 

atacă Duhul Sfînt şi care-L suprimă, Duhul Sfînt care vorbeşte prin trimişi, înăbuşind avertizările lui Dumnezeu, 

sunt responsabili pentru sufletele care se vor pierde. Sfîntul Duh al Harului, astăzi, a ales să ne trezească prin ceea ce 

generaţia noastră are nevoie: înmulţirea revelaţiilor şi mesajelor prin apariţii. Chemarea de la Fatima nu a fost luată 

în serios. Ea a fost ignorată timp de 13 ani, cînd ea era de fapt un avertisment; rezultatul a fost al 2-lea război 

mondial şi extinderea comunismului în toate părţile lumii. 
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fel de reproş, nu, te voi lăsa numai să te arunci la pieptul Meu şi te voi legăna cu Lacrimi de 

Bucurie. Copilul Meu, te voi acoperi cu potopul Iubirii Mele, lăsîndu-ţi sufletul în Pacea Mea... 

Voi avea grijă de tine, nu sunt Eu Păstorul tău? Vezi? Trăiţi începuturile acelor zile promise 

vouă; am zis că Duhul Meu de Har va sufla peste morţii voştri, adică, vă voi scula din morminte 

şi vă voi aduce înapoi la moşia voastră: 

Inima Mea Sfîntă, 

 

şi vă voi copleşi cu Duhul Meu, tămăduindu-vă şi Mă veţi recunoaşte ca Dumnezeu al 

vostru. Voi, dinspre partea voastră, deschideţi-vă ochii şi inima, abandonaţi-vă Mie, oferiţi-Mi 

voia voastră, şi Eu voi face restul. Aduceţi-vă aminte de Sfînta Mea Prezenţă. Fiţi vasele Mele de 

Lumină, purtînd Cuvîntul Meu şi difuzînd Mesajele Mele. 

 

Eu, Domnul, vă binecuvîntez, pe fiecare dintre voi, lăsînd Suspinul Meu de Iubire pe fruntea 

voastră. Fiţi una. 
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