
Caietul 42 
12. 04. 90 - PENTRU PARIS ŞI ITALIA 

Pacea fie cu voi. Eu sunt Învierea. Cine crede în Mine, chiar de moare, va trăi. Eu sunt Duhul 

Sfânt al Adevărului, Eu sunt Aducerea Aminte a Cuvântului Meu care, prin Coborârea Mea, 

vă trezesc din somnul vostru adânc. S-a spus că Harul Duhului Meu va fi revărsat din belşug 

peste întreaga omenire şi că fiii şi fiicele voastre vor prooroci. (FAPTELE APOSTOLILOR 2.17) 

Tot ce spune Scriptura este pe cale de a se împlini. Din Cer vă pregătesc să recunoaşteţi 

Adevărul. Vă încurajez făcând semne în cer şi pe pământ. Le dau vedenii celor săraci şi celor 

mici, O trimit pe Maica Mea ca învăţătoare, la tot felul de neamuri, pentru a vă instrui, port 

Milostivirea Mea Infinită ca pe un steag deasupra capetelor voastre, generaţie, pentru a vă 

educa şi a vă da înapoi dumnezeirea. Dacă Mă ascultaţi astăzi, vă voi ridica sufletul şi veţi 

ajunge la locul de odihnă! Generaţie! Ai slujit destul de mult timp idolilor fără nume, idoli 

fără viaţă, invenţii care te-au lovit de moarte, le-ai acordat onoruri divine, corupându-ţi viaţa, 

de ani  de zile nu ţi-am mai auzit glasul, nici sunetul paşilor tăi, nici nu M-ai invocat, nici nu 

Mi-ai lăudat Minunile. Ah, generaţie, de ce M-ai respins, pe Mine, Sfântul tău? Vino şi 

ascultă-Mă iarăşi: Iubirea va reveni la tine ca Iubire. Aceasta este făgăduinţa Mea, deci fii 

pregătită să Mă primeşti şi-ţi voi da darul Iubirii Mele şi darul Sfinţeniei Mele.  

Preaiubiţii Mei, care v-aţi adunat astăzi, aici, aflaţi că sunt Eu, Iisus, care v-a căutat şi v-a 

chemat din fundul pustiei pentru a intra în Grădina Mea de Desfătări: Adunarea Mea. Eu sunt 

Inima Sfântă, întotdeauna atât de sensibilă, care vă cere să faceţi pace cu Mine şi să vă 

împăcaţi cu Mine; Fie ca să-înflorească aceşti spini care înconjoară Inima Mea Sfântă într-o 

cunună de flori; deschideţi-vă inimile Mie şi uraţi-Mi bun venit, oferiţi-Mi inima voastră şi 

vi-o voi răpi pentru a delecta Inima Mea. Vorbiţi-Mi cu inima şi nu voi rămâne tăcut. Daţi-vă 

seama că Eu, care sunt Regele vostru şi Stăpânul a toate, Mă cobor până la voi, în această 

lume, care se scaldă în păcat, pentru a vă căuta. Prietene al Meu, câtă vreme trebuie să te mai 

caut? Ochii Mei au ostenit tot aşteptând răspunsul tău de bun venit dat Harului Duhului Meu. 

Îmi deschid Gura, arzând de nerăbdare să aud răspunsul tău, dar cuvântul nici măcar nu se 

află pe limba ta…  

Harul Duhului Meu strigă către voi pentru a vă conduce în adâncurile Inimii Mele Sfinte, dar, 

astăzi, Harul Duhului Meu nu capătă nici o mulţumire pentru Milostivirea Lui… Mă aplec de 

pe Tronul Meu până la voi, până la uşa voastră, vin la voi ostenit şi ca un Cerşetor, în 

zdrenţe, rănit, de nerecunoscut…, desculţ şi părăsit; auziţi tânguirea Mea… sunt Eu, 

Hristos… Mi-e sete… Mi-e sete din pricina lipsei de iubire… Buzele Mele sunt arse de setea 

de iubire… Gura Mea, mai uscată decât pergamentul, tot repetând rugăminţile Mele… Inima 

Mea este bolnavă de iubire… Vă iubesc în neştire, în pofida mândriei şi a răutăţii voastre 

înspăimântătoare. Vin la voi, pruncii Mei, cu Inima Mea în Mână; ştiu cât de săraci sunteţi, 

dar, cu toate acestea, pot să cinez cu voi la masa voastră? Îmi veţi potoli setea? Veţi ostoi 

Rănile Mele? Nu, nu voi m-aţi căutat, ci Eu v-am căutat şi v-am găsit goi în acest pustiu în 

care trăiţi; permiteţi-Mi să pătrund în inimile voastre şi vă voi împodobi în chip maiestuos… 

dacă Îmi permiteţi să intru în inima voastră, vă voi face să vedeţi Rănile Mele, care Mi-au 

fost făcute în casa celor mai buni prieteni ai Mei. Veţi fi înspăimântaţi de adâncimea lor şi 

impresionaţi de nenumăratele semne făcute cu sălbăticie pe Trupul Meu. Rănile Trupului 

Meu sunt de aşa natură că M-au mutilat în timpul flagelării.  

Adevăr grăiesc vouă, cine nu primeşte Împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc, nu va intra în Ea 

în veac. Căutaţi-Mă în simplitatea inimii şi Mă veţi găsi. Nu Mă ispitiţi şi Mă veţi vedea, 

recunoscând Atotputernicia Mea. Nu staţi de-o parte şi nu fiţi reci la Chemările Noastre, nu 

fiţi surzi la Chemările Noastre, ascultaţi implorările Noastre, destupaţi-vă urechile şi 



recunoaşteţi Chemarea Păstorului. Dacă sunteţi slabi, vă voi ridica şi vă voi purta pe Umerii 

Mei. Sunt gata să şterg fiecare păcat al vostru în Puritatea Mea şi în Lumina Mea.  

O, prietene! De ce mai stai, nehotărât şi şovăitor? Cordonul tău ombilical încă e legat de 

Mine; Eu sunt Sursa respiraţiei tale, Eu sunt Îmbelşugata Sursă atothrănitoare şi cu Cuvântul 

Meu îţi dau viaţă şi te feresc de moarte. Prietenii Mei, nu diferitele recolte pe care le mâncati 

vă dau viaţă, ci Eu sunt Cel care va dă viaţă. Ridică-ţi ochii către Mine şi păstrează Cuvântul 

Meu în inima ta ca pe o comoară de mare preţ şi vei trăi! Vino şi cere-Mi să-ţi deschid ochii 

şi voi alerga în întâmpinarea ta şi-ţi voi ridica vălul. Prietene al Meu, vino şi cere-Mi să te 

aduc înapoi din surghiunul tău, unde mulţi dintre voi rătăcesc, şi voi veni la tine zburând. 

Chiar dacă ai construit un zid în Calea Mea atunci când răutatea te stăpânea, pentru a te des-

părţi de Mine, voi spulbera dintr-o Suflare a Mea acel zid şi-apoi îţi voi aminti iarăşi de 

Iubirea Mea, îţi voi aminti că Eu sunt Cel care te iubeşte cel mai mult şi că sălaşul tău este 

Inima Mea Sfântă. Vă voi aduce aminte să nu vă deosebiţi în Mine, vă voi aminti să fiţi uniţi 

în inimă şi suflet şi să vă iubiţi unul pe altul precum Eu vă iubesc. 

Da, Eu sunt Aducerea Aminte Permanentă a Cuvântului Meu care vă vorbeşte pentru a 

reîmprospăta memoriile voastre. Primiţi Duhul Meu Cel Sfânt… Binecuvântez pe fiecare 

dintre voi şi, chiar în acest moment, las pe fruntea voastră Suspinul Meu de Iubire; fiţi una.  

 
13. 04. 90 

Vinerea Mare: Mesaj la adresa tuturor care lucrează la răspândirea Mesajelor: 
Pacea fie cu tine. Eu sunt Cel care stimulează instrumentele Mele; nu te mai frământa. Copila 

Mea, sunt lângă tine. 
Doamne, ia-mă sub stăpânirea Ta. 

voi face, dacă Mă laşi; fă-Mi loc. Te iubesc. Îţi dai seama că prin Mine, Mesajul Meu va fi 

cunoscut? Eu deţin cheile tuturor uşilor. Dacă apare vreo piedică, aminteşte-ţi că am 

îngăduit-o pentru Slava Mea. Fii ingenioasă cu Lucrarea Mea; şi aceasta grăiesc fiecăruia pe 

care l-am ales să-Mi răspândească seminţele Mele; aceia care Mă dezamăgesc vor fi înlocuiţi. 

Fiţi înţelepţi ca şerpii, dar blânzi ca porumbeii; nu vă fie teamă de nimeni, fiţi atenţi la 

pericole; contaţi unul pe altul, împărtăşiţi-vă unul altuia, rămâneţi cu toţii în Iubirea Mea. 

Aduceţi-vă aminte că nu voi M-aţi căutat, Eu sunt Cel care v-am ales şi Eu sunt Cel care v-

am format, v-am schimbat şi v-am făcut râvnitori; Eu v-am dat fiecăruia câte o îndatorire, să 

mergeţi în lume şi să aduceţi roadă. Eu sunt Cel care v-am însărcinat cu această muncă. Vă 

iubesc şi vă voi îndruma până la capăt; stăruiţi până la sfârşit. Nu lânceziţi, ca să nu daţi pas 

Satanei, staţi treji, odihniţi-vă când trebuie, dar nu fiţi neglijenţi cu Lucrarea Mea; faceţi tot 

ce vă stă în putinţă, iar restul voi face Eu. Eu sunt Uşa şi nimeni nu poate intra în Împărăţia 

Mea decât numai prin Mine. 
Te implor, Doamne, numeşte-i pe cei cărora Te adresezi. 

Vassula, oricine poartă Cuvântul Meu poartă Lumina Mea. I-am ales şi ei se ştiu, se recunosc 

ei înşişi. Vă binecuvântez pe toţi, pe toţi cei care difuzaţi Mesajul Meu. Vassula, mieluşeaua 

Mea, am ştiut din totdeauna că eşti slabă şi de aceea te-am ales; slăbiciunea Mă atrage. Pute-

rea Mea atinge culmea în slăbiciune; încercări vei avea întruna, dar acestea sunt pentru 

creşterea ta; te vreau tare; vreau să fii în stare să faci faţă dificultăţilor cu prudenţă; vreau să 

Mă slăveşti. Aşadar, Vassula Mea, nu lăsa şarpele să te ispitească; el îţi dă târcoale şi 

încearcă disperat să te facă să cazi; fii pururea vigilentă. Eu sunt cu tine şi te voi sprijini în 

căderile tale. Roagă-te necurmat, ca astfel ispititorul să nu aibă ocazia să se apropie de tine. 

Aceasta este recomandarea Mea: roagă-te, roagă-te, roagă-te şi adu-ţi aminte pururea de 

Prezenţa Mea; posteşte, spovedeşte-te şi adoră-Mă, mănâncă-Mă şi bea-Mă; plăteşte răul cu 



iubire şi bucură-te pentru tot ce-ţi dau. Aaah, Vassula… desfată-Mă şi rămâi mică. 
Doamne, nimiceşte-mă dacă trebuie, dar ţine-mă mică, neînsemnată. 

Te voi ţine mică… ia-Mă de Mână acum şi hai să urcăm. Eu, Iisus, vă iubesc pe toţi; 

amintiţi-vă că Eu sunt Învierea. 

 
24.4.90 

„Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului.“ (PSALM 

117.22) 
Domnul meu, Iisus, ai fost respins ca Mesia pentru că duhul lor nu era pregătit, inimile lor erau închise şi 
învârtoşate. Totuşi, Tu Te-ai adeverit a fi Piatra din Capul Unghiului. În generaţia noastră, Doamne al meu, 
revărsarea Duhului Tău Sfânt este de asemenea respinsă de către „ziditori― , şi totuşi, într-o zi, Duhul Tău 
Cel Sfânt ne va dovedi tuturor că El era Piatra din Capul Unghiului. Negând şi înăbuşind Duhul Tău Cel 
Sfânt, care se coboară la noi ca Aducere Aminte , „ziditorii― îşi sapă propria lor groapă. 

Vezi tu cum s-au adeverit vechile profeţii? Cu adevărat am spus că „Mângâietorul, Duhul 

Sfânt, pe care Tatăl Îl va trimite în Numele Meu, vă va învăţa totul şi vă va aduce aminte 

tuturor despre cele ce v-am grăit, dar am ştiut din veac că numai o rămăşiţă va asculta şi se va 

întoarce la Mine. Aceia care cu adevărat Mă vor asculta, îi voi îmbrăca cu Duhul Sfânt al 

Înţelepciunii Mele şi cu Duhul Înţelegerii; da, îi voi îmbrăca în Sfântul Meu Duh al Sfatului 

şi al Cunoaşterii, iar lumina plăpândă care a mai rămas acum în lume va deveni un foc viu. 

Repet: Harul Sfântului Meu Duh este în prezent trimis în cele patru colţuri ale pământului ca 

să vă înveţe să fiţi sfinţi şi să vieţuiţi iarăşi ca fiinţe divine. Pământul se va prefacere într-o 

copie a Cerului şi astfel Voia Mea se va fi făcut. Rugăciunea pe care v-am învăţat-o se va 

împlini. 
Doamne! Întoarce-ne pe toţi degrabă de pe drumul pierzării; învredniceşte-ne să fim una, strâns uniţi şi să 
trăim în sfinţenie precum îngerii tăi în Ceruri, precum toate sufletele care trăiesc în Cer şi nedespărţite, în 
Iubirea Ta; învredniceşte-ne şi pe noi, precum pe ei, să fim uniţi în Iubire şi să împărtăşim precum ele Iubi-
rea Ta, în unitate, pentru ca pământul să devină o oglindă a Cerului. Să vină Împărăţia Ta şi pământul să se 
înnoiască cu lucruri noi. Să revină degrabă Duhul Tău Cel Sfânt, în timpul acestor de-al doilea Rusalii, 
pentru a ne înnoi cu un nou spirit de iubire şi a ne preschimba pe toţi în fiinţe divine! Maranatha! 
(Doamne, vino!)  

Pacea fie cu tine. Adevărat îţi grăiesc că se apropie zilele în care Împărăţia Mea pe pământ va 

fi precum în Cer. Nu veţi mai sta despărţiţi pentru mult timp sub aceste ceruri. Curând, veţi fi 

cu toţii una şi Iubirea va locui între voi. Aceasta este Făgăduiala Mea, dar, preaiubiţii Mei, 

această înnoire nu va veni fără chinuri. Ca orice naştere, această înnoire va avea şi ea durerile 

ei de naştere, dar chinurile vor fi repede preschimbate în bucurie. Revărs Duhul Meu Sfânt 

peste tine, generaţie, ca să ud pustiul tău şi să preschimb în râuri pământul tău uscat. Da! Voi 

uda pustiul vostru şi-l voi preschimba într-o Grădină; în cele din urmă tu vei vedea tăria 

Cuvintelor Mele şi splendoarea Frumuseţii Mele. Intenţionez să vă îndumnezeiesc unul după 

altul. Eu sunt Nădejdea voastră, Eu sunt Adăpostul vostru, Eu sunt Mângâietorul vostru. 

Atotputernicul, Eu Sunt. Recunoaşteţi Vremile, recunoaşteţi blânda Suflare a Harului 

Duhului Meu Cel Sfânt peste voi. Eu suflu acum peste naţiunile voastre, sculându-i pe morţii 

voştri cu Suflarea Mea, preschimbându-i într-o răsfrângere a Chipului Meu, ridic noi ucenici 

în fiecare zi pentru a-Mi slăvi Numele iarăşi, pentru a evangheliza cu iubire pentru Iubire. Vă 

cer, dar, preaiubiţii Mei, să vă rugaţi zilnic pentru venirea Mea, care înseamnă cele de-a doua 

Rusalii, rugaţi-vă pentru convertirea sufletelor, pentru întoarcerea lor la Mine înainte de 

Sosirea Mea. Veniţi la Mine aşa cum sunteţi şi sprijiniţi-vă pe Mine. Precum Ioan, preaiubiţii 

Mei, s-a sprijinit pe Mine, la fel şi voi sprijiniţi-vă pe Mine, puneţi capul vostru pe Pieptul 

Meu şi ascultaţi Bătăile Inimii Iubirii; fiecare bătaie de Inimă este o chemare la Iubire. Tot ce 

vă cer este o întoarcere din partea voastră a Iubirii Mele. Iubiţi-Mă, adoraţi-Mă, bucuraţi-Mă 

pe Mine, Dumnezeul vostru. Vă binecuvântez, lăsând Suflul Iubirii Mele pe fruntea voastră; 



fiţi una. 

 
Mesajul Sfintei Noastre Maici pentru întâlnirile de rugăciune din 28 aprilie, din Lens, Elveţia, Les 

Ulis, Paris, şi din 16 iunie, de la Milano. 
Pacea fie cu voi, pruncii Mei. Eu sunt Sfânta voastră Maică a Iubirii, Maica Cuvântului 

Întrupat. Vin la voi în aceste zile întunecate pentru a vă îndruma pe calea îndumnezeirii. Fiţi 

treji şi pe deplin veghetori pentru că satana, potrivnicul, vă dă târcoale precum un leu turbat 

care caută orice ocazie să vă facă să cădeţi. Împotriviţi-vă lui şi războiţi-vă împreună cu 

Mine. Luptaţi împotriva lui cu rugăciunile voastre; rugăciunile voastre sunt cele mai 

puternice arme împotriva lui. Ascultarea şi umilinţa îl pun pe demon pe fugă. Dumnezeu vă 

oferă Darul Iubirii Lui; răspundeţi chemărilor Lui Atotmilostive. Dumnezeu vorbeşte, şi El şi 

Eu vă chemăm din cele patru colţuri ale pământului la convertire pentru că timpul este 

aproape. Pruncii Mei, rămâneţi mici şi simpli; fiţi sarea pământului, rămânând mici, căci voi 

sunteţi lumina lumii, voi sunteţi sufletele alese ale Inimii Noastre… şi Împărăţia Cerului 

aparţine copiilor şi pruncilor. Apar astăzi la neamuri de tot felul pentru a întoarce inimile 

voastre la Divina Lumină. Voiesc să refac sufletul vostru, voiesc să vă amintesc că toţi apar-

ţineţi Tatălui şi Tatăl este Sfânt, şi deci, se cuvine ca şi voi să trăiţi în sfinţenie, dar nu vă 

descurajaţi, pentru că Eu sunt aici cu voi ca să vă învăţ pas cu pas şi pentru a vă asigura de 

Binecuvântările Noastre. Fiecare pas pe care îl faceţi Noi îl binecuvântăm. Mai voiesc, dacă 

Îmi permiteţi, să fac din voi o reflexie a Luminii Veşnice ca, atunci când Îl veţi întâlni pe 

Dumnezeu, să fiţi ca o oglindă nepătată a puterii vii a lui Dumnezeu şi un chip al Sfinţeniei 

Lui şi al Bunătăţii Lui. Astăzi vă invit pe toţi să vă rugaţi cu râvnă pentru înnoirea Bisericii, 

pentru a doua Venire a Domnului: pentru cele de-a doilea Rusalii. De aceea, Iisus şi Eu 

venim astăzi în diferite ţări, ca să vă pregătim pe toţi pentru a doua Lui Venire. Rugaţi-vă şi 

duceţi o viaţă de adoraţie, rugaţi-vă pentru convertirea sufletelor, pentru ca fiecare să fie gata 

pentru Întoarcerea Domnului. Iubirea este pe Drumul de Întoarcere; ascultaţi şi veţi auzi deja 

Paşii Lui. De aceea vă implor să vă schimbaţi vieţile şi să trăiţi numai pentru Dumnezeu şi în 

Dumnezeu. Aduceţi-vă aminte ce grăiesc Scripturile: „Cine zice că e în lumină şi pe fratele 

său îl urăşte, acela este în întuneric.“ (1IOAN 2.9) 

Împăcaţi-vă cu fratele vostru, împăcaţi-vă cu Dumnezeu, faceţi pace cu Dumnezeu 

Preaiubiţii Mei, amintiţi-vă de Prezenţa Noastră. Vă binecuvântez pe fiecare dintre voi, fiţi în 

Pace. 
 

24.04.90 
Mă încredinţez Iubirii Voastre; fie ca Iubirea Voastră să se odihnească peste noi, să trăiască în noi, ca 
niciodată mai înainte. 

Preaiubita Mea, tot ce ţi-am dăruit, ţi-am dăruit ca să te atrag cât mai aproape de Mine şi să te 

obişnuiesc să fii cu Mine. Ţi-am dat acest har pentru că Îmi place Mie. Am vrut să te mângâi. 

Acest dar, copila Mea, este spre salvarea ta şi voi rămâne aproape de tine pe această cale 

până la sfârşit. Tu eşti altarul Meu şi vreau ca altarul Meu să fie pur, vreau să te copleşesc cu 

văpaia Mea arzătoare, cu Focul Meu: Duhul Meu Sfânt.  

Fiică, parcă ieri era când te-am găsit căzută şi prinsă în mrejele celui rău, şi astăzi, vezi? Eşti 

liberă! Eu, Mântuitorul tău, te-am slobozit şi nu numai că te-am slobozit, dar ţi-am dat şi 

Viaţă. Erai întemniţată, şi te-am liberat; erai goală, şi te-am împodobit maiestuos; erai stearpă 

şi te-am blagoslovit şi ai înflorit. Genunchiul tău niciodată nu s-a plecat să Mă laude, nici să 

Mi se închine Mie, Domnul tău; totuşi, Eu M-am plecat până la tine ca să te ating şi să te 

ung, binecuvântându-te. Nu ţi-am auzit niciodată glasul binevestindu-Mă, nici în Casa Mea 



nu te-am văzut venind conştiincios pentru Mine, totuşi, Eu am venit atâta cale până la casa ta, 

în cămara ta, pentru a te face să auzi Glasul Meu; ţi-am cântat un cântec de Iubire pentru ca 

tu, în schimb, să mergi la neamuri şi să le înveţi Cântecul Meu. Am spulberat toate greşelile 

tale ca pe un nor, păcatele tale, ca ceaţa le-am risipit; bucură-te atunci, suflete, în Prezenţa 

Mea! Voi continua să arăt omenirii Iubirea Mea copleşitoare şi Milostivirea Mea prin tine, ca 

să fie învredniciţi şi ei să creadă până la sfârşit că sunt Eu. Eu sunt IUBIREA. Acesta este 

chipul în care Îmi voi aduna poporul Meu şi-l voi învălui în Iubirea Mea. Voi fi pentru el ca 

un zid de Foc care îl înconjoară şi voi fi slava lor în mijlocul lor. Vino, Vassula Mea…  
O, Dumnezeule, cât Te iubesc! 

Aceste cuvinte sunt ca nestematele sclipitoare ale unei diademe!… da, iubeşte-Mă pe Mine, 

Dumnezeul tău, urmează prima Mea poruncă, fără a le lăsa pe celelalte, bineînţeles. 

Odihneşte-te, acum, fără să uiţi de Prezenţa Mea. Noi? 
Da, Doamne al meu, noi, în vecii vecilor.  

Te binecuvântez, binecuvântează-Mă şi tu.  
Te binecuvântez, Doamne al meu, şi-ţi mulţumesc pentru tot ce-Mi dai.  

Mesaj dat unuia din prietenii mei, un rus ortodox. 

(…) Voi da Rusiei Pacea Mea Reparatoare, o alianţă veşnică va fi pecetluită de Mine. Ca un 

păstor care liberează pe mieii lui din gura lupului, aşa vor fi liberaţi fiii Rusiei de către Mine. 

Am intenţia să o ridic, să o redau sfântă şi să fac din fiii Ei oameni sfinţi care îi vor învăţa pe 

alţii integritatea, căci Duhul Meu va trăi şi va guverna în ea cu sfinţenie şi dreptate. (… ) 

 
30.4.90 

Doamne, Dumnezeul Meu, salvează-ne în Iubirea Ta, ridică-ne în Lumina Ta şi în Infinita Ta Milostivire, 
iartă-ne. Întăreşte-ne credinţa. Uneşte-ne ca să fim una, ca să putem spune împreună, în jurul unui singur 
Tabernacol: „E un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez şi un singur Dumnezeu care este 
Tatăl tuturor, Care este peste toate, şi prin toate, şi întru toţi.― (Sf. Pavel, Efes. 4, 5-6)  

Încercaţi deci să Mă imitaţi. 
Dă-ne atunci Înţelepciunea pentru a Te imita. 

Înţelepciunea este dată copiilor simpli. Înţelepciunea nu le va fi dăruită decât dacă Mă caută 

cu inimă simplă; însă atâta vreme cât vor folosi intelectul pentru aceasta, Înţelepciunea va 

rămâne ascunsă şi va fi o enigmă pentru ei. 
Doamne, smulge intelectul lor din rădăcină, ca să fie şi ei învredniciţi să vadă cu ochii lor Frumuseţea şi 
Splendoarea ta! 

Inimă mică atunci roagă-te pentru ei, roagă-te în aceste timpuri fără de Dumnezeu, 

rugăciunile tale să fie ca un amestec de tămâie. Roagă-te ca să le pot reda vederea, roagă-te 

ca să pot să ajung la ei şi să-i scol din somnul lor neîntrerupt. Roagă-te, micuţa Mea, tu, 

căreia i-am adus Legea Mea şi care eşti îndrumată de Sfântul Meu Duh, roagă-te ca ei să 

moară păcatului lor şi să vieze Sfinţeniei, Iubirii şi Credinţei. Şi dacă se află cumva printre ei 

câţiva oameni înţelepţi, să-şi arate înţelepciunea în simplitatea inimii faţă de Mine, în râvna 

lor pentru tot ce e sfânt şi pentru a atrage suflete spre Mine; fie ca toate aceste lucruri să fie 

făcute cu umilinţă şi iubire. Aduceţi-vă aminte că, dacă nu primiţi ce cereţi, este din pricina 

faptului că nu vă rugaţi destul de puternic, şi nici cu inima. Vino acum, nu uita niciodată de 

Prezenţa Mea. Eu sunt Cel Sfânt al tău şi Cel care te iubeşte cel mai mult. 

 

Doamne, Tu eşti Bun, Răbdător şi Iertător, 

Prea Mult iubitor pentru cei care Te invocă,  

auzi rugăciunile noastre, Doamne al meu;  

şi chiar dacă acestea sunt de o sărăcie spirituală nemaiîntâlnită, ai milă de noi şi 

deschide-Ţi Urechea Ta. 



Noi suntem păcătoşi, nu sfinţi,  

dar Tu eşti recunoscut că mergi la cei bolnavi  

pentru a-i tămădui cu Iubirea Ta.  

Suntem cu toţii bolnavi, o generaţie bolnavă,  

încărcată de păcate.  

Vino la noi şi ne tămăduieşte,  

ajutându-ne să credem,  

deşi necredinţa noastră este de neînchipuit! 

 

Dreptatea Mea este veşnică, Iubirea ce v-o port tuturor este Nemărginită, Mila Mea pentru 

cei mizerabili şi bolnavi este covârşitoare şi dincolo de puterea omenească de înţelegere. 

Cereţi şi vi se va da! Deschid Gura Mea, tânjind după rugăciunile voastre. 
Îţi cer, Doamne, în numele tuturor fraţilor mei, să vii să ne salvezi în Marea Ta Iubire; întoarce-te la noi, 
curăţă-ne! 

Mă voi întoarce la voi ca Iubire şi Focul Meu vă va purifica pe toţi. 
Ne-ai promis Doamne, un Nou Cer şi un Nou Pământ. (Ap., 21.1) 

V-am promis mai mult decât atât, micuţo, v-am promis un Nou Ierusalim şi v-am promis că 

voi trăi printre voi, că-Mi voi face Casa printre voi; vezi? Foarte curând de-acum voi fi cu 

voi! 
Atunci, grăbeşte-te Doamne, toţi aşteptăm cu nerăbdare al Doilea Rusalii şi revărsarea Duhului Tău Sfânt, 
a doua Ta Venire. 

Sunteţi voi toţi gata să Mă primiţi? De ce taci? 
Timidă şi tristă, am zis: 
Pentru că, Doamne al meu, îmi este greu să spun aceste cuvinte: mulţi dintre noi nu suntem gata să te 
primim. 

Roagă-te atunci pentru cei care Mă ignoră, roagă-te pentru cei fără Dumnezeu, roagă-te 

pentru cei care nu sunt gata să Mă primească, pregătiţi-vă! Smochinul este copt şi curând veţi 

mânca din rodul lui. Vino, noi? 

Da, Doamne al meu, noi.  
12.05.90  

Iisus? 

Eu sunt. Pacea fie cu tine. Fă-Mă să aud sunetul paşilor tăi mâine, în Biserica Mea. Te voi 

aştepta nerăbdător. Eşti şi tu la fel de nerăbdătoare ca şi Mine pentru această oră când te vei 

uni cu Mine? Vassula, … (Iisus a zis: „Te iubesc“ şi L-am oprit să-l mai scrie) lasă-Mă să 

scriu: „te iubesc“. Încă mai eşti doritoare să-Mi răspunzi? 
Da, Doamne. Voi merge la biserica grecească, dar am mereu problema limbii: de-abia pot să urmăresc ce 
zice preotul. 

Dar Eu sunt acolo şi ascult inima ta. Vorbeşte-Mi… Vino; ia ascultă acestea: să presupunem 

că te duci în vizită la o prietenă de-a ta, care de-abia aşteaptă să te vadă; întâlnind-o, vei 

rămâne rece şi distantă? Ori te vei duce în întâmpinarea ei şi-o vei saluta călduros cu o 

sărutare? Apoi, nu veţi sta împreună de vorbă? Ori veţi sta tăcute? Bineînţeles că veţi vorbi! 

Asta vreau să faci şi cu Mine când vii să Mă vizitezi în Casa Mea. Vreau să-ţi simt inima 

bucurându-se de fiecare dată când Mă întâlneşti, vreau să-ţi aud inima vorbindu-Mi. A-Mi 

vorbi Mie, Dumnezeului tău, înseamnă a te ruga. Urechea Mea se va lipi atunci de buzele tale 

şi voi primi fiecare cuvânt precum picăturile de miere. Fiică, apoi soseşte momentul Meu 

copleşitor, momentul pe care îl aştept cu atâta nerăbdare momentul când M-am oferit ţie pe 

Golgota, Sfânta Oră a Jertfei Mele, Sfânta Oră a mântuirii tale, Sfânta Oră când Mă unesc cu 

tine. Vă voi aştepta pe amândoi (prietenul meu rus şi cu mine) ca să Mă mâncaţi şi să Mă 

beţi. Te binecuvântez, copila Mea. Nu-Mi refuza aceste momente de iubire, aceste momente 



ale Sfintei Împărtăşanii. 
Doamne al meu, lăudat să fie Domnul, slavă lui Dumnezeu, binecuvântat fie Domnul! 

Pacea să fie cu tine, micuţo, fă-Mi plăcerea şi discerne-Mă. Aceste minute, când tu eşti cu 

Mine, sunt pentru Mine o desfătare, sunt ca o ploaie binevenită peste o ţarină însetată, Îmi 

face plăcere să te aud. 
Iisus a tăcut câtva timp, apoi m-a întrebat:  

Ai vrea să scrii? (Am răspuns da.) 

Ia şi citeşte ce ţi-am dat… spune-Mi, eşti fericită, în ciuda acestor strâmtorări? 
Da. 

Floare, când una din petalele tale este smulsă, Mă asigur ca o altă petală să-i ia locul. Cu 

Lumina Mea îţi întăresc tulpina; de-ai şti numai cum te păzesc şi cu câtă grijă Mă port cu 

tine… sprijină-te pe Mine când eşti obosită şi te voi odihni. Vino. 

 
12.5.90 

Mesaj pentru reuniunea din 19 mai 1990 de la Lens, Elveţia.  
Pacea fie cu voi. Preaiubiţi copii, Inima Mea cântă de bucurie când vă am pe toţi uniţi aici, în 

Iubirea Mea. Rugăciunile voastre sunt ca o muzică pentru Urechile Mele. Veniţi la Mine şi 

vă voi umple duhul vostru cu Duhul Meu; veniţi la Mine aşa cum sunteţi şi Eu vă voi înălţa, 

pentru a vă face sfinţi, preaiubiţii Mei. Crucea Mea cheamă astăzi la Sfinţenie, Glasul Meu 

răsună în cele patru colţuri ale acestui pământ pentru a vă aminti tuturor că Eu sunt Sfânt şi 

că voi trebuie să trăiţi în sfinţenie. O, generaţie… nu ştiu Eu, oare, cât eşti de slabă? Era 

voastră a creat imagini neplăcute Ochilor Mei şi nu în concordanţă cu Duhul Meu şi, în acest 

Babilon pe care l-aţi creat, Mă cobor şi găsesc cea mai mare parte a copiilor Mei închişi, da, 

prinşi de către cel rău, care îi hrăneşte cu ateism, raţionalism şi nelegiuire. Oare nu văd Eu 

toate aceste lucruri? Rugile fierbinţi ale sfinţilor au ajuns la Urechile Mele. Vă spun că acum 

stau ca pe jăratec şi nu voi mai aştepta mult timp, nu vă voi mai lăsa multă vreme în această 

beznă, Mă voi întoarce la voi; în foarte scurt timp, lumea Mă va vedea iarăşi; da, Iubirea se 

va coborî peste voi şi va trăi printre voi, dar înainte de a începe să crească ramuri de viţă 

aleasă în copacii voştri, frunziş bogat şi trunchiuri zvelte, şi înainte ca păsările cerului să-

nceapă să-şi facă cuib în ramurile lor, şi înainte ca să revărs râuri de apă pentru a uda 

pământul vostru însetat, voi trimite din cer stâlpi ai Focului Meu Purificator; intenţionez să 

vă purific pe toţi; moarte vor fi zilele când morţii se bucurau în prezenţa morţilor… după 

această purificare, veţi vorbi cu toţii un singur limbaj, Propriul Meu limbaj, numit: IUBIRE; 

IUBIRE DIVINĂ, adică voi stinge tot răul şi răutatea. De aceea, în aceste zile, Vălul Meu va fi 

aruncat peste soare, lună şi stele. Voi acoperi soarele cu nori negri, luna nu vă va mai da 

lumina ei. Voi întuneca fiecare luminător din cer pentru voi şi voi acoperi ţările voastre cu 

întuneric, pentru ca Babilonul să curme a mai vieţui cu păcatul. Ea (cetatea Babilonului) va 

adopta Legea Iubirii Mele, deoarece pe renegaţii ei îi voi arunca în flăcări. Dacă era voastră 

nu a reuşit să aprecieze Marea Mea Iubire şi Mi-a batjocorit Sfântul Meu Nume este din 

pricina lipsei mari de credinţă care a pătruns în inima Sanctuarului Meu. 

Astăzi, generaţie, Harul Duhului Meu vine să vă ajute cu o generozitate mai mare ca 

niciodată în trecut; vedeţi? Ridic în fiecare colţ al pământului noi altare pentru a sfinţi ţările 

voastre şi pentru a vă sfinţi pe voi toţi. Prin Har am intenţia să vă înviez şi să fac din voi 

altare vii, purtătoare ale Flăcării Mele, căci în lăuntrul vostru va trăi Duhul Sfinţeniei Mele, 

un Duh fără asemănare, delicat, fără prihană şi Pur, apoi, vă voi trimite de la un capăt la altul 

al pământului şi sarcina voastră va fi să binevestiţi Marea Mea Iubire şi vă promit că pe voi, 

care Mă iubiţi, în acele zile de tenebre care se vor abate asupra întregului pământ, Eu vă voi 



păzi, veţi fi în siguranţă şi vă voi închide în adâncurile Inimii Mele Sfinte. Voi fi cu voi, dar 

vai de aceia care-şi cheltuiesc timpul să nimicească şi să calce în picioare altarele Mele! Vai 

de aceea care îi ucid pe profeţii Mei! Vai de aceste suflete! Vai de cei care urmează fiara 

neagră! Vai de aceia care resping avertismentele Mele, le dispreţuiesc şi le ignoră! Mă vor 

chema în aceste zile ale tenebrelor, dar nu le voi răspunde… Toate cele cinci Răni ale Mele 

sunt larg deschise şi Sângele Meu curge şiroaie iarăşi; pocăieşte-te, generaţie, pocăieşte-te… 

gândeşte-te de două ori până să deschizi gura, caută-Mă cu inima, şi nu cu mintea, imită-Mă 

pe Mine, Dumnezeul tău, calcă pe Urmele Paşilor Mei. Înainte de a vorbi, întrebaţi-vă 

aceasta: „Ce-ar fi spus Hristos în această situaţie?“ sau „Ce-ar fi făcut Hristos în această 

situaţie?“ Gândiţi-vă de două ori înainte de a deschide gura, nu lăsaţi ca limba voastră să fie 

pricina căderii voastre, nu lăsaţi ca duhul vostru să vă rătăcească. Imitaţi-Mă şi fiţi oglindirea 

desăvârşită a Chipului Meu. Chiar dacă nu sunteţi în stare să vă rugaţi cum se cuvine, Duhul 

Meu se va ruga pentru voi, vedeţi? Nu vă părăsesc niciodată… chiar şi atunci când nu reuşiţi 

să apreciaţi Marea Mea Iubire. Pentru Slava Sfântului Meu Nume, Mă plec încă şi mai mult 

spre voi ca să vă ridic la Mine şi în bunăvoinţa Mea iubitoare, vă iert păcatele. În minutul în 

care deschideţi gura să Mă invocaţi; vin zburând la voi şi-Mi lipesc Urechea de buzele 

voastre… şi fiecare cuvânt pe care-l rostiţi mângâie Inima Mea şi Mă bucură. Veniţi la Mine 

din toată inima pentru ca rugăciunile voastre să Mă înduioşeze, căci nu cel care Îmi zice: 

„Doamne, Doamne“, va intra în Împărăţia Cerului, ci acela care face Voia Tatălui Meu din 

Cer; (MATEI 7.21) aşadar, grăiţi cu iubire şi vă voi auzi, daţi cu iubire şi vă voi cunoaşte, 

rugaţi-vă cu iubire şi porţile Împărăţiei vi se vor deschide pentru a vă primi, lucraţi cu iubire 

astfel încât să vă pot spune: „sunteţi ai Mei, sunteţi sămânţa Mea, veniţi la Tatăl vostru!“ 

Eu sunt Iubire şi oricine trăieşte în iubire, trăieşte în mine şi Eu trăiesc în el. Faceţi Voia 

Tatălui din cer ca să intraţi în Împărăţia Mea. Aduceţi-vă aminte că Rădăcina Pomului Vieţii 

este Iubirea. Rugaţi-vă mai mult din inimă, copiii Mei, şi fiţi convinşi că Urechea Mea este 

lângă buzele voastre... Vă binecuvântez şi binecuvântez fiecare pas pe care îl faceţi. Aduceţi-

vă aminte de Prezenţa Mea. Las Suspinul Meu de Iubire pe fruntea voastră. Fiţi una. 
MAI TÂRZIU: 

Oamenii au slăbit şi au degenerat… măcar de-ar renunţa la nebunia lor… Roagă-te fiică; cu 

toate acestea, chiar şi în starea voastră de degenerare, vă iubesc şi vărs lacrimi peste de-

generarea voastră. 
Iisus îmi dicta. După ce a terminat, m-am ridicat degrabă ca să-mi văd de alte treburi, fără ca să-L 
binecuvântez sau să-L laud. În nemernicia mea, m-am comportat faţă de El cum m-aş fi comportat cu 

oricare fiinţă omenească care-mi dictează un mesaj, uitând într-un fel Dumnezeirea Lui. M-am simţit 

tare ruşinată şi m-am întors la El alergând, cerându-I să mă ierte. Când mi-a zis toate acestea, nu 
arăta surprins, ci calm, dar trist. 

14.05.1990 
Doamne şi Mântuitorule, auzi ruga mea, ascultă Doamne Mult Milostive, rugăciunile mele sunt cu adevărat 
nevrednice, sunt săracă şi sărmană, dar sunt aici şi din acest pustiu strig după ajutorul Tău. Tu ne cunoşti 
nevoile şi sigur ai auzit rugăminţile agonizanţilor; o singură Binecuvântare venită de la Tine, Doamne, şi ei 
vor fi tămăduiţi!  

Tu, pe care te-am scos din Egipt, nu ai decât să deschizi gura ca să o umplu şi voi face acelaşi 

lucru şi pentru toţi fraţii tăi. 

 
15.05.90 

Mesajul Sf. Noastre Măicuţe pentru cei din Lens, Elveţia 

Pacea fie cu voi, copii. Eu, Sfânta voastră Maică, vă pregătesc să vă întâlniţi cu Domnul. Vă 

educ spre creşterea voastră spirituală. Vă acopăr cu haruri ca să vă ajut şi să vă încurajez. 



Pricepeţi că acestea sunt zile speciale pe care le trăiţi în timpul vostru, acestea sunt zilele 

premergătoare Venirii Domnului; ele sunt de deschidere a cărării pe care Domnul va veni; 

aceste zile sunt o pregătire pentru coborârea Regelui vostru. Rugaţi-vă ca fiecare să fie gata, 

rugaţi-vă, copilaşii Mei, cu râvnă, pentru acele suflete care refuză să audă şi refuză să vadă, 

rugaţi-vă Tatălui vostru care este în Cer în felul acesta: 

 

Tată Mult Milostiv, 

fă ca cei care aud, dar nu pricep nimic 

să audă de această dată Glasul Tău 

şi să priceapă că Tu eşti Sfântul Sfinţilor; 

Deschide ochii celor care se uită, dar nu văd nimic 

să vadă de această dată 

Sfânta Ta faţă şi Slava Ta. 

Pune Degetul Tău pe inima lor 

ca să li se deschidă inima 

şi să înţeleagă Credincioşia Ta. 

Te rog şi îţi cer aceste lucruri, Tată Drept, 

pentru ca toate neamurile 

să se convertească şi să se tămăduiască 

prin Rănile Fiului Tău Preaiubit, 

Iisus Hristos, Amin. 

 

Cereţi Tatălui să ierte sufletele îndărătnice care refuză să audă şi să vadă; Tatăl este 

Atotmilostiv şi El va veghea asupra tuturor copiilor Lui. Da, pruncilor, voi sunteţi tămâia 

pentru Dumnezeu când vă rugaţi pentru salvarea fraţilor voştri; cu cât vă rugaţi mai tare, cu 

atât mai puternice devin rugăciunile voastre. Mulţumiţi-I Domnului care v-a chemat şi care, 

prin Harul Lui, v-a făcut să auziţi chemarea Lui, deci rugaţi-vă pentru aceia care refuză să 

audă. Timpul fuge şi mulţi încă sunt inconştienţi şi în somn adânc. Zilele zboară şi Inima 

Mea se cufundă în adâncă durere când Mă uit de Sus la tinerii de astăzi. Iubirea lipseşte… 

dar nici nu au întâlnit vreodată Iubirea; mulţi nici măcar n-au primit căldura sau iubirea 

mamei lor deoarece ea nu a avut nimic de dat. Lumea a devenit rece ca de gheaţă şi părinţii 

se întorc unul împotriva celuilalt, copilul se întoarce împotriva părinţilor din lipsă de iubire. 

Mama refuză implorările de iubire ale copilului; lumea este moartă iubirii; zace în mare 

beznă deoarece ura, lăcomia şi egoismul stăpânesc pe-ntregul pământ până în inima lui. Sunt 

zguduită de scene îngrozitoare, de nelegiuirile acestei lumi întunecate şi de apostazia care a 

intrat chiar în Sanctuar. Dezastrele, foametea, nenorocirile, războiul şi urgia, toate acestea 

sunt atrase de voi. Tot ce iese din pământ se întoarce în pământ; pământul e pe cale de a se 

distruge el însuşi, şi nu Dumnezeu este Cel care vă dă toate aceste catastrofe, aşa cum mulţi 

dintre voi aveţi tendinţa să credeţi. Dumnezeu este Drept şi Atotmilostiv, dar răul atrage răul. 

Rugaţi-vă cu râvnă mare, rugaţi-vă cu inima pentru convertirea şi salvarea erei voastre. 

Copiii Mei, rugaţi-vă cu Mine, am nevoie de rugile voastre, rugaţi-vă şi le voi oferi lui 

Dumnezeu. Vă asigur că sunt cu voi oriunde mergeţi; nu vă las nici o clipă pe voi, care 

sunteţi copiii Mei. Vă binecuvântez pe toţi. 

 
16.5.90 

Pacea fie cu voi. Eu, Domnul, vin să vă deschid inimile şi să vă aduc tuturor slobozirea faţă 

de cel rău. Trăiţi într-o perioadă de har. Am spus că Duhul Meu se va revărsa peste întreaga 



omenire. Binecuvântaţi sunt aceia care primesc Harul Duhului Meu fără ca să se îndoiască, 

binecuvântaţi sunt cei săraci cu duhul, că a lor este Împărăţia cerului, binecuvântaţi sunt cei 

cu inima smerită, căci Înţelepciunea li se va revela lor, binecuvântaţi sunt cei ce fac Voia 

Tatălui Meu din Cer, căci porţile Împărăţiei Mele se vor deschide pentru a-i primi, 

binecuvântate sunt vasele Mele de Lumină care poartă Cuvântul Meu şi răspândesc Mesajele 

Mele, date lor de Sfântul Meu Duh, căci multe din păcatele lor vor fi iertate. Veniţi.  



Caietul 43 
22.5.90 

Pacea fie cu tine. Floare, desfată-Mă şi meditează mai mult, roagă-te mai mult, fii supusă ca 

să te formez după Chipul Meu; teme-te numai când nu vorbeşti limbajul Meu. Poţi să 

recunoşti acum Glasul Învăţătorului tău? 
Da, Doamne al meu, pot.  

De ce? 
Pentru că predania Ta mă-nvaţă lucruri bune şi limbajul tău este Iubire. 

Împărtăşeşte atunci această predanie cu ceilalţi. Tot ce înveţi de la Mine, împărtăşeşte cu 

prietenii tăi. Slăveşte-Mă. Desfată-Mă şi împărtăşeşte cu Mine Patimile Mele toate Vinerile, 

intră în Rănile Mele, jertfeşte-Mi Mie mai mult din timpul tău. Trăieşte în sfinţenie, sacrifică-

te dând tot ce-ai primit de la Mine; nu număra orele pe  care le cheltuieşti cu Mine, te vreau 

generoasă, vreau să-Mi oferi voia ta zilnic, oferă-Mi durerile tale, oferă-Mi suferinţele tale, 

oferă-Mi până şi cea mai mică zgârietură, ca să pot să folosesc ceea ce-Mi oferi pentru 

ştergerea păcatelor tale şi pentru slobozirea sufletelor din focurile purificatoare; nu lăsa ca 

aceste lucruri să se petreacă în zadar, oferă-Mi-le Mie şi Eu le voi folosi. Vino, înainte de a te 

odihni, roagă-te „Salve Regina“. Te ascult, bucură-Mi Inima şi Inima Maicii tale de aseme-

nea...  
(M-am rugat) 
Bine; fiică, du-te şi te odihneşte. Te binecuvântez pe tine şi copilul tău. Odihneşte-te în Inima 

Mea precum Eu Mă voi odihni în a ta; ai încredere în tot ce primeşti; Iubirea te iubeşte. 

 
23.5.90 

Pacea să fie cu tine. Sunt Eu, Iisus, nu te opri niciodată din a Mă chema, nu înceta niciodată 

să te rogi; îţi dau Pacea şi Iubirea Mea. Fiică, nu ai nimic să-Mi spui?  
Îţi dau puţina mea iubire şi nimicnicia mea, Doamne. 

Ah, dorinţa Mea este să Mă iubeşti, chiar dacă iubirea ta este săracă, iar cât despre nimicnicia 

ta, rămâi întotdeauna un nimic; şterge-te total, nimiceşte tot ce eşti tu, absorbind tot ce sunt 

Eu; umple duhul tău cu Duhul Meu, pentru ca sufletul tău să devină o torţă vie de lumină. Fii 

transparentă, da, limpede, ca lumina să strălucească prin tine fără pată, ci numai în puritate. 

Dacă-Mi ceri zilnic să-ţi iert păcatele şi dacă-Mi permiţi să te curăţ, chiar dacă aceasta cere 

suferinţe şi încercări, o voi face fără şovăire. Îţi cunosc nevoile. Nu-ţi dau voie să păcătuieşti, 

nu ţi-am poruncit niciodată să cazi în păcat şi nu-Mi face plăcere să aud limba ta deviind. 

Oare nu ţi-am cerut să fii tămâia Mea mirositoare spre a Mă îmbuna cu mireasma ta? Te-am 

gătit cu veşminte impresionante şi ţi-am dat o limbă ca să Mă lauzi şi să aminteşti poporului 

Meu despre Iubirea ce o am pentru el. Fii atentă dar, ucenică, şi ascultă îndreptările 

Înţelepciunii şi păzeşte Sfântul Meu Nume şi ţine cu sfinţenie Legea Mea şi Mărturiile Mele 

şi nu te voi lipsi de Mine în veac. Eu sunt Dumnezeul tău şi, cu Mine alături, cine se va ridica 

împotriva ta? 

 După o asemenea harismă ce ţi-am rânduit fără să o meriţi, vădeşte-te a nu-Mi refuza nimic, 

vreau să spun, chiar nimic; deci, trăieşte pentru Mine, fă penitenţă şi posteşte, posteşte cu 

pâine şi apă, nu alunga cu dispreţ strâmtorările pe care ţi le trimit, bucură-te când eşti prigo-

nită! Bucură-te când eşti ameninţată pentru Mine! Bucură-te când eşti atacată de potrivnicii 

Mei! Acestea, copila Mea, sunt încercările prin care Eu te desăvârşesc. Roagă-te necontenit, 

roagă-te, roagă-te, roagă-te, roagă-te fără să numeri minutele. Nu te voi cruţa de suferinţă, 

Vassula, precum Tatăl nu M-a cruţat pe Mine de suferinţă; voiesc să fii un crucifix viu, un 

semn al amintirii Mele. N-ai ştiut că darul suferinţei purcede din Generozitatea Mea Nemăr-



ginită şi descinde din Iubirea Mea Neţărmurită? Nu şovăi, deci, în a îmbrăţişa Crucea Mea; 

braţele tale să cuprindă Crucea Mea cu fervoare şi ea te va conduce pe Calea Vieţii. Dacă 

piciorul tău lunecă de la dreapta Cărare, fii sigură că Iubirea şi Fidelitatea Mea te vor feri. 

Voi veni grabnic în ajutorul tău. Sufletului tău să-i fie continuu sete de Mine, fă-Mă să aud şi 

să simt suspinele tale de iubire. Fruntea ta, suflete, Eu am gravat-o adânc cu Suspinele Iubirii 

Mele, acele Suspine pe care ţi le dăruiesc necontenit. Am însemnat fruntea ta cu Sfântul Meu 

Nume şi te-am făcut a Mea pe veşnicie. Ridică-ţi, aşadar, ochii tăi spre Mine şi găseşte 

Adevărata Pace în Prezenţa Mea. Spune-Mi apoi, fiica Mea, tu, cea pe care Inima Mea o 

iubeşte, Îmi vei întoarce Mie această Iubire ce o am pentru tine? 
Iubirea mea este săracă. Cum să fiu vreodată în stare să înlocuiesc cununa Ta de spini cu o ghirlandă de 
trandafiri? Cugetul meu păstrează aceasta întruna în el şi se afundă în mine. Explică-mi dar, fără să te 
scârbeşti de mine, şi voi învăţa. Învaţă-mă să Te iubesc precum Tu doreşti ca noi să Te iubim, învaţă-mă să 
păzesc cu străşnicie Legea Ta Tale în veacul veacului, ca să umblu în Calea Dreptăţii, îndreaptă-mi paşii 
mei spre Calea Iubirii, precum ai făgăduit. 

Ah, fiică... Ochii mei au slăbit aşteptând ca buzele tale să rostească legămintele tale de 

credinţă... 
Dulcele meu Iisus, pururea atât de Bun, Prea Iubite, atrage-mă pe urmele Paşilor credincioşiei Tale, 
îmbolnăveşte-mă de iubire pentru tine, fă-mă să gust din suferinţele Tale; ele vor fi în gura mea ca cele 
mai fără de seamăn roade din Grădina Ta.  

Deschide-te, atunci Mie, ca să pot sufla asupra ta. Suflul Meu are cele mai delicate miresme, 

parfumul Meu este un amestec de tămâie şi mir; deschide-te Mie, suflete, ca Duhul Meu de 

Iubire să sufle asupra ta în tine. Suflul Meu este Viaţă. Deschide-te Mie, preaiubita Mea, fiica 

Mea, am tânjit după acest moment, în care să-ţi arăt Inima Mea Dumnezeiască, M-am plecat 

din Înălţimea Cerului până în pragul uşii tale ca să te întâlnesc, iar acum, că te-am găsit, nu te 

voi mai lăsa să pleci. Vorbeşte, suflete! Răspunde-Mi!  
Vino, Doamne, vino la noi şi înmulţeşte Pecetea Iubirii Duhului Tău Sfânt pe fruntea noastră, Pecetea 
Făgăduinţei. Doamne, zideşte o inimă curată în noi; ştiu că eşti în pragul uşii fiecărui suflet, aşteptând 
răspunsul lor, dorinţa fierbinte a Ochilor Tăi este de a vedea uşile lor deschizându-se. Viile Tale înfloresc 
acum şi, în curând, vor da roadă destulă cât să hrănească fiecare pustiu. Morţii nu vor via decât numai 
dacă Tu vei sufla asupra lor, înviindu-i cu mireasma ta suavă. Pentru iubirea Ta, fă ca acest pamânt al 
fantomelor să reînvie! 

Zâmbi-voi lor atunci şi Lumina Mea va pătrunde prin ţâţânile uşilor lor şi prin gaura cheii, 

Lumina Mea va pătrunde chiar şi pe sub uşile lor! 
Aleluia, Slavă lui Dumnezeu! 

Da, strigă de bucurie, micuţă inimă, ţarinile voastre goale vor rodi! Izbucniţi în lacrimi de 

bucurie, voi toţi care Mă auziţi; cu o iubire nesfârşită, prinsu-M-a Mila de voi, creşte-vor vii 

în locul mărăcinilor şi scaieţilor, vreau să-Mi arăt Sfinţenia Mea şi Înţelepciunea Mea pentru 

a şterge aşa-zisa lor înţelepciune şi duşmănia erei voastre faţă de Dumnezeirea Mea  
8.6.90 

Doamne, ajută-mă să împlinesc legămintele făcute. 

Pacea fie cu tine. Te voi ajuta, suflete prea scump. Primeşte Harul Sfântului Meu Duh, adu-ţi 

aminte de Mărturiile Mele, adu-ţi aminte, Căile Mele nu sunt ale voastre, roagă-te pentru 

discernământ. 
Rogu-Te, Doamne, oferă-mi darul discernământului pentru a păzi Cuvântul Tău şi pentru a mă învrednici 
să deosebesc dreptatea de strâmbătate, binele de rău, adevărul de minciună. 

Te voi hrăni cu discernământ, nu te voi lăsa neajutorată; rămâi în Iubirea Mea. Ascultă-Mă: 

strigă neamurilor că Întoarcerea Mea este aproape de voi. Cine are urechi de auzit, să audă, şi 

cei care au ochi de văzut, să vadă. Eu, Domnul, Mă cobor din Nemărginita Mea Milostivire 

să vă previn şi să vă chem înapoi la Mine.  

Ascultaţi, chiar înaintea Întoarcerii Mele, voi da omenirii Semne şi mai mari decât vă dau 

astăzi. Privegheaţi, căci cu cât Semnele Mele vor fi cu atât mai mari cu atât mai groaznic 



turbarea Satanei se va năpusti asupra voastră. Am sculat profeţi pentru a vesti Sfârşitul 

Timpurilor şi O trimit pe Maica Mea ca pe o Învăţătoare pentru a vă învăţa pe tot pământul. 

V-O trimit ca să pregătească în această sălbăticie calea pentru Întoarcerea Mea, un drum larg, 

drept peste acest pustiu pentru Mine, Dumnezeul vostru. Staţi treji, căci cu cât îi voi înmulţi 

pe vestitorii Mei, cu atât mai mult va înmulţi şi satana falşii profeţi pentru a vă încurca. 

Rugaţi-vă, preaiubiţii Mei, să-i deosebiţi pe unii de ceilalţi, rugaţi-vă să nu fiţi înşelaţi. V-am 

prevenit să nu alergaţi după aceşti falşi profeţi. Luaţi aminte, cine sădeşte seminţe bune 

pentru Slava Mea, mai târziu va fi răsplătit. Mai voiesc să vă amintesc că printre seminţele 

bune care au fost semănate şi care cresc pentru a da roadă bună, potrivnicul Meu nu-şi pierde 

vremea, îşi trimite şi el falşii lui profeţi pentru a-şi împrăştia sămânţa lui printre sămânţa Mea 

bună. Lăsaţi-le să stea până la timpul Secerişului Meu. Precum am spus în parabola neghinei 

(MATEI 13:24-30) să nu încercaţi să le pliviţi, ca nu cumva să smulgeţi şi recolta Mea; lăsaţi-

le să crească împreună până la seceriş şi, la vremea secerişului, voi zice secerătorilor: „Pliviţi 

întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, apoi adunaţi grâul în jitniţa Mea.“ Totuşi, 

privegheaţi şi veţi fi în stare pururi să faceţi deosebirea. Fiţi prevăzători şi cereţi-Mi să vă 

conduc; să asculte fiecare povaţa Mea. Vegheaţi, vrăjmaşul este ca o fiară care a fost rănită, 

devenind astfel şi mai sălbatică, şi mai periculoasă, căci Ora Întoarcerii Mele este aproape şi 

pentru că vă voi da Semne şi mai mari decât cele din ziua de azi, satana deja răspândeşte 

confuzia printre voi, în Locurile Mele Sfinte, înainte de ajunul acestor Mari Semne ca să vă 

ducă la învrăjbire. Fiţi în pace, voi toţi, aveţi încredere în Mine şi bizuiţi-vă pe Mine. Faceţi 

tot ce vă stă în putinţă şi Eu voi plini restul prin Lucrările Mele. Aduceţi-vă aminte, deţin 

toate cheile de la toate uşile şi voi deschide fiecare uşă la ora pe care o aleg Eu. Iubirea vă 

iubeşte; vă binecuvântez; Binecuvântaţi-Mă şi iubiţi-Mă. 

 
13.06.90 

Iisuse al meu? 

Eu sunt. Sunt Eu, Iisus al tău. Biserica (Ecclesia) va reînvia prin Mine! Nu prin voi, 

oamenilor! Eu voi fi Cel care-Mi voi reînvia Mireasa. Vrei să continui să fii crainica Mea, 

indiferent de prigoniri? 
Da, doresc, Doamne al meu. 

Simte cât Mă bucur de fiecare dată când spui „Da!“ N-am nevoie de tine. Precum ştii, Îmi 

ajung Mie Însumi, dar tu Mă cucereşti cu „da-ul“ tău, în slăbiciunea ta. Neputinţa ta provoacă 

Puterea Mea şi desfată Sufletul Meu. Slăbiciunea şi mizeria ta nu întrec Iertarea Mea şi tu 

slobozeşti din Inima Mea Iertarea în toată plinătatea ei. Stai lângă Mine, copila Mea, tu Îmi 

încânţi Sufletul, Eu sunt tăria ta. Priveghează, prunca Mea, deoarece printre cei care intră în 

legătură cu tine sunt şi ghicitori ori profeţi falşi. 
Ce trebuie să fac, Doamne? 

Păzeşte Principiile Mele. 
Mă vei feri de ei, Doamne? 

Vei trăi în siguranţă şi te voi păzi în siguranţă. Voi continua, mieluşeaua Mea, să te car pe 

Umerii Mei. Fii în pace! 
14.6.90 

Eu sunt Stânca. 
19.6.90 

Iisuse al meu? 

Eu sunt. Pacea fie cu tine. Onorează-Mă imitându-Mă, slăveşte-Mă iubindu-Mă. 

Sfinţeşte-ţi trupul, deoarece mâncându-Mă şi bându-Mă, Eu trăiesc în tine; adoră-Mă, 

însetează după Mine, ispăşeşte pentru cei care nu Mă iubesc şi care sunt orbiţi de intelectul 



lor şi care nu sunt în stare să distingă mâna lor dreaptă de stânga; roagă-te să se 

învrednicească să înţeleagă că au nevoie de pricepere ca să nu devieze de la Cuvintele Mele, 

aşa cum fac acum mulţi dintre ei. Roagă-te să se învrednicească să înţeleagă că ceea ce vreau 

de la aceşti înţelepţi este adoraţie. Vreau ca ei să vină şi să-Mi aducă omagiu precum primii 

păstori şi Magii. Ştiu că am în Mâinile Mele un simplu copil, nu te teme, nu ştiu Eu unde te 

trimit? Te-am crescut pentru ca să fii crainica Mea, ca să mărturiseşti despre Adevăr. 

Ucenică, tu eşti a Mea şi ai învăţat din Gura Mea; ia Mâna Stăpânului tău şi permite-Mi să te 

conduc acolo unde doresc să fii tu. Sprijină-te de Mine când eşti obosită şi descurajată, copila 

Mea, şi te voi consola. Ah, Vassula, de fiecare dată când te simţi nevrednică, Inima Mea 

devine un Cuptor Încins de Iubire, gata să te mistuie. Ascultă, bucură-te! Căci ce poate fi mai 

copleşitor decât să primeşti darul Iubirii Mele? Înţelege copilă, că Eu sunt Cel care te iubeşte 

cel mai mult şi care te va iubi pentru totdeauna. 

 
19.06.90 

Atotmilostive Doamne, ne-am depărtat de la Calea Ta, cu toate că Tu n-ai încetat niciodată să te comporţi 
faţă de noi cu milă şi cu mare iubire. Te-am chemat astăzi Doamne: nu ne lăsa în zilele încercării, scapă-
ne de distrugere, izbăveşte-ne de rău, uneşte-ne în Iubirea şi Pacea Ta! 

Îţi dau Pacea Mea şi Iubirea Mea, copila Mea. Ecclesia va reînvia în ciuda tuturor necazurilor 

prin care trece. Biserica Mea va fi una şi sfântă şi poporul Meu va vorbi o singură limbă. 

Toate aceste lucruri vor avea loc curând. Vassula, voi învia din nou Biserica Mea din Iubirea 

şi Milostivirea Mea Fără Sfârşit. Sunt pe cale de a vă înapoia viile şi de a face din această 

vale a morţii o poartă a Speranţei; şi toţi Îmi veţi răspunde, aşa cum făceaţi odinioară, când 

eraţi tineri şi puri. Aţi refuzat Cunoaşterea de câtăva vreme, oferindu-Mi jertfe care nu au 

ajuns la Mine; dar, în Milostivirea Mea, voi grăi fiecărei văi a morţii: scoală-te! Umple-se 

fiecare vale întunecată cu Cuvântul Meu, preschimbă-se fiecare munte şi deal în păşune şi să 

iasă în faţă fiecare din cei care au fost însemnaţi cu Suspinul Iubirii Mele pe frunte şi să 

mănânce din Pomul Vieţii.  

Dau astăzi fiecăruia şansa să audă clar Glasul Meu din Sfântul Meu Locaş. Glasul Meu 

răsună ca un ecou din Ierusalim şi ajunge la toţi locuitorii pământului. Nimeni nu va putea să 

spună mai târziu că nu l-am înştiinţat. Din neam în neam, las Duhul Meu să sufle; îi voi 

trimite mereu pe slujitorii Mei profeţi să vă aducă aminte cine este Tatăl vostru şi să vă 

întoarcă de la faptele voastre rele şi să plătiţi pentru ele. Vin ca să vă opresc de la teoriile 

idolatre care sunt fără de Dumnezeu. Crainicii Mei pe care vi-i trimit vă vor aminti despre 

preceptele Mele şi despre vieţuirea în sfinţenie precum Eu sunt Sfânt, ca astfel toţi să fiţi 

vrednici de a sta înaintea Feţei Mele în Ziua Întoarcerii Mele. Fiica Mea, fii tămâia Mea; te 

voi hrăni în veac. 
Doamne, am atât de  multe lucruri să-Ţi spun! 

Lucruri? 
Da! Pentru început, nu sunt vrednică de nimic din ce mi-ai dat...  

Ştiu, dar dau Înţelepciune celor sărmani şi simpli; Iubirea Mea să te cuprindă! Vino, nu uita 

niciodată de Prezenţa Mea. 
Duhul Tău Cel Sfânt să ne povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Yahve, ţine-Ţi 

Făgăduiala de a ne scăpa, Amin. (PSALM 142:10-11) 

 
27.06.90 

Pacea fie cu tine. Fiică, roagă-te, dându-Mi slavă că te-am sculat din lumea morţilor şi că ţi-

am permis să intri şi să trăieşti în lumea Păcii şi a Iubirii şi pentru că te-am învăţat 

Cunoaşterea străbunilor cu blajina Mea autoritate. Aşadar, nu condamna pe nimeni din cei 



care încă nu disting mâna dreaptă de mâna stângă; fii compătimitoare precum Eu sunt 

compătimitor, nu judeca şi nu vei fi judecată, nu osândi şi nu vei fi osândită; împotriveşte-te 

răului şi cucereşte-l cu binele. Nu-i da pas Ispititorului; nu spune că Eu, Domnul, te-am 

părăsit. Te hrănesc, suflete, din cele cinci Răni ale Mele! Roagă-te pentru discermământ. Pri-

veşte, fiică, Eu sunt Nădejde, Eu sunt Viaţă şi sunt lângă tine! Eu sunt Crucificatul şi 

Mântuitorul tău îţi grăieşte acestea: Iubirea Mea pentru tine e fără sfârşit. Binecuvântează-Mă 

şi iubeşte-Mă. 
MAI TÂRZIU, UNUI PREOT ÎN VIZITĂ. 

Spune acestea slujitorului Meu, scrie:  

„Îţi dau Pacea Mea. Ia această mărturie ca un dar al Iubirii Mele. Ia Cuvântul Meu şi 

prooroceşte-L noroadelor. Spune-le că încă o dată se va revărsa asupra voastră Duhul Meu de 

Sus; că atunci pustiul se va schimba în ţarină roditoare, că integritatea va aduce pace“ – o 

pace pe care lumea nu a cunoscut-o niciodată; „Poporul Meu trăi-va într-o Casă paşnică.“ 

(ISAIA 32:15-16). Da, ei vor trăi în Inima Mea Sfântă, căci „îi voi păzi într-un loc sigur“, dar 

înainte ca acest pustiu să se prefacă într-o ţarină fertilă şi în vii frumoase, Suflul Meu va 

coborî ca un torent de sulf care va aprinde tot şi va risipi această lume întunecată, purificând 

şi înnoind această eră, unind-o într-un Singur Popor Sfânt. Pe renegaţii voştri îi voi 

preschimba într-un sfânt popor şi indiferenţa lor o voi preschimba în zel pentru Mine, 

Dumnezeul vostru. Vă voi face sfinţi precum Eu sunt Sfânt. Adu-ţi aminte că Cetatea Mea va 

fi refăcută pe ruinele ei. [...] Fii binecuvântat! 

 
30.06.90  

Doamne, ei n-au ştiut să aprecieze Marea Ta Iubire, această iubire pe care nici un potop n-o poate stinge, 
pe care nici un torent nu poate s-o înece. Şi-acum îţi spun că tăria mea s-a topit şi că sufletul meu este 
lipsit de orice mângâiere. Cred că mi-ai dat amărăciune din plin, ce mai am încă de petrecut? Am întors 
obrazul celui care mă lovea, pentru a fi copleşită de ocări pe nedrept. Mieii Tăi, pe care îi adunaseşi, zac 
acum risipiţi. „Am călcat în picioare teascul de una singură: oamenii poporului meu, nici unul nu era cu 
mine.― 

Priveşte, cine se coboară din Cer atâta cale până în cămara ta? Sunt Eu, Iisus... Soţul tău; 

aşadar, nu-ţi fie teamă, te voi ajuta iarăşi. Carnea ta e slabă şi duhul tău a fost luat zilele astea 

de un uragan. Sunt lângă tine, alături de tine; nu-ţi fie teamă, fiică, mireasa Mea, Mila Mea 

Mă sufocă, văzându-te luată de acest uragan, dar te voi scoate din el. Duşmanii Mei (Aici, 

Iisus a schimbat tonul, de la blajin la sever) hrănesc iarăşi Dreptatea Tatălui Meu, pentru a 

deveni şi mai copleşitoare acum. Cum să poată să şi-o ostoiască? Cum să poată să şi-o 

ostoiască dacă răutatea este singura pâine pe care ei o mănâncă! 
Dumnezeul meu, nu mă părăsi! 

Ţine-te de tot ce ţi-am dat, copila Mea, agaţă-te de Mine; aceşti oameni nu-şi găsesc odihnă 

până ce mai întâi nu te nedreptăţesc. Îi privesc şi Dreptatea Tatălui Meu se aprinde când îi 

aude venind la Mine cu vorbe moarte... oare n-au citit în Scripturi: „Dintre ei a binecuvântat 

şi a înălţat, i-a sfinţit şi i-a apropiat la Sine.“ (SIRAH 33:12) Dar când Ziua Mea va veni, nu 

voi cruţa pe nici unul dintre ei! Cât despre tine, copila Mea, tu eşti proprietatea Mea fiindcă 

eşti săracă, dar ei nu au înţeles... fiică... fiică... nu plânge... vino... ei au fost marfa unor 

negustori bogaţi; au fost cumpăraţi precum un material scump... Speră, Vassula Mea, speră... 

credinţă, copila Mea, ai încredere în Mine; nu te voi părăsi... în veci... în veci... 

binecuvântată, Iertarea Mea le-a fost deja acordată, da, chiar şi acelora care nu pot să doarmă 

până ce nu fac rău; aşadar, fă-Mă să aud şi iertarea ta pentru ei. 
Îi iert, Doamne, pentru că nu ştiu ce fac. 

Ochii Mei te veghează; Eu sunt Puternicul tău Ocrotitor şi adevăratul tău Reazăm, 

Sprijinitorul tău, şi-atunci nimic nu poate să se aşeze între tine şi Mine, chiar dacă eşti pri-



gonită, ameninţată sau chiar atacată; a existat vreun profet care să nu fi fost persecutat, 

ameninţat ori atacat? Şi ei ocupă locul al doilea în ierarhia Bisericii Mele, după apostoli, cu 

toate acestea, ei totdeauna au fost oropsiţi şi ocărâţi, căci din gura lor aud adevărul şi 

adevărul îi deranjează.  
Ce trebuie să fac acum? l-am întrebat pe Iisus, supărată. El a răspuns pe un ton maiestuos, fără cea mai 
mică ezitare.  

Adu poporul Meu la supunerea faţă de credinţă...Răspândeşte Mesajele Mele. Vino, îţi voi da 

mijloacele de împrăştiere ale Mesajului Meu. (Mi-a spus aceasta pe un ton maiestuos şi fără nici 

cea mai mică şovăială). Voi da cele necesare la timpul potrivit... Floare, răspândeşte mireasma 

Mea de tămâie peste tot. 
Facă-se Voia Ta, foloseşte-Mă după buna plăcere a Ta, fă din mine instrumentul Tău al Păcii şi al Iubirii. 

 
04.07.90 

Zâmbeşte-ne, Doamne, şi fiecare faţă pe pământ se va lumina. Va reveni Nădejdea în inimile noastre şi 
întreg pământul, de la un capăt la altul, îşi va aduce aminte şi se va întoarce la Tine. 

Inima Mea suspină de iubire chiar şi pentru dezertor, nu ţi-ai dat seama? N-ai auzit suspinele 

Mele de Iubire? N-ai citit tema Mea de Iubire pe care am scris-o pentru întreaga Mea Zidire? 

Vino la Mine şi lasă-Mă să te văd întinzându-ţi mâinile către Sanctuarul Meu. Adoră-Mă şi 

binecuvântează-Mă zi şi noapte, noapte şi zi.  Binecuvîntată, îţi voi pune o întrebare, numai 

una, spune-Mi: Mă iubeşti tu cu toată inima, cu tot sufletul şi cu tot cugetul tău? 
Te iubesc, Doamne Dumnezeul meu din toată inima, din tot sufletul şi din tot cugetul meu, dar ştiu că 
iubirea mea este săracă, netrebnică şi insuficientă, comparată cu generozitatea ta. 

Atunci voi aprinde un foc în lăuntrul tău. 
Vino atunci şi mă cucereşte! Cum aş putea să găsesc Calea dacă Tu nu copleşeşti spiritul meu cu Lumina 
Ta pentru a-mi călăuzi sufletul spre Adevăr şi Viaţă? 

Mărturiseşte-ţi întotdeauna greşelile şi te voi ajuta să le depăşeşti. Vino, tu, care eşti a Mea şi 

proprietatea Mea. Tu eşti proprietatea Mea pentru că eşti sărmană şi prăpădită. Mizeria Mă 

atrage. Voi reînsufleţi tăria ta şi te voi încuraja, împrăştiind asupra ta din belşug parfumurile 

Mele de tămâie amestecată. Niciodată nu te da bătută, copila Mea, nu-Mi refuza niciodată un 

loc în inima ta, sunt atras de sărăcie; Eu caut sărăcia şi mişelia. Te-am adus la Mine ca astfel 

Focul Meu să te mistuie chiar în faţa ochilor tuturor celor care te privesc. Îmi arăt Iubirea 

Mea Nemărginită tuturor oamenilor, prin tine, pentru ca fiecare om să vadă şi să afle că Eu 

sunt un Dumnezeu al Iubirii, un Foc Arzător. 
Dumnezeul meu, Tu ai turnat peste mine un potop de binecuvântări, ştiind că ceea ce este al Tău şi ceea 
ce este „proprietatea― ta, este nenorocită şi imperfectă, şi că nu sunt în stare să-ţi întorc nimic înapoi.  

Binecuvântez proprietatea Mea... Sinceritatea ta Mă încântă... Ascultă: ridic pe sărmani din 

pulbere, îi înalţ pe cei netrebnici şi-i aşez în Inima Mea Sfântă, apoi îi arăt îngerilor Mei. Îi 

învăţ preceptele Mele şi devin Învăţătorul lor şi ei, ucenicii Mei, iar păcatele lor le sunt 

iertate de Mine. Păcatele lor se topesc ca îngheţul la soare. Apoi cer sfinţilor Mei să vegheze 

şi să se roage pentru ei şi îi umplu de Duhul Înţelegerii Mele pentru a le permite să vadă 

Adevărul şi să atingă o adâncă înţelegere a Cunoştinţei Mele. 
Doamne, Tu care m-ai crescut ca un tată, după ce m-ai înviat din valea morţii şi care de-atunci încolo m-ai 
călăuzit în Lumina Ta şi care m-ai izbăvit de cel rău, spune-mi, nu suntem, noi toţi, copiii Tăi? 

Da, sunteţi. 
Fiindcă suntem toţi copiii Tăi, te implor atunci pentru aceia care degeaba aud că tot nu înţeleg nimic, să 
le permiţi să înţeleagă. 

S-au pocăit ei? 
Doamne, nu ştiu dacă s-au pocăit, dar dacă Tu le deschizi ochii ca să vadă, ei vor vedea Slava Ta şi-atunci 
vor înţelege Credincioşia Ta şi Frumuseţea Ta; poate că vor veni atunci la Tine şi se vor pocăi! 

Copilă, şi chiar dacă le deschid ochii, nu Mă vor vedea! Nu Mă vor vedea pentru că sunt 

înconjuraţi de întuneric, deci cum ai vrea să Mă vadă, cu toate că sunt lângă ei tot timpul? 



Întunericul lor îi întunecă, îi orbeşte. Deci, fiică, vorbeşte deschis şi fără să te temi de ei. Nu 

te teme să spui Adevărul pe faţă, nici nu permite să fii redusă la tăcere. Sunt cu tine, fiica 

Mea. Copila Mea, nu, nu tace, porneşte la lucru cu Dumnezeul tău. Te-am crescut şi te-am 

format pentru această misiune. Ca un tânăr care ia în căsătorie o fecioară, ţi-am oferit Inima 

Mea şi ţi-am cerut-o pe a ta. Sunt Eu, Iisus, cel care te-a format şi te-a luat în căsătorie şi, 

precum se bucură mirele de mireasa lui, aşa şi Eu acum Mă bucur de sărăcia ta şi de 

slăbiciunea ta. Te-am urmărit precum un iubit îşi urmăreşte logodnica. Am mers în toate 

părţile, căutând mijloacele prin care te-aş putea face a Mea şi acum, că eşti a Mea, te voi 

păstra. 
Sunt slabă şi prigonitorii mei mă hăituiesc cu osârdie, dar nădejdea mea este în Tine. Nu trăiesc decât 
pentru Tine în acest exil, nimic nu mă mai atrage în această lume şi deja ochii mei tânjesc după Lumea Ta 
de Pace. Inima şi sufletul meu se topesc de iubire pentru Tine. Tu eşti Adăpostul şi Bucuria mea. Ţi-am 
cerut, dacă este cu putinţă, să mă primeşti şi să fiu pentru Tine şi mai puţin decât o sclavă, da, un ajutor de 
sclavă. 

Cei sărmani şi simpli au lăudat pururea Numele Meu şi-L vor lăuda de-a pururi. (Aici, Iisus 

părea că îşi vorbeşte Lui Însuşi). De aceea mulţumesc Tatălui că a ascuns Înţelepciunea de 

cei învăţaţi şi deştepţi şi a descoperit-O numai unor simpli copii. Fericiţi voi, cei săraci şi 

mizerabili, căci a voastră este Împărăţia lui Dumnezeu. Vai acelora care acum sunt sătui, căci 

vor flămânzi. Fericiţi sunteţi voi, pe care oamenii îi ocărăsc şi-i prigonesc pentru Mine, şi zic 

tot cuvântul rău împotriva voastră; bucuraţi-vă şi vă veseliţi! căci plata voastră multă este în 

ceruri. În acest chip i-au persecutat pe profeţii de dinaintea ta. 

Fiică, stăruie, du până la capăt lucrarea pe care ţi-am încredinţat-o. Imită-Mă pe Mine, 

Domnul tău, şi urmează-Mă fără şovăire. Te voi umili şi mai mult; rămâi sărmană şi neîn-

semnată, ascultătoare şi supusă; fii plăcută vederii Mele. Iubeşte-Mă şi Mă binecuvântează. 
A Ta sunt şi sub oblăduirea Ochilor Tăi am aflat adevărata Pace. Te binecuvântez. 

 
06.07.90 

Pacea să fie cu tine. Iată Mesajul Meu: (pentru întâlnirea de rugăciune din 21 iulie ‘90, de la 

Notre-Dame des Marches, din Broc, Elveţia) 

Pacea fie cu voi. Eu sunt Mântuitorul vostru care vă vorbeşte. Eu sunt Cel care vă iubeşte cel 

mai mult. Am venit la neamul vostru ca să dau vedere orbilor şi să iau vederea acelora care 

pretind că văd... Am venit la voi ca să ascultaţi Glasul Meu, Glasul Sfântului Meu Duh, 

Permanentul Aducător Aminte al Cuvântului Meu şi a tot ce v-am dat; ascultaţi-Mă:  

„Locuitori ai pământului, cât vă iubesc! În ciuda înspăimântătoarei voastre răutăţi şi a 

indiferenţei faţă de Mine, Eu, Iisus al vostru, vă iubesc. Astăzi preaiubiţii Mei, Mă cobor şi 

stau înaintea voastră ca Păstor al vostru, pentru a vă spune acestea:  

Împărăţia Mea este aproape şi înainte ca această generaţie să treacă, tot ce a fost proorocit de 

către profeţii Mei de azi se va împlini. Rugaţi-vă pentru cei cărora le-am dat gură ca să Mă 

laude, dar care o folosesc spre a pângări Sfântul Meu Nume. Rugaţi-vă pentru cei cărora le-

am dat ochi ca să vadă Frumuseţea Mea, Sfinţenia şi Minunile Mele, dar care au devenit orbi, 

cu ochii învăluiţi în ceaţă din pricina păcatelor lor. Rugaţi-vă pentru cei cărora le-am dat 

urechi să audă Cuvântul Meu şi Imnurile Mele de Iubire, dar care au permis auzului lor să 

surzească, de teamă ca nu cumva să audă şi să se convertească. Rugaţi-vă pentru cei din gura 

cărora ies mărturii false şi sunt inconştienţi de aceasta. Capii lor vor cădea şi vor trebui să 

facă faţă Dreptăţii Mele. Rugaţi-vă pentru cei care nu încetează să arunce cu săgeţi otrăvite 

unul în altul; trebuie să înţeleagă cât Îmi rănesc Trupul! Rugaţi-vă rugăciunea pe care v-a 

dat-o Maica voastră în Mesajul anterior, pentru a domoli şi retrage Dreptatea Tatălui Meu. 

Cereţi Tatălui să dea generaţiei voastre o audiere; ispăşiţi pentru acele suflete încăpăţânate 



care nu mai încetează de a face rău; rugaţi-vă pentru toate aceste suflete, micile Mele inimi 

pentru că voi sunteţi sarea pământului şi Eu, Iisus, vă spun: prindeţi curaj, inimioarelor, căci 

Eu sunt cu voi. Voi veghea ca Numele Meu să fie păzit Sfânt, chiar dacă vrăjmaşii Mei au 

introdus această mare apostazie în Biserica Mea şi o dezastruoasă urâciune în inima 

Sanctuarului Meu şi încă o menţin cu tărie din cauza orgoliului lor. Adevărat grăiesc vouă că 

Locaşul Meu va fi reconstruit pe Cărămizile lui Originare de la începuturile lui. Se apropie 

Ziua în care Mă voi coborî la aceşti înţelepţi şi le voi nimici aşa-zisa lor înţelepciune şi 

duşmănia lor faţă de Dumnezeirea Mea. Îi voi smulge din rădăcini pentru ca să nu mai poată 

să crească în veci. S-au lepădat de credinţa Mea, da, ei şi-au obişnuit paşii să umble cu 

Apostazia şi să aibă drept călăuză şi însoţitor în călătorie Raţionalismul, arma care luptă 

împotriva Divinităţii Mele. Cine este însetat de Cunoaştere, să vină la Mine şi să bea şi-i voi 

da apă vie. Nu mergeţi să beţi de la o doctrină omenească care iese din propria lui raţiune. 

Acel om pune onoarea oamenilor mai presus de onoarea venită de la Dumnezeu. Aşadar, 

acelora le spun: vai când lumea zice de bine despre voi! Va veni ziua când vor trebui să 

vorbească din ţărână, dar înainte ca glasul lor să ajungă la Mine, va fi înăbuşit de pulbere şi 

de stratul gros al păcatelor lor. Dreptatea va birui. 

Adevărat spun vouă, în acele zile ce vor să vină, satana şi toate duhurile rele nu vor mai 

acţiona în ascuns, cu iscusinţă, ca înainte. Nu, vine vremea când el şi duhurile lui rele se vor 

da pe faţă fiecărui locuitor al pământului. Satana va trimite falşi profeţi şi-i va înmulţi ca 

nisipul mării, semănând confuzie printre voi şi înşelându-i şi pe cei aleşi; aşadar, luaţi aminte 

ca nimeni să nu vă înşele. Acest semn este semnul din ajunul Marilor Mele Semne ce vor să 

vină. Demonul, astăzi, este ca o fiară sălbatică ce este rănită, devenind astfel şi mai 

periculoasă, dar nu vă temeţi voi, cei care Mă iubiţi. Vă promit siguranţa după care suspinaţi, 

dar vai de aceia care au pângărit Sanctuarul Meu, aducând Marea Apostazie în Biserica Mea. 

Pucioasă şi foc vor cădea asupra lor! Adevărat vă spun că în bârlogurile unde trăiesc şacalii, 

(Iisus face aluzie la francmasonii care s-au strecurat în Sanctuarul Lui) un drum larg curat va trece 

curând, care va fi numit Calea Sfântă. (Iisus vrea sa spună că va răsturna francmasoneria – notă 

în varianta engleză) Necuratul nu va călca pe ea, dar cei vii, da, căci ei ştiu să Mă adore şi-şi 

vor îndoi genunchiul şi-Mi vor zice: Amin... Amin... Copilaşilor, să n-aveţi în veci ranchiună 

unul împotriva celuilalt, fiţi uniţi, fiţi uniţi. Fiţi una. Eu, Iisus, vă cer aceasta. Vă 

binecuvântez pe toţi, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe frunţile voastre, acest Suspin care vă 

însemnează drept ai Mei. 

 
Mesajul Sfintei noastre Mame pentru aceeaşi întâlnire:  

Pacea fie cu voi. Copiii Mei, Mi-ar plăcea să citiţi astăzi şi să meditaţi asupra cap. 15:4-7 din 

LUCA. Da, Iisus nu vrea să-l piardă pe nici unul dintre voi; de aceea El este încontinuu în 

căutarea inimii voastre. Rugaţi-vă, copilaşii Mei, cum n-aţi făcut-o niciodată mai înainte, 

ţineţi Sfânt Numele lui Dumnezeu şi amintiţi-vă că oricine Îl caută pe Domnul, Îl va găsi; cui 

bate, i se va deschide uşa pururea. Lucraţi pentru mântuirea voastră, rugaţi-vă pentru orice 

trebuinţă a voastră. Vă vreau fericiţi şi paşnici în Domnul, pentru că Domnul v-a dăruit cu 

Darul Iubirii Lui; atunci ce alt dar mai copleşitor poate exista decât acela al Iubirii Lui? 

Găsiţi Pacea în Domnul, acea Pace care lipseşte multora dintre voi. Intraţi în Iubirea 

Domnului şi El vă va curăţa sufletul; lăudaţi-L pe Domnul, pentru că El este bun şi îndelung 

răbdător. Nu veniţi la El numai pentru interesele voastre, nu veniţi la El inconştient, numai 

din datorie, veniţi la Domnul pentru a-L lăuda şi a-L iubi. Luaţi aminte la binecuvântările Lui 

pe care vi le trimite zilnic, contemplaţi aceste binecuvântări pe care vi le dă zilnic şi oferiţi-I 

inimile voastre, mulţumindu-I. Preaiubiţii Mei, arătaţi-I, de asemenea, recunoştinţa voastră. 



Iisus este Iubire, Iisus este Speranţă şi Iisus înseamnă Cel Care Salvează, deci, nu vă îndoiţi 

de Măreţia Iubirii Lui, aveţi Credinţă în El; El vine pentru a-l salva chiar şi pe ultimul dintre 

voi. Mărturisiţi neamurilor despre covârşitoarea Lui Iubire şi răspândiţi Mesajele Lui în cele 

patru colţuri ale pământului. Eu, Sfânta voastră Maică, sunt pururea lângă voi. Copiii Mei, vă 

binecuvântez; pacea Fiului Meu să domnească în inimile voastre. 

 



Caietul 44 
LENS. MESAJ PENTRU REUNIUNEA DE RUGĂCIUNE-PELERINAJ DE LA 1 SEPTEMBRIE LA 

„HRISTOS-REGE―, DIN ELVEŢIA. 8.7.90 

Pacea fie cu voi toţi. Eu, Iisus, vă binecuvântez pe toţi... Simţiţi Prezenţa Mea chiar în 

minutul acesta... Simţiţi-Mă în inimile voastre. Nu vă învârtoşaţi inima îndoindu-vă, 

deschideţi-vă inimile ca să puteţi înţelege pe deplin Mesajul Meu de Iubire. Mă plec Eu, care 

sunt Rege şi Stăpânitor, până la voi, ca să vă aduc aminte de Iubirea ce o am pentru voi şi de 

Jertfa Mea. Vin să vă amintesc ai cui sunteţi. V-am răscumpărat pe toţi prin Jertfa Mea şi Îmi 

aparţineţi.  

 Dacă astăzi Harul Duhului Meu continuă să se reverse peste voi cu atâta îmbelşugare este 

datorită faptului că smochinul este aproape copt şi foarte curând veţi mânca din el. Nu mai 

puteţi zice: „Unde este Dumnezeul meu?“ Păşunile câmpurilor voastre sterpe le voi înverzi 

iarăşi pentru a vă găsi din nou odihna în ele. Viile Mele voi continua să le înmulţesc, iar 

pomii Mei fructiferi vor da roade din belşug. Veţi mânca pe săturate din Vistieriile Mele Ce-

reşti. Ascultaţi-Mă: Tatăl vostru Ceresc nu şi-a deschis El Vistieriile Cereşti spre a hrăni cu 

mană o naţie moartă de foame? Tatăl vostru Ceresc a făcut să plouă cu pâine peste poporul 

lui, iar din stânca Horebului a făcut să ţâşnească apă ca să poată bea. Şi Eu, nu am înmulţit 

Eu pâinile şi peştii pentru a hrăni mii? O, oameni de puţină credinţă, cum se face că nu 

sunteţi în stare să citiţi Vremurile? De ce acum vă îndoiţi de faptul că Sfântul Duh al Harului 

Meu (În acest pasaj, Iisus menţionează pe Tatăl, pe El Însuşi, ca Fiu, şi pe Duhul Sfânt, arătând 

lucrarea şi prezenţa Sfintei Treimi în vremea pustiirii)se revarsă atât de evident peste voi? N-aţi 

înţeles că Sfântul Meu Duh e pe cale să vă sature în pustietatea vostră?  Am zis: „Voi adăpa 

grădina Mea şi îmbăta-voi sădirea Mea... Că învăţătura ca zorile o răspândesc şi o arăt până 

departe.“ (SIRAH 24:32-34) Nu vă înfricoşaţi, sunt Eu, Domnul vostru, Mântuitorul vostru. 

Dacă aţi fi pătruns taina manei şi taina înmulţirii pâinilor şi a peştilor, astăzi aţi fi înţeles întru 

totul revărsarea Sfântului Meu Duh, aţi fi înţeles Hrănirile Mele Miraculoase din timpul 

înaintaşilor voştri...  
Aici, Iisus s-a întrerupt: este ora 4.30. 
Floarea Mea, roagă-te cu Mine acum pentru Rusia: 

O, Doamne, fă ca ea să Te urmeze; 

O, Doamne, salvează-i sufletul 

şi înviaz-o cum l-ai înviat pe Lazăr. 

Înfrumuseţeaz-o pe fiica Ta  

atât de mult iubită a Ochilor Tăi 

şi aşeaz-o în Inima Ta Divină,  

ca chipul ei să oglindească Dumnezeirea Ta; 

În sfârşit, înviaz-o  

ca să meargă alături de Tine, 

Arat-o aproape de Tine  

şi slobozeşte-o din captivitate, 

Ia-o în căsătorie şi fă-o în întregime a Ta; 
AMIN. 

Spune-Mi această rugăciune. (Am spus-o). 

Scrie, Vassula Mea (continuarea Mesajului) 

...până la hrana din ziua de azi. Luaţi aminte şi înţelegeţi transcendenţa şi Fidelitatea Mea 

faţă de Făgăduinţa Mea de salvare. Nu voi ascunde nimic din secretele Mele faţă de tine, 

generaţie, pentru că voi trasa curând un drum larg deschis, imaculat, pe care îl voi numi: 



Sfânta Cale, conducându-vă spre un Tabernacol deschis; gata cu vizuinile pentru şacali! 

(„şacali“, adică francmasoni) Gata cu lucrările ascunse de noapte! Gata cu hoinărelile sub 

oblăduirea întunericului! Eu, Domnul, voi scoate totul la lumină şi nu va mai fi noapte din 

nou, în veac, pentru că Lumina Mea va străluci pururea asupra voastră; da, voi expune 

Cunoaşterea Mea la drumul acela mare şi larg deschis şi voi instala indicatoare care să vă 

îndrepte spre el, voi marca bine drumul. Apoi, vă voi da un duh al râvnei pentru a-Mi sluji 

Mie, Dumnezeului vostru şi, pe aceia care sunt fiii şi fiicele Mele rătăcitori îi voi aduce 

înapoi în Braţele Mele, cu mare iubire, iar ei vor trăi în Lumina Mea, apoi tot Cerul va 

sărbători întoarcerea lor. Nici un om nu va mai spune: „Unde e Domnul nostru?“ căci voi 

înscrie Legea Mea adânc în inimile voastre. Această Făgăduială stă gravată dinaintea Mea. 

Voi aşeza Ierusalimul pe cărămizile lui de odinioară.  

Am sperat că la întoarcerea mea voi găsi sfinţenie, dar am găsit un popor viclean, care-Mi 

roade Trupul. Sperasem să găsesc Iubire, dar aud numai un strigăt de ură ieşind din dezolarea 

lor. Unde este slava şi frumuseţea pe care le-am dat-o odinioară? Unde este Duhul cu care îi 

înzestrasem? Aceşti Caini au luat întunericul drept Lumină şi Lumina drept întuneric, ei au 

devenit necredincioşi şi Legea Mea care porunceşte şi este Sfântă, e ignorată total şi e călcată 

în picioare. Această eră se împotriveşte Legii Mele, contrazicând fiecare iotă din Ea. Nu am 

spus clar că acela care primeşte Poruncile Mele şi le respectă este cel care Mă iubeşte? În 

timpurile voastre, mulţi pretind a fi doctori ai Legii, dar ei n-au înţeles nici dovezile pe care 

le folosesc, nici opiniile pe care le susţin. Oh, cât Mă oboseşte flecăreala lor! Mă oboseşte 

pentru că ei nu păzesc nici Cunoaşterea Mea, nici Legea. Prin aceste Mesaje, Eu nu vin să vă 

condamn, vin din iubire, să vă înştiinţez şi să vă trezesc din nepăsarea voastră. Mai vin şi ca 

să încurajez rămăşiţa, de la preoţi până la mireni, care Mă iubeşte şi-Mi rămâne credincioasă 

şi oglindeşte Chipul Meu. Pentru voi, care-Mi arătaţi iubirea voastră, voi construi un drum 

larg deschis, binecuvântaţilor, iar pe marginile lui voi planta pomi fructiferi (preoţii noii ere), 

pământul vostru va hrăni mulţime multă şi nimeni nu va fi în stare să distrugă roada 

pământului vostru, nici să-l secătuiască. Veţi fi cu toţii numiţi: „Credincioşi“ – şi veţi fi tot ce 

nu e mândrie, viclenie şi raţionalism. Roada voastră va hrăni neamurile moarte de foame, 

neamuri care au căzut în ateism. Intenţionez să vă îmbrac pe toţi în veşmintele din trecut, 

(Biserica primară) şi să-Mi reconstruiesc Biserica pe vechea ei temelie. O voi găti pe Mireasa 

Mea cu giuvaierurile de odinioară şi gurile voastre Mă vor preamări şi lăuda necontenit. 

Preaiubiţilor, Eu sunt Lumina lumii şi Eu merg înaintea voastră. Vă spun întruna aceasta: mai 

am şi alte oi care nu sunt din turma voastră şi-i voi îndruma şi pe ei spre Biserica Mea Înnoită 

în aşa fel încât va fi o singură turmă şi un singur Păstor. Du-te la neamuri şi învaţă-le să se 

roage Tatălui această rugăciune: (este vorba despre rugăciunea pe care ne-a dat-o Sf. Noastră 

Maică în 15. 5.90)  

Tată Mult Milostiv, 

fă ca cei care degeaba aud, 

căci nu pricep nimic,  

să audă de această dată Glasul Tău şi să priceapă  

că Tu eşti Sfântul Sfinţilor; 

Deschide ochii celor care degeaba văd,  

căci nu zăresc nimic,  

să vadă de această dată  

Sfânta Ta faţă şi Slava Ta. 

Pune Degetul Tău pe inima lor  

ca să li se deschidă inima  



şi să înţeleagă Fidelitatea Ta.  

Te rog şi îţi cer aceste lucruri, Tată Drept, 

pentru ca toate neamurile să se convertească  

şi să se tămăduiască 

prin Rănile Fiului Tău Preaiubit, Iisus Hristos. 
AMIN. 

Înţelegeţi apoi că în această rugăciune voi cereţi salvarea omenirii. Curaj, fraţilor, ucenicii 

Mei, curaj, sunt cu voi în fiecare zi; propovăduiţi şi apăraţi Cuvântul Meu fără nici un pic de 

frică, propovăduiţi Numele Meu cu zel, aduceţi aminte lumii că Eu sunt Sfânt, învăţaţi-i să 

trăiască în sfinţenie. Fiţi blajini precum Eu sunt blajin, aveţi răbdarea Mea şi Iubirea Mea; 

mai e un pic de-acum, foarte puţin, şi Cel pe care îl aşteptaţi va veni. Voi veni ca Iubire, da, 

Iubirea se va întoarce ca Iubire în acest pustiu. Voi împlini Făgăduinţa curând; dar amintiţi-

vă, dragii Mei prieteni, despre ceea ce profeţii v-au spus că vă aşteaptă la sfârşitul 

Timpurilor; v-au spus că vor fi mari necazuri înaintea acestei Veniri şi că temeliile 

pământului se vor zgudui şi că o mare cutremurare va veni. Cerurile vă vor părea ca şi cum ar 

fi o întunecime veşnică; nu vă fie teamă totuşi pentru că Eu voi fi alături de voi, v-am marcat 

fruntea cu Pecetea Mea de Iubire. Vă binecuvântez pe toţi, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe 

frunţile voastre. Iisus Hristos este Numele Meu şi vă spun vouă: vă iubesc veşnic. Fiţi una. 

 
19.07.90 

Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Vino şi luminează întunericul meu! Vino degrabă şi m-ajută! Vizitează-
mă. Sufletului meu îi e sete de Tine, Dumnezeul meu. Când voi vedea Sfânta Ta Faţă? Sufletul meu se 
topeşte în mine... De ce prigonitorii mei stăruie în a mă condamna? O, Doamne, cu ce le-am greşit? 
Doamne, unde eşti? Cei care mă persecută măcar să-mi spună de ce crimă mă fac vinovată. O, 
Dumnezeule, cât îmi lipseşti...  

Preaiubită, nu am vorbit în secret, Eu sunt pe cale de a întări Cuvântul Meu şi ei o ştiu. Nu 

M-ai văzut faţă către faţă, dar sunt aproape de tine. Pot să nu fiu în Trup (în carne şi oase), dar 

în Duh sunt pururea cu tine. (Iisus încerca să mă consoleze cu mare iubire.) Eu sunt cu voi 

pentru a vă uni pe toţi în iubire şi pentru a vă urni spiritele, ca astfel să aveţi îmbelşugarea 

deplinei înţelegeri pentru cunoaşterea cu adevărat a tainelor Mele, întru care sunt ascunse 

toate vistieriile Înţelepciunii şi ale Cunoaşterii. (vezi COLOSENI 2:2) 

Binecuvântata Mea, voiesc ca tu să ai o imagine vizibilă a Dumnezeirii Mele, adică, iubindu-

Mă cu căldură, supunându-te cu conştiinciozitate Legii Mele; şi aşa, puţin câte puţin, îi voi 

îndrepta pe aceia care Mă insultă şi te persecută. Le voi aminti cum au apostaziat, le voi da 

şansa să se pocăiască. Curaj! Îţi spun aceasta, fiică: cine ascultă, să asculte pe mai departe, 

cine nu, să nu asculte. 

 
20.07.90 

O, Doamne, Duhul Tău să se odihnească în mine şi să puna stăpânire pe mine. 

Lasă-Mă să te binecuvântez. Lasă Duhul Meu să se odihnească peste tine, Eu, Domnul, îţi 

voi acorda siguranţa după care oftezi, fii tare în credinţa ta, căci Eu sunt Credincios 

Făgăduinţei Mele. Voi pune Legea Iubirii Mele în inimile neamurilor voastre şi niciodată nu-

Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Le voi aminti despre Jertfa Mea, le voi aminti 

despre Crucea Mea, le voi aminti că Eu sunt Dumnezeu, iar tu, pe care te-am căutat şi te-am 

găsit, oferă-Mi inima ta şi o voi primi precum un amestec de tămâie. Rămâne-mi 

credinicioasă şi tinde spre tot ce sunt Eu ca să ştergi tot ce eşti tu, nimiceşte tot ce eşti tu, 

absorbind tot ce sunt Eu. Roagă-te pentru convertirea sufletelor, roagă-te pentru pace, iubire 

şi unire. Adu-ţi aminte, Iubirea Mea e Neţărmurită, o iubire pe care nici un muritor n-o poate 



înţelege pe deplin. Te binecuvântez, întoarce-te spre Mine şi Mă binecuvântează. 

 
21.07.90 

Am văzut într-o vedenie cum mă uitam afară pe fereastră. Era ziuă. Deodată pământul a început să 
se zguduie puternic sub picioarele mele. Pământul se mişca în sus şi în jos, cutremurul era de 8 grade 

pe scara Richter... nu se mai oprea... Priveam cerul de la fereastră, căci îşi pierdea luminozitatea. 

Priveam fix la cerul care se întuneca, văzând cu ochii cum se întuneca de tot. Apoi am văzut stele 

căzând, sau mai degrabă, deplasându-se cu repeziciune de la est la vest; păreau că părăsesc cerul. 
Apoi, cutremurul s-a oprit şi era un întuneric ameninţător. Am văzut o luminiţă în camera mea. M-am 

uitat pe fereastră, dar în tot oraşul, nu erau decât 3 sau 4 case care aveau lumină. 

 
22.07.90 

Mesajul Sf. Noastre Maici pentru întâlnirea din 1 septembrie 1990, de la Lens, Elveţia. 

Pacea fie cu voi. Copiii Mei preaiubiţi, Eu sunt Sfânta voastră Mamă, care vă vorbeşte şi vă 

mulţumeşte deja că aţi venit aici ca să ne auziţi; deschideţi-vă inimile şi înţelegeţi fiecare 

Cuvânt pe care Noi vi-l spunem. Iisus vă dă Iubirea şi Pacea Lui. El vă călăuzeşte spre 

Salvare şi sunt trimisă de El să pregătesc drumul Întoarcerii Lui. Vin să deschid iarăşi calea 

pentru El. Nu fiţi surprinşi, pruncilor. Ştiu că vă e greu să trăiţi în pustie, dar vin la 

nenumărate neamuri pentru a vă pregăti. Vă şcolesc în regulile dreptăţii ca să vă fac liberi. 

Cereţi Domnului să vă îndrume paşii pe calea Poruncilor Lui. Iubirea voastră să-I fie Lui 

tihnă şi alinare. Fiţi alifia Lui. Simţiţi-vă iubiţi de Mine, simţiţi-vă iubiţi de Fiul Meu. Astăzi, 

îi chem pe cei bolnavi, grăindu-le astfel: Copilul Meu, nu fi amărât, Eu, Sfânta ta Mamă, te 

iubesc, dar roagă-te Domnului şi El te va tămădui. Curăţă-ţi inima de necurăţii pocăindu-te, 

apoi, deschide-ţi inima lui Dumnezeu şi El te va inunda cu Iubirea Lui. Roagă-te necurmat, 

nu dormita; roagă-te cu inima şi fii ca trandafirii în zilele primăverii, ca un buchet oferit 

Celui Prea Înalt; rugăciunile tale să fie ca un amestec de tămâie care să ajungă la Tronul Lui. 

Permite-Mi sa-ţi amintesc pentru ce suspină Cel Preaînalt: pentru inima ta; oferă-I inima ta şi 

permite-I să fie Călăuza ta pe drumul pe care îl pregătesc pentru tine.  

Copiii Mei, Iubirea este la uşile voastre; lăudaţi-L pe Domnul şi iubiţi-L. Dumnezeu este 

Iubire. Vă binecuvântez pe toţi; binecuvântez şi pe cei care sunt în închisori; către ei trimit să 

curgă Pacea, ca un râu în inimile lor. 

Vassula, fii răbdătoare; Fiul Meu te iubeşte până la lacrimi. Nu te îndoi în veac, simte Iubirea 

Lui, întotdeauna încheie-ţi ziua lăudându-L.. Ai Pacea Mea. Noi?  
Da, Sfântă Maică, noi. 

 
27.07.90 - RHODOS 

Explică-mi, Iisuse al meu, cum să respect şi să urmez Legea Ta şi cum să ţin Poruncile Tale. Condu-mă pe 
calea Poruncilor Tale; vreau să meditez asupra preceptelor Tale. Iartă-mi greşelile şi păcatele. 

Pacea fie cu tine. Înainte de a scoate un cuvânt, Eu te-am şi iertat (El a cunoscut intenţia 

mea).Dacă n-ar fi fost Mila Mea, preaiubită, tu de mult ai fi suferit Dreptatea Mea, deoarece 

tot ce ai este răutate şi netrebnicie. Vino, nu Mă privi de la distanţă... vino la Mine, mai 

aproape. Mi-eşti dragă ca lumina ochilor. Laudă-Mă, preaiubita Mea, laudă-Mă, căci Numele 

Meu e Sfânt. 

 
27.07.90 - RHODOS 

Unul din călugări a început să plângă când i-am explicat cât suferă Iisus. 

Vino şi aşează-ţi urechea pe Pieptul Meu, fiul Meu, şi asculta Bătăile Inimii Mele; fiecare 

bătaie de inimă este o chemare pentru un suflet, o implorare pentru un zâmbet, un gând... 



varsă lacrimi nu pentru Mine, Fiul Meu, ci pentru fraţii tăi, surorile tale, care sunt morţi şi 

putrezi, nu pentru Mine, fiul Meu, nu pentru Mine... roagă-te pentru ei, pentru ca Tatăl Meu 

să le trimită Duhul Înţelegerii, căci altcumva, cum să se convertească? 

Vassula, dă-le rugăciunea pe care Sf. Maică ţi-a dat-o şi cere-le să se roage această rugăciune 

zilnic. Vino, Scripturile sunt pe cale de a se împlini... Eu, Domnul, sunt pe cale de a construi 

altare de tămâie pe altarele care trebuiau să fie, dar care au fost lăsate în paragină, pentru că 

nimeni nu era acolo care să se ocupe de ele sau să le lumineze. 

 
28.07.90 - RHODOS 

Iisuse, am fost luată de un val de nepăsare şi mi se pare că nu scap de ea. Sunt atât de necăjită...  

Ştiu, dar de ce nu-Mi ceri ajutorul? De ce cauţi în altă parte? Dacă îţi vei întoarce ochii către 

Mine, vei vedea Lumina Mea şi-ţi voi dărui lucrurile pe care le ceri. Eşti săracă, dar pot să 

Mă-ngrijesc de tine. Este de ajuns să spun: creşte! înfloreşte! şi în inima pustiului tău pot să 

fac să curgă râuri. Copilă, te părăsesc Eu vreodată? 
Nu, Doamne, niciodată! 

Atunci, de ce nu ai reuşit să crezi în Prezenţa Mea? (Când L-am văzut pe Iisus cu ochii sufletului 

în această după-amiază). Nu ţi-ai dat seama că am fost într-o permanentă căutare a ochilor tăi? 

Te-am făcut mireasa Mea, nu-i aşa?  
Da, Doamne, aşa este. 

Atunci, uită-te le Mine din când în când; aceasta este datoria ta! Ascultă, Vassula, Eu nu am 

nevoie de tine, precum ştii, Eu Îmi ajung Mie Însumi. Ţi-am spus de nenumărate ori că sunt 

Atotputernic, dar că-Mi place slăbiciunea, pentru că atunci Puterea Mea este la apogeu. 

Pruncă, sunt cu tine zilnic, în fiecare ceas şi în fiecare secundă a vieţii tale. Eu sunt pururea 

cu voi... adu-ţi aminte, Eu sunt cu Maica Mea. 
Da, Doamne al meu. 

Spune după Mine iarăşi: noi, în vecii vecilor. 

 
30.07.90 - RHODOS, MÂNĂSTIREA SF. NECTARIE 

Am stat cinci zile la această mânăstire, cinci zile de post şi de tăcere, numai rugăciune şi meditaţie. 
Iisus? 

Eu sunt. Nu te îndoi niciodată. Îţi dau Pacea Mea. Intră în Inima Mea. 
Când Iisus a zis „Îţi dau Pacea Mea“, am văzut cerul deschizându-se şi am fost primită în Inima Lui. 
Timpul presează, orele zboară... vino aproape de Mine şi ascultă ce vreau să spun Bisericii 

din Rhodos:  

„Uită-te la Palmele Mâinilor Mele, la Coasta Mea şi la Picioarele Mele; simte Rănile Mele... 

cei care nu beau din Rănile Mele vor pieri, se vor prăpădi şi se vor usca. Eu sunt Salvarea 

voastră. Atunci de ce acestui neam îi e frică să Mă bea şi să Mă mănânce? Ei strigă după 

ajutor, dar apoi nici unul nu vine să Mă bea şi să Mă mănânce şi să se tămăduiască. N-am 

spus că prin Rănile Mele veţi fi vindecaţi? Înaintaţi, dar, în acest pustiu, ca să aud sunetul 

paşilor voştri. Veniţi şi primiţi-Mă. Acest neam nu reuşeşte să înţeleagă Chemarea Iubirii 

Mele. Veghez cu îngrijorare din Cer ca să vă salvez pe toţi, Îmi revărs Inima Mea peste voi. 

Vă trimit Înţelepciunea până la pragul uşii voastre pentru a vă învăţa că Tema Meu este: 

IUBIRE, dar nimeni nu are urechi de auzit? Am compus un nou Cântec de Iubire pentru voi 

şi pentru Sfânt Numele Meu, pruncilor; Mă cobor din înaltul cerului până la voi, Eu, 

Hristosul vostru, vin să vă încânt inima cu Cântecul Meu de Iubire şi să-Mi desfăt Inima.  

Nu spuneţi: „L-am căutat, dar nu L-am găsit, L-am chemat, dar nu mi-a răspuns, L-am 

aşteptat şi n-a venit.“ Căutaţi-Mă, preaiubiţilor cu inimă simplă şi Mă veţi găsi. Chemaţi-Mă 

din adâncul inimii voastre şi vă voi răspunde; destupaţi-vă urechile şi inima şi veţi auzi paşii 



Întoarcerii Mele. Acest smochin s-a copt şi curând veţi mânca rodul lui. Veniţi, pentru că 

sunteţi atât de mulţi care v-aţi rătăcit de la drumul drept şi vă temeţi să Mă primiţi, păstrând 

în taină păcatele în inima voastră; uşuraţi-vă mergând la spovedanie, căiţi-vă sincer şi postiţi, 

pentru a Mă primi în curăţie şi în sfinţenie. Uşa Mea este pururea deschisă pentru voi toţi, 

preaiubiţilor. Sunt recunoscut ca fiind sensibil la sărăcie şi la nevoile omului bolnav. Aşadar, 

nu-L ispitiţi pe Dumnezeul vostru şi nu vă îndoiţi de Milostivirea Mea Fără Margini.  

Da, instrumentele pe care le folosesc ca să-Mi transmit Cuvintele Mele vouă sunt sărace, 

nevrednice şi de rând; aceia pe care lumea îi consideră de rând şi de dispreţuit, pe aceia îi 

aleg Eu – pe aceia care sunt nulităţi fără egal, pentru a-i ruşina pe cei care sunt totul 

(1CORINTENI 1:28). Înţelepciunea este dată copiilor simpli şi nu acelora care se pretind 

înţelepţi. Auziţi-Mă: Înţelepciunea va rămâne o cimilitură pentru aceia care se măresc şi se 

cred desăvârşiţi şi sfinţi. Într-adevăr, voi distruge înţelepciunea acestor înţelepţi şi cu atât mai 

severă va fi pedeapsa pe care o vor primi. Intenţionez să las în mijlocul lor un popor umil şi 

smerit, care să fie vrednic să poată să-Mi glăsuiască: „Aleluia, Aleluia“, zi şi noapte, 

alăturându-se imnului îngerilor Mei: 

„Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, Cel ce era şi Cel ce este şi Cel ce vine“, 

(FAPTELE APOSTOLILOR 4:8) fără ca nimeni să-i deranjeze, pentru că până atunci, îi voi fi 

înlăturat din mijlocul lor pe toţi acei fanfaroni orgolioşi. Vă mai zic şi că, înainte ca ora Mea 

să se coboare peste voi, să căutaţi umilinţa, să căutaţi sărăcia. Voi, care ascultaţi de Poruncile 

Mele şi care îi învăţaţi pe ceilalţi să le asculte, umiliţi-vă. Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi, nu 

condamnaţi, ca nici Eu să nu vă condamn. Pocăiţi-vă şi vă voi ierta toţi acei ani pe care i-aţi 

petrecut înăbuşind Duhul Meu. Intenţionez, în aceste zile de pe urmă, să conduc această eră 

nelegiuită cu frâie domoale, cu hăţurile iubirii, plecându-Mă asupra voastră, a tuturor, pentru 

a vă da Hrana Mea. Voi fi de-a pururi adăpost săracilor şi celor nevoiaşi. Veniţi, puneţi-vă 

toţi capul pe pieptul Meu, ca Ioan, ucenicul Meu, şi ascultaţi Bătăile Inimii Mele; aceste bătăi 

ale Inimii Mele vă vor aduce pe toţi la Picioarele Mele, sub Crucea Mea. Eu, Domnul, sunt 

printre voi şi vă binecuvântez pe toţi, lăsând Suspinul Meu de Iubire pe fruntea voastră. Luaţi 

aminte la tot ce v-am dat astăzi şi arătaţi-Mi iubirea voastră urmându-Mă. Ochii Mei vă 

veghează. Fiţi una. 

 

 
31.07.90 

Tot la mănăstirea Sf. Nectarie: 
Doamne al meu, reînsufleţeşte-mă după Cuvântul Tău, precum ai făgăduit. Depărtează de la mine acest 
duh al nepăsării care apasă asupra mea. Cât să mai zac în această stare? Insuflă în mine un duh de râvnă, 
Duhul Tău Cel Sfânt nu-L lua de la mine!  

Eu nu aştept decât prilejul de a-ţi fi binevoitor. Ridică-te şi te aşază în Inima Mea Sfântă. 

Dacă tu ai fi fost atentă la Preceptele Mele, duhul tău ar fi fost în credinţă nestrămutată cu al 

Meu; tu te plângi, murmuri, cu toate acestea, Inima Mea Sfântă este atât de plină de Iubire şi 

de Milă pentru tine, suflete! Pune în acţiune tot ce ţi-am dat! Aminteşte-ţi de Prezenţa Mea, 

fă un efort! Stai departe de tot ce nu sunt Eu, ochii ţintă la Mine şi numai la Mine! Un vas al 

Cuvântului Meu tu eşti, dar nu te lăsa dusă de primul curent! Te-am chemat şi te-am luat în 

căsătorie făcându-te a Mea. De va trebui să treci aceşti curenţi, Eu sunt cu tine, sau să treci 

uragane, ele nu te vor dezrădăcina; de va trebui să calci peste cuib de vipere, ele nu te vor 

muşca; ţi-am netezit cărarea, te voi ridica de fiecare dată când îţi vei lovi piciorul de spini şi 

mărăcini. Înţeleg starea ta de slăbiciune şi neputinţa ta uluitoare, de aceea răbdarea Mea cu 

tine este atât de îndelungă. Atunci, nu te încumeta să zici: „Unde e Duhul Tău?“ Duhul Meu 



este de-a pururi cu tine, copila Mea. Ascultă, nu fi nerăbdătoare la rugăciune... Nu gândi: 

„Dumnezeu va ţine cont de slăbiciunea mea, El este Atotmilostiv“ – continuând cu păcatele. 

Destupă-ţi urechile în schimb şi ascultă din toată inima toate Predicile Mele şi îţi voi da 

Lumina Mea ca să înţelegi şi să tâlcuieşti până şi proverbele iscusite, pentru că sunt cu tine ca 

să te salvez...  
Pregăteşte-Mi inima, Doamne drag, ca să Te rog cu statornicie. M-au înconjurat ispitele ca să mă facă să 
uit de Prezenţa Ta. 

Vezi? Acum, îţi vii în simţiri... începi să înţelegi în ce stare deplorabilă se află sufletul tău. O 

lumină a strălucit în tine; bucură-te, suflete! Bucură-te! Căci dacă n-aş fi stat Eu aproape de 

tine, tu nu ai fi rezistat. Fii atentă, de-acum încolo, şi nu-ţi lăsa inima să cedeze ispitelor de 

tot felul, vino totdeauna la Mine după ajutor. Aceasta, Vassula Mea, nu este ultima ta cădere, 

Eu, Domnul, te voi ridica de fiecare dată când cazi, cu tot mai mare milă şi iubire, de fiecare 

dată. Binecuvântează-Mă acum şi iubeşte-Mă. 
Te binecuvântez, Doamne, pe Tine, care m-ai crescut ca un tată. Dacă paşii mei se depărtează iarăşi de la 
drumul Tău Drept, vino degrabă în ajutorul meu. 

Bizuie-te pe tăria Puterii Mele, bizuie-te pe Iubirea Mea. Vino la Mine astăzi mai mult decât 

o singură dată. Iubirea e lângă tine. Te binecuvântez. 
Mai târziu, în aceeaşi zi, discutând despre ceva, am avut senzaţia că mă împăunez, că mă laud. 
Fiică, ia aminte la Lucrarea Mea asupra ta. Nu pretinde că ştii. Omul nu ştie ce e iubirea 

decât numai dacă i-o dau Eu; nici chiar un înţelept nu e nu e în stare s-o descopere, chiar dacă 

pretinde că o cunoaşte. Eu dau un ordin de Sus şi Cuvântul Meu cade ca fulgerul pe pământ; 

trimit Cuvântul Meu pentru a aduce dezgheţ şi căldură în inimile îngheţate. Înalţă-ţi duhul şi 

caută Duhul Meu al Discernământului. Voi sta alături de tine în ciuda greşelilor tale, pentru a 

te învrednici să propovăduieşti acest mesaj în întregime, tuturor care te vor asculta. 

 
AUGUST 1990 - RHODOS, MÂNĂSTIREA SF. NECTARIE 

Doamne al meu, Duh al Adevărului, ştiu că nu sunt aici din pură întâmplare; Duh al Adevărului, Tu, care 
m-ai călăuzit şi care mă călăuzeşti, ce trebuie să spun acestor două călugăriţe care trăiesc aici, ce trebuie 
să fac pentru ele? Vorbeşte-mi, rogu-te, mai întâi prin Scriptură. Ştiu că nu mă vei lăsa.  

Apoi, am deschis Biblia la întâmplare şi ochii mei au căzut peste ROMANI 16.1-2. 

V-o încredinţez pe sora voastră, diaconiţa Bisericii Mele, acordaţi-i ei şi însoţitoarei ei, în 

unire cu Mine, o primire vrednică de a sfinţilor, şi ajutaţi-o în toate cele necesare; ea le-a fost 

de folos unui mare număr de suflete (împreună cu însoţitoarea ei, cu rugăciunile lor, cu laudele 

lor către Mine, cu penitenţele, mortificările şi jertfele lor) 
Apoi, Iisus şi-a întors Capul, privind în gol, ca şi cum Îşi vorbea singur, ca şi cum vorbea în locul 

celor două călugăriţe; şi zicea: 

Am trudit şi am lucrat adeseori fără odihnă; am fost înfometat şi însetat şi adesea leşinat de 

foame din lipsă de iubire, am stat în frig din lipsă de iubire, aşa că voi, care Mă citiţi, veţi 

avea grijă de Mine? De mieii Mei? Nu spuneţi: „Nu mă plictisi, nu pot să-ţi satisfac cererea!“ 
(Apoi, Iisus a continuat ca la începutul acestui mesaj) 

Astăzi, vă glăsuiesc vouă, care Mă citiţi, că binecuvântările Mele sunt date oricui care vine în 

întâmpinarea nevoilor acestei Case, căci tot ceea ce faceţi, chiar şi cel mai neînsemnat lucru, 

Mie Îmi faceţi. Fiţi binecuvîntaţi voi, care Mă auziţi şi faceţi Voia Tatălui Meu. Cine, deci, 

va satisface nevoile acestei case, va primi multă plată de la Tatăl din Cer. Totuşi, feriţi-vă de 

toţi cei ce încurajează orice fel de împotrivire sau tulburare; ocoliţi-i. Faceţi totul fără umbră 

de schimbare, cu Pacea pe care v-o dau Eu. Faceţi totul cu iubire pentru Iubire. Tot ce vă cer 

este Iubire; amintiţi-vă pururea de aceasta. 

 
AUGUST 1990 



Doamne? 

Eu sunt. Vassula Mea, eşti tu fericită că eşti cu Mine pe această cale? 
O, da, Doamne, lăudat fie Numele Tău. 

Roagă-te mai mult, acesta este sfatul Meu. Sunt într-o permanentă aşteptare a rugăciunilor 

tale. Te binecuvântez necontenit.  
Iisus mi-a cerut apoi să deschid Sf. Biblie la întâmplare şi să scriu ce-mi va arăta El: Privegheaţi şi 

vă rugaţi ca să nu intraţi în ispită. (MATEI 26:41) 
Am nevoie de uriaşa Ta Putere. 

Ascultă-Mă, roagă-te; nu dormi. 
Pot să Mă uit la Tine şi să cuget despre Tine? 

Roagă-te. (M-am rugat)Mai roagă-te încă o dată. 
Sincronizează duhul meu cu Duhul Tău. Amin.  

Iisus mi-a dat repede începutul rugăciunii pe care voia s-o audă de la mine. Mi se pare că mi-a 

dictat-o. 

Copila Mea, preaiubita Mea, ce nu voi face Eu pentru tine... Eu te-am crescut, şi dă-ţi seama 

a cui eşti acum. Fii fericită! 
Sunt mai mult decât fericită...  

Atunci, arat-o!Îţi voi deschide gura şi vei vorbi. 
Deodată, glăsuii aceste cuvinte: „Prinde vulpile care nimicesc Via Ta, care acum e pe cale să 

înflorească.“ 

Un Tron Slăvit e pe cale să se pogoare, de-acum, foarte curând. Voi scoate la iveală 

culcuşurile lor (francmasonii) şi rasa lor va fi nimicită, stinsă. Vremea socotelilor curând se va 

încheia, numai aşteaptă şi vezi... Intenţionez să împrospătez pământul cu hrană bogată şi să 

copleşesc rămăşiţa Mea cu lucruri bune. Te iubesc cu o iubire veşnică  şi sunt statornic în 

afecţiunea Mea pentru tine.  

Permite-Mi, tu, care Mă citeşti, să te disciplinez şi, dacă accepţi îndreptările Mele, te voi 

aduce înapoi la Mine, te voi adopta şi te voi învăţa Legea Mea. Ca un copil mângâiat de 

maica lui, tot astfel te voi mângâia şi Eu. Iubirea doreşte iubire. Vassula, fă-Mi plăcerea şi 

roagă-te Crezul, uitându-te la Mine. 
Da, Doamne al meu. 

Ascult. 
M-am rugat. 

Bine! Vino, noi? 
Da, Doamne, noi. 

 
04.08.90 - RHODOS (profeţie) 

Floare, Pacea să fie cu tine. 

Focul, Dreptatea, trebuie curând să se coboare – Ecclesia (biserica) va reînvia. Pământul va fi 

aprins. 



Caietul 45 
Nota Vassulei:Pe cei care citesc aceste pagini, îi sfătuiesc să caute să înţeleagă bine termenii 

simbolici pe care Dumnezeu ni-i dă (şi sunt mulţi). 

 
5-29 AUGUST 1990 - CELE 10 PORUNCI - RHODOS 

Doamne? 

Eu sunt. Sprijină-te pe Mine, cugetă la Iubirea Mea. Singur am mers pe Drumul Crucii. 

Dintre oamenii poporului Meu, nici unul  nu  a  fost  cu Mine. M-au urât pe nedrept. M-au 

prins cu sila şi prin încălcarea Legii. Suferinţa şi umilinţa au fost preţul biruinţei Mele. M-am 

împovărat cu greşelile voastre şi am permis chiar mâinilor pe care le-am zidit să Mă bată şi 

să Mă desfigureze, dar, prin aceste Răni, voi sunteţi tămăduiţi... aşa că, pe cei care vă prigo-

nesc, binecuvântaţi-i; nu-i judecaţi; binecuvântaţi-i şi rugaţi-vă pentru ei. Astăzi îţi spun 

acestea cu lacrimi în Ochi: mulţi sunt cei care se comportă ca vrăjmaşi ai Mei şi ai Crucii 

Mele. Dintre cei care predică Evanghelia Mea, foarte puţini lucrează cu Mine şi pentru 

Împărăţia Mea. Întreaga Mea Lege se rezumă la o singură poruncă:  

IUBIREA. 

Dacă ar fi urmat Legea Mea şi şi-ar fi examinat zilnic comportamentul, ar fi descoperit că nu 

trăiesc conform Poruncilor Mele; şi dacă Îmi spun: „Cum nu urmăm Poruncile Tale? Atunci 

cum să facem ca să urmăm Poruncile Tale? Am putea noi, oare,  să predicăm Poruncile Tale 

dacă spui că nu le-am urmat?“  

Totuşi, nu le urmaţi pentru că iubirea lipseşte din voi: Cununa Poruncilor Mele este Iubirea. 

A iubi înseamnă a trăi conform Poruncilor Mele. Nu fiţi precum Cain care nu a avut iubire 

pentru Mine, ci pur şi simplu, din gelozie spirituală, a tăiat gâtul fratelui lui...  
Când am înţeles intenţia lui Dumnezeu de a explica cele 10 Porunci, m-am temut că nu voi fi în stare 
să notez totul. 
Doamne, eu nu voi în stare să fac aceasta de una singură...  

Cine ţi-a spus că tu vei face această lucrare singură? Va trebui să pui pe hârtie fiecare cuvânt 

pe care ţi-l voi spune; nu te grăbi; pot să-ţi dictez pe etape, dacă aşa doreşti. 
Doamne, fă după puterea mea! 

Tu uiţi Puterea Mea care poate să umple puterea ta. Vino... fii părtaşă la Lucrarea Mea pentru 

a câştiga suflete. Înţelegi tu setea Mea? Sunt însetat după suflete, însetat după sfinţenia 

voastră, însetat după împăcarea voastră. Sunt însetat, copiii Mei dragi, după tot ce este Eu şi 

reflecţia Mea. Sunt însetat să vă dau înapoi dumnezeirea, sunt însetat după o întoarcere a 

iubirii, sunt însetat să înnoiesc izvorul original şi legământul făcut în Numele Meu, izvorul 

vostru dintru început care ţâşneşte din Sublima Mea Iubire. Sunt însetat după adoraţie, dar 

iată ce aţi devenit şi ce aţi făcut! 

O, eră! Ai încetat să Mă mai adori şi, în schimb, ţi-ai înmulţit falşii dumnezei. Tu nu mai 

asculţi de Poruncile Mele; nu, tu nu mai respecţi Legea Mea; ai devenit o eră a ticăloşiei! Rar 

Mă invoci pentru a Mă adora, nu Mă chemi din Iubire, nici nu Mă mai onorezi, oferindu-Mi 

slujbele tale. Te-am chemat în toate zilele vieţii tale pentru a-ţi aduce aminte cine este Tatăl 

tău Ceresc şi la cine trebuie să te întorci, dar nici inima ta nu s-a hotărât pentru Mine şi nici 

cugetul tău nu binevoieşte a se întoarce la Mine, pentru că tu ai preferat să tai cordonul 

ombilical care ne uneşte şi ne face una. Îţi faci singură propria ta lege şi te numeşti: fără-de-

dumnezeu. Purtată de vanitate, vrei să te consideri egala Mea; zici acum: „Sunt egală cu 

Dumnezeu şi stau pe Tronul Lui, pentru că înţelepciunea mea a căpătat mare bogăţie şi mare 

stăpânire peste lume“. Priceperea ta în comerţ este de aşa manieră încât mulţime multă de 

neamuri îţi urmează exemplul. Da, tu ai urmat într-adevăr sfatul vechiului şarpe care, cu 

multă iscusinţă, i-a făcut pe protopărinţii voştri să mănânce din fructul oprit, încredinţându-i 



că vor fi ca Dumnezeu“ (FACEREA 3.5). Credeai că ţi se vor deschide ochii, dar, în realitate, 

ai orbit şi, până în ziua de azi, te lupţi să tai Cordonul care îţi dă Viaţă şi Sfinţenie, gândind 

că vei găsi libertate, dar ceea ce găseşti este Moarte! O, eră a mizeriei! Tu slujeşti Nebuniei 

în locul Înţelepciunii, tu slujeşti balaurului în locul Celui Unuia Sfânt; tu nu te supui 

Poruncilor Mele, nu, nu respecţi Legea Mea pe care ţi-am încredinţat-O. Tu întruna Mă 

ispiteşti.  

Era ta, copila Mea, se face vinovată de grave blasfemii, pentru că nu păzeşte Legea Mea. Ei 

nu iau aminte la Poruncile Mele în care ar putea găsi viaţă, dacă le-ar respecta. Neam după 

neam a deviat de la Poruncile Mele, de la toate cele zece Porunci ale Mele, adugând 

blasfemie la răzvrătire. Împreună cu împărăţia balaurului, fiara neagră (APOCALIPSA 13:1) şi 

cu a doua fiară (APOCALIPSA 13:11) alias proorocul mincinos (APOCALIPSA 16:13), (Fiara 

neagră reprezintă francmasoneria, iar cea de-a doua fiară, francmasoneria ecleziastică) şi-au 

aşezat stele blasfemiatoare („stelă“ cu sensul de stâlp) pe fiecare munte şi sub ramurile 

desfăcute ale fiecărui pom, pentru a stăpâni lumea şi pentru a stinge şi puţina lumină care mai 

rămâne. Pe fiecare din cele şapte capete, fiara şi-a făcut idoli reprezentând propriii ei 

dumnezei; aceşti idoli sunt aşezaţi, prin puterea balaurului, în posturi înalte; apoi şi-au numit 

preoţi dintre ai lor, pentru a ocupa posturi înalte, care oficiază astăzi în inima Sanctuarului 

Meu, dar ei nu Mă adoră, doar se prefac că-Mi slujesc Mie. Ei se arată lumii deghizaţi în 

mare preoţi (A se citi mesajul din 30.01.88), adorând şi slujind însăşi fiarei şi operei ei, care este 

conformă lumii. Ei venerează dumnezei străini şi fără viaţă, exact la fel cum au făcut în trecut 

părinţii lor. Nici că le pasă de evlavie şi nu recunosc Poruncile Mele. Copila Mea, ei merg la 

neamuri şi le învaţă să adore chipul omului muritor, o imitaţie nevrednică, în schimbul Slavei 

Veşnice... Ah! Ce grea povară Îmi sunt ei Mie! (Dumnezeu mi i-a spus pe nume) Cu puterea 

(liturghiile negre) pe care le-a dat-o balaurul, ei ating apogeul urii lor implacabile şi al 

spiritului de răzbunare, purtând război sfinţilor şi tuturor acelora care nu fac parte din clanul 

lor şi care refuză să adore statuia fiarei (un Hristos mincinos). 

Aşa zic vouă: binecuvântaţi sunt aceia care Mă urmează; binecuvântaţi sunt aceia care cred 

că Făgăduiala Mea este pe cale de a se săvârşi, căci pe fruntea acelora va fi înscris Suspinul 

Iubirii Mele. Adevărat vă spun: dacă un om Îmi slujeşte, acela trebuie să Mă urmeze (a-L 

urma pe Hristos înseamnă şi a fi răstignit). 

O, eră, nu te teme să te întorci la Mine; întoarce-te la Mine cât mai e încă vreme, pentru că 

Ziua Mea este aproape; şi cum îi vei face faţă? 

S-a spus: „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine“ şi să nu urmezi altor dumnezei, dumnezeilor 

neamurilor din jurul tău, dar oamenii au încălcat prima Poruncă a Tatălui Meu, declarând-şi 

pe faţă libertatea, prin mijlocirea şi încurajările fiarelor negre, asupra căror capete stă sângele 

multora. 

„Să nu iei Numele Domnului Dumnezeului tău în deşert“ este Porunca următoare. Acum, 

neamuri arogante sunt pe cale să atace Sfântul Meu Nume, noroade pentru care Eu nu însemn 

nimic, cu guri pline de vorbe de hulă, dar gata să-i flateze pe alţii atunci când întrevăd un 

folos hidos. Ei blestemă Sfântul Meu Nume, când sunt angrenaţi în certuri ei hulesc 

Divinitatea şi Sfinţenia Mea şi aceia care slujesc astăzi în Biserica Mea, dar care se învârtesc 

în jurul puterii fiarei, lăudându-se cu ştiinţa lor despre Legea Mea, sunt chiar aceia care iau 

Numele Meu în deşert; sunt aceia care închid împărăţia Cerului în feţele oamenilor, neintrând 

nici ei şi nelăsându-i nici pe ceilalţi care ar vrea să intre. Ei predică împotriva furtului, cu 

toate acestea, ei Îmi fură sufletele; ei interzic adulterul, dar comit ei înşişi adulter, deoarece 

urmează fiara neagră şi sunt credincioşi ei; se fac că dispreţuiesc idolii, dar jefuiesc 

Sanctuarul Meu. Aşa că, dacă această generaţie huleşte Sfântul Meu Nume şi-L foloseşte în 



deşert, este din pricina îngăduinţei, îmbătată în viciu, dată lor din belşug de chiar cei 

îmbrăcaţi în haine negre (Secta francmasonă). Scopul lor este să smulgă din rădăcină sfinţenia 

şi dreptatea şi să aducă nelegiuirea la apogeul ei. 

Generaţie… la Întoarcerea Mea, va trebui oare să spun: „n-a mai rămas niciun om drept, nu 

se află unul care să înţeleagă, nici unul care să Mă caute?“ 

V-am cerut să vă aduceţi aminte de Ziua Odihnei, ca să O sfinţiţi, totuşi, aţi preschimbat-o în 

necurăţie şi-aţi murdărit-O cu plăceri scârboase şi cu practici care necinstesc trupurile voastre 

şi cugetele, fiindcă aţi lepădat Adevărul Divin pentru o minciună şi adoraţi şi slujiţi făpturi-

lor, în loc să-Mi slujiţi Mie. Aţi făcut ca Sodoma şi Gomora să pară aproape fără prihană şi 

pure în comparaţie cu necurăţiile voastre. Adevărat vă spun, în ziua aceea, Sodoma şi 

Gomora nu vor fi atât de sever pedepsite precum voi acum. Cei mai mulţi dintre voi nu 

respectaţi Ziua de Odihnă a Domnului, nu, nu O respectaţi, nu respectaţi Legea Mea...  

Scripturile spun: „Cinsteşte pe tatăl tău din toată inima, nu uita niciodată durerile naşterii 

maicii tale, adu-ţi aminte că le datorezi faptul că te-au adus pe lume, cum ai putea să le 

plăteşti înapoi pentru ce au făcut pentru tine?“ (ECLEZIASTUL 7:27-30) şi tu trebuie să urmezi 

Porunca: „Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta.“ De ce atât de mulţi dintre voi sunteţi surprinşi că 

atât de puţini urmează această Poruncă? Noţiuni rele şi fără bun simţ i-au dus pe aceşti copii 

la rătăcire, adorând producţii goale, umplându-le spiritul din fragedă pruncie cu un duh de 

moliciune. Mulţi dintre părinţi nu le-au insuflat copiilor lor acel Izvor nesecat al Duhului 

Meu. Înţelepciunea îi chema zi şi noapte, dar această generaţie i-a închis uşa şi, cu fiecare zi 

care trecea, copiii voştri se depărtau din ce în ce mai mult de Calea care îi conducea la Mine. 

Dacă cineva, tânăr sau bătrân, Mă recunoaşte ca Dumnezeu al lui, va reflecta Chipul Meu şi, 

din iubire, va asculta şi-i va cinsti pe părinţi ca şi cum ar asculta şi M-ar cinsti pe Mine; dar 

toate lucrurile care sunt conforme cu lumea i-au împiedicat pe copiii Mei să vină la Mine. 

Iubirea lipseşte; mulţi părinţi se plâng de neascultarea copiilor în timp ce ei Îmi fac Mie 

acelaşi lucru. De ce? pot ei pretinde cu adevărat că au bunătate, răbdare şi toleranţă din 

belşug? Dacă ei ar poseda într-adevăr toate aceste virtuţi, atunci şi copiii lor ar fi ascultători 

şi i-ar onora pe amândoi; dar adevărat vă spun: cugetele acestei generaţii sunt goale, aşa că 

Întunericul s-a coborât şi i-a copleşit, căci închipuirea de a deveni filozof este mai importantă 

în ochii lor decât Slava Mea Veşnică. De asemenea, lipsa lor de sfinţenie este consumată de 

patimă, căci din prima lor tinereţe ies şi-şi necinstesc trupurile. Generaţia voastră a zeflemisit 

Poruncile Mele şi le-a înlocuit cu imitaţii hulitoare şi până în ziua de azi, producţii rele ies 

din gura fiarei, menite să întunece spiritele copiilor voştri şi să-i tragă ca pe nişte victime 

drept în gura leului. Astfel, le cuceresc cugetul fraged pentru a adora prima fiară şi pentru a 

sluji unor dumnezei făcuţi de mână de om, dându-le lor onoarea şi respectul ce mi-L datorau 

Mie, şi reflectând astfel această virtute asupra părinţilor lor. Adevărat vă spun: pentru cei 

nesupuşi care au refuzat să ia drept călăuză a lor Poruncile Mele şi care au preferat 

depravarea, pentru ei, la sfârşit, va fi focul. O, fericiţi cei smeriţi cu inima, că ei vor atinge 

perfecţiunea... Aşa vă spun: nu fiţi neascultători faţă de frica de Dumnezeu. 

Ştii că ţi-am interzis să ucizi, generaţie! Dacă te numeşti al Meu şi te pretinzi că faci parte din 

Biserica Mea şi predici împotriva uciderii, cum se face că omori? Presupui c-o să poţi susţine 

că ai dreptate şi că o să poţi insista asupra inocenţei tale în Ziua Judecăţii în timp ce te 

împovărezi cu mulţime de crime ale copiilor nenăscuţi? Privesc din Cer la scene înfiorătoare, 

ah! cît sufăr când văd pântecul care formează acest copil că-l refuză şi-l trimite la moarte fără 

nume şi fără nici un pic de regret; pântecul în care s-a zămislit nici nu-şi mai aminteşte de el; 

de aceea vă zic: 



„De nu vă veţi întoarce, sabia Sa o va luci, arcul Său l-a încordat şi l-a pregătit; şi în el a găsit 

unelte de moarte; săgeţile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit 

silnicia şi a născut nelegiuirea. Groapă a săpat şi a adâncit-o şi va cădea în groapa pe care a 

făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui şi pe creştetul lui silnicia lui să se 

coboare.“ (PSALM 7:12-16) Şi tu, (Aici, Iisus se adresează proorocului mincinos cu aspect de 

miel –APOCALIPSA 13:11; 16:13)  care eşti renumit în a-mi fi credincios şi că păzeşti cu 

hotărâre nestrămutată Numele Meu, ştiu totul despre tine. Da, ştiu că ai nume şi că trăieşti, şi 

că eşti şi înfloritor, dar eşti mort şi pe cale de a putrezi. Pocăieşte-te! Ţi-am încredinţat 

suflete fără număr, dar tu şi-ai tăi aţi făcut pact cu diavolul să le schimbaţi pe aur şi argint; 

da, într-adevăr! Ştiu cum trăiţi acum, vieţuiţi ca şacalii, (Cei care odinioară I-au fost credincioşi 

şi acum s-au vândut Satanei şi urmează Fiarei)în vizuini ascunse, (lojile masonice) aceste vizuini 

peste care am să fac să treacă un drum larg deschis (adică Dumnezeu va răsturna aceste loji).Mă 

voi coborî asupra voastră pe neaşteptate şi voi descoperi goliciunea voastră şi, când Ziua va 

veni, nu vă voi lăsa să mâncaţi din Pomul Vieţii.  

Ascultaţi cu luare aminte: voi predicaţi contra omorului şi, cu toate acestea, omorâţi Duhul 

Meu; vă lăudaţi cu Legea, apoi n-O respectaţi; aceasta se întâmplă din pricina faptului că nu 

aţi înţeles taina manei Mele ascunse; nu, voi n-aţi înţeles încă hrănirile Mele miraculoase, 

nici taina Schimbării Mele la Faţă. V-am promis că, la sfârşitul Timpurilor, o să vă menţin în 

viaţă cu Mana Mea Cerească. Am zis Bisericii Mele din Pergam: „celor ce biruiesc, le voi da 

din mana cea ascunsă şi le voi da o pietricică albă şi pe pietricică scris un nume nou, pe care 

nimeni nu-l ştie decât primitorul“. (APOCALIPSA 2:17) Astăzi vă ofer această mană, hărăzită 

timpurilor voastre, o hrană Cerească, o hrană a Duhului Meu pentru duhul vostru înfometat; 

revărs Duhul Meu în toată plinătatea Lui ca să umplu pustiul vostru interior şi vă ofer mana 

Mea cerească, fără de arginţi, căci aceasta este hrana săracului... dar voi n-aţi înţeles... şi deci, 

refuzaţi s-o mâncaţi şi nu lăsaţi nici pe ceilalţi s-o mănânce; am înscris deja Noul Meu Nume 

pe „pietricica albă“ care va fi descoperită numai săracilor; pretindeţi că sunteţi umili şi săraci 

– pe când voi nu sunteţi nici umili, şi nici săraci – duhul vostru s-a înstăpânit în bogăţiile 

satanei. 

Eu sunt Domnul împăraţilor pământului şi v-am cerut să nu comiteţi fapte necurate sau 

adulter. Adulterul a fost rafinat de satana într-un aşa chip că şi-a pierdut sensul, atât în cinul 

preoţesc şi călugăresc, cât şi în rândul mirenilor. Răbdarea Mea faţă de păcatele voastre a 

ajuns la capăt; căci acelora (Iisus se referă iarăşi la cei care slujesc fiarei) care aţi însetat după 

puterile de hulă ale Satanei şi le-aţi ridicat drept steaguri pentru a desfiinţa Dumnezeirea Mea 

şi Sfinţenia Mea, şi Sfânta Mea Jertfă, vă zic: este vina voastră că Sfântul Meu Nume este 

hulit de cei fărădelege. Aţi pătat Sanctuarul Meu numind oameni depravaţi, plini de patimi 

degradante. Toţi la fel de stricaţi, nu le e teamă de Mine. Aşadar, dacă nelegiuiţii comit astăzi 

adulter şi-l găsesc natural, este din pricina marii îngăduinţi a Bisericii Mele, acordată la 

ordinele fiarei, al cărei scop este să falsifice Adevărul. Cum se face că uitaţi atât de lesne că 

trupurile voastre sunt membre ale Trupului Meu? Aş dori să vă văd slobozi faţă de 

stricăciune, fiindcă trupurile voastre sunt temple ale Sfântului Meu Duh. Eu, Dumnezeul 

vostru, voiesc să vă văd vieţuind în sfinţenie, deoarece Eu sunt Sfânt.  

Zidire! Recunoscându-Mă pe Mine drept Dumnezeu al tău, vei putea să recunoşti Legea Mea 

şi apoi s-O urmezi; dar mulţi dintre voi n-aţi reuşit, iar acum cadavrele voastre stau, claie 

peste grămadă, în acest pustiu... Eu nu ţi-am poruncit să păcătuieşti. Atunci, de ce foloseşti 

libertatea ta spre căderea sufletului tău? Roagă-te Mie ca să capeţi iertare, altfel vei fi 

păgubit. Căsătoria este menită spre a fi cinstită şi păstrată sfântă. Eu sunt Domnul şi v-am 



chemat la o viaţă de cucernicie, de pace, iubire şi sfinţenie. V-am chemat la Mine pe vecie, v-

am chemat să vă logodesc cu Blândeţea Mea şi Iubirea Mea şi  până ce nu veţi întelege că 

sunteţi ai Mei şi sunteţi logodiţi cu Mine, nu veţi înceta a păcătui şi a comite adulter faţă de 

Mine. Nu voi înceta, pentru numele Meu cel Sfânt, să iau toate măsurile pentru a vă aduce 

înapoi în simţiri, chiar dacă ar trebui să vă târăsc în pustie şi să vă descopăr acolo Inima Mea 

Sfântă şi Bogăţiile Ei de Nepătruns, ca să vă fac să vă vedeţi goliciunea şi netrebnicia 

sufletului vostru; apoi, (Iisus, a spus aceasta pe un ton maiestuos) ca pe un sul de pergament, vă 

voi derula toată Cunoaşterea Mea, ca astfel să vă lepădaţi de păcatele voastre. Am puterea să 

vă vindec, aşadar, veniţi şi vă pocăiţi! 

Duhul Meu Sfânt vă cere să nu furaţi. Dacă vă numiţi voi înşivă „ai Mei“ şi dacă ştiţi Legea 

Mea şi pretindeţi că sunteţi în Adevăr,  atunci de ce nu te înveţi singur, tu, care te-ai hirotonit 

de la tine putere preot (adeptul fiarei, profetul mincinos), şi pe alţii, să nu furi? Dar tu te-ai lăsat 

cumpărat şi urmezi fiarei, care te-a învăţat să pui steagurile nelegiuirii? Tu eşti din lume şi 

am multe pentru care să te osândesc. Limba ta proclamă cu mândrie că faci lucruri mari, 

lucruri curate, înşelându-i până şi pe cei aleşi cu înfăţişarea ta de miel, dar îţi spun: pe Mine 

nu Mă poţi înşela, pentru că ştiu că în spatele măştii tale de miel ascunzi o catastrofă hidoasă 

pentru omenire, cum lumea n-a cunoscut niciodată de când e ea. Scopul tău este să desfiinţezi 

Jertfa Mea (Sfânta Împărtăşanie - DANIEL 12:11) şi s-O înlocuieşti cu Nelegiuirea şi cu o 

Minciună. Tu prooroceşti că eşti Profet pentru a te lepăda de Propriii Mei profeţi. Nu ţi-e 

teamă că-ţi vezi numele tău şters din Cartea Vieţii, fiindcă tot ce faci este să furi milioane de 

suflete de la Mine, mânându-le la moarte? Minunile tale impresionează pe mulţi în ziua de 

azi şi încă şi mai mult când o să te debarasezi de profeţii Mei (APOCALIPSA 11:7) cu sabia ta. 

Acum, tu te-ai înarmat până în dinţi ca să le porţi război, pentru că mărturia lor te deranjează 

la urechi şi ascultarea lor faţă de Poruncile Mele încă şi mai mult. Ei nu te-au urmat nici pe 

tine şi nici fiara, ei sunt cei ce Mi-au rămas Mie credincioşi şi care n-au lăsat ca minciuna să 

întineze buzele lor (APOCALIPSA 14:5). Ei sunt Abelii Mei. În ochii lumii, va părea că i-ai 

biruit, dar bucuria ta va fi de scurtă durată pentru că, precum tunetul, se va abate Dreptatea 

Mea asupra ta, biruindu-te. Mă voi coborî ca să insuflu iarăşi viaţă în ei (APOCALIPSA 11:11), 

înviindu-i pe ei chiar înaintea ochilor tăi, precum stâlpi de lumină în Sanctuarul Meu... apoi 

Cerul se va deschide şi Mă vei vedea.  

Şi, dacă Mă vei întreba: „de ce veşmintele Tale bogate sunt pătate cu carmin? Pentru ce ai 

îmbrăcămintea roşie şi veşmântul Tău este roşu ca acelui care calcă în teasc?“ (ISAIA 63:2), îţi 

voi spune: Am călcat în teasc singur; nici unul din oamenii poporului Meu nu era cu Mine. În 

mânia Mea, am călcat în picioare pe vrăjmaşii Mei. Ei n-au încetat niciodată de a Mă pângări 

şi de a Mă provoca. Am venit să şterg de pe faţa pământului toate doctrinele şi regulamentele 

omeneşti care sunt mâncare otrăvită pentru voi toţi şi care v-au fost impuse prin forţa sabiei 

ca să profanaţi Divinitatea şi Sfinţenia Mea. Aceasta va fi prima bătălie de la urmă. Eu Sunt: 

Călăreţul Maiestuos (APOCALIPSA 19:11-13); Eu Sunt: Cuvântul. 

Dacă acest pământ jeleşte pierind, şi dacă pomii lui nu dau roadă, şi dacă frunzele lui se 

veştejesc, acestea se petrec din cauză că nu vă supuneţi Legii Mele. Nu v-am spus: „să nu 

depui mărturie mincinoasă sau să mărturiseşti fals?“ –totuşi, din chiar inima Sanctuarului 

Meu, unde zace ascuţişul lăncii (profetul mincinos), unde printre Abelii Mei se află şi Cainii, 

această Poruncă nu e nici ea ascultată. Preoţi desemnaţi sunt trimişi acum în cele patru colţuri 

ale pământului, nu să poarte mărturie despre Mine ca Cel Înviat, nici despre Jertfa Mea, ci ca 

să osândească Cuvântul Meu, maimuţărind Scripturile, (Secta New Age maimuţăreşte 

Scripturile)propovăduind tuturor naţiunilor un Hristos mincinos, sub un ecumenism mincinos, 



dând lumii o porţie de Raţionalism şi de Naturalism o hrană pângărită, o Minciună.  

Vă spun, ei nu se vor dovedi biruitori, şi nici nu vor conduce în veacul veacului; Dreptatea va 

birui! Nu te voi lăsa să prosperi în veci, deoarece ştiu tot despre tine şi cum, cu puterea 

balaurului, desemnezi propriii tăi preoţi, aşezându-i în scaune înalte pentru a-i zdrobi şi birui 

pe propriii Mei preoţi. Zic ţie: „vremea aproape că s-a împlinit. Te voi trage de pe înaltul tău 

scaun pentru a cădea la picioarele propriilor Mei preoţi, Sfinţilor Mei şi îngerilor Mei şi te 

voi face să recunoşti că eşti robul fiarei... curând, foarte curând, voi veni ca un fur, pe 

neaşteptate, şi voi răsturna Minciuna, pe Hristosul vostru Mincinos, şi voi reaşeza Adevărul. 

Voi veni curând să spulber această imagine falsă pe care sunteţi pe cale s-o faceţi din Mine, 

silind fiecare neam s-o cinstească (APOCALIPSA 13:16). (Originea sectei New Age este 

francmasoneria) Nu, biruitori, nu veţi fi!  

Fiice şi fii ai Mei, voi care rătăciţi fără nici un rost în acest pustiu, întoarceţi-vă la Mine, 

pocăiţi-vă! Nu mai păcătuiţi. Ştiu că de nenumărate ori aţi mărturisit strâmb din lipsă de 

iubire, dar nu eraţi sub ocrotirea păstorului vostru care să vă fi învăţat mărturiile Mele, din 

pricina duşmăniei voastre faţă de Mine. Totuşi, în ciuda aroganţei şi a ostilităţii voastre faţă 

de Mine, vă zic cu glas tare: Vă iubesc! Şi iertarea Mea v-a fost deja dată. Veniţi înapoi la 

Mine aşa cum vă aflaţi şi vă voi îmbrăca în Dumnezeirea Mea, vă voi da înapoi dumnezeirea 

pentru Sfântul Meu Nume. 

Vreţi să mărturisiţi? Mărturisiţi Marea mea Iubire şi Milostivire; vreţi să depuneţi mărturie? 

Depuneţi mărturie în Numele Meu, Iisus Hristos, Fiul Preaiubit al Tatălui şi Mântuitorul. 

Iubiţi-vă unii pe alţii precum Eu vă iubesc. Bucuraţi-vă, voi, cărora vi s-a dat mana Mea 

ascunsă şi aţi primit deja Pecetea Iubirii Mele pe fruntea voastră. 

De Sus, din Cer, v-am poruncit să nu doriţi bunurile aproapelui vostru, nici femeia lui. De la 

mireni până la preoţi, nici această Poruncă nu a fost respectată. V-am descoperit Iubirea Mea 

pentru fiecare făptură de pe pământ prin Jertfa Mea şi prin ea v-am dat viaţă veşnică şi 

Mesajul Meu de Iubire, Bunavestire a Iubirii Mele.  Mulţi dintre voi propovăduiesc iubirea, 

iertarea, umilinţa, toleranţa, sfinţenia, iarăşi şi iarăşi,  şi totuşi, până în această zi, o mulţime 

dintre voi sunteţi gata să omorâţi, dacă nu primiţi ceea ce vreţi; continuaţi să vă aruncaţi 

săgeţi înveninate unul altuia, pentru că nu aveţi ce i-am dat aproapelui. Din vremea lui Abel, 

până în ziua de azi, acest păcat se repetă fără întrerupere. Primul om care a râvnit la bunurile 

fratelui lui a fost Cain, dar cu cât mai mulţi alţi Caini sunt în ziua de azi? Şi cât mai mulţi alţi 

Isaci? Mânat de uşurătate şi de nimic altceva, a renunţat la dreptul de întâi-născut, căzând în 

necredinţă. De ce să nu urmaţi exemplul lui Abel şi să fiţi sfinţi? A iubi înseamnă a trăi în 

sfinţenie şi potrivit Poruncilor Mele. Şi dacă tu, care Mă lauzi zi şi noapte, râvneşti totuşi 

bunurile aproapelui tău, te chem să te pocăieşti! Dacă Mă întrebi: „cum doresc eu bunurile 

aproapelui, eu, care mi-am consfinţit bunurile Ţie, viaţa mea şi totul, cum sunt gata să 

râvnesc la bunurile lui?“ îţi voi zice: duhul tău invidiază duhul aproapelui, la acele daruri pe 

care le-am dat duhului lui; diavolul a întins o cursă sufletului tău, nu cădea! Din ce cauză au 

început mai întâi aceste războaie şi bătălii dintre voi în Casa Mea, dacă nu mai vârtos din 

gelozie spirituală? Cain a dorit ceva şi n-a primit, aşadar, l-a omorât pe Abel, Isac a dorit 

ceva şi a renunţat la dreptul lui de prim născut ca să-l obţină. 

Aveţi o ambiţie pe care n-o puteţi satisface, aşa că fie ignoraţi fericirea aproapelui pentru a-l 

nemulţumi, fie ieşiţi afară, gata să ucideţi. Adevărat îţi spun: dacă ai în inimă amărăciunea 

geloziei sau a ambiţiei personale, nu are niciodată vreo pretenţie pentru tine însuţi şi nici nu 

acoperi Adevărul cu minciuni, căci oriunde găseşti gelozie şi ambiţie, găseşti lipsă de 

armonie, ipocrizie şi nepăsare. Nu continua să păcătuieşti, pocăieşte-te! Şi nu te lăsa robit de 



cei puşi de profetul mincinos şi care sunt membri ai locuinţei Satanei. Nu asculta de ei; Mă 

voi coborî curând cu Tronul Meu printre voi, aşadar, vino şi te pocăieşte cât mai e încă timp. 

Vino tu, care te clatini şi şovăi între bine şi rău şi care te strecori în casa aproapelui ca să 

robeşti femeiuşti împovărate de păcatele lor şi purtate de multe pofte nebune, una după alta, 

mereu învăţând, dar neputând în veac să ajungă la cunoaşterea Adevărului (2TIMOTEI 3:6-8). 

Dă-ţi seama cât eşti de vrednic de milă la vedere şi nu înţelege greşit mustrările Mele. Dă-ţi 

seama cât te iubesc. Lucrează pentru Slava Mea şi nu privi nici în stânga, nici în dreapta căci, 

dacă priveşti în stânga, vei vedea lupi hămesiţi, gata să te apuce şi să te sfâşie; şi dacă priveşti 

la dreapta, vei vedea o groapă săpată ca să cazi în ea. Aşa că fii fericită, generaţie, cu ceea ce 

ţi-am dat şi împărtăşeşte altora precum Eu împărăşesc cu tine. Focul Meu atârnă deasupra 

capului vostru şi ah... atât de mulţi dintre voi veţi fi nepregătiţi, pentru că era voastră nu 

crede. Ei nu Mă adoră, nu nădăjduiesc şi nici nu Mă iubesc. Generaţia voastră a înlocuit 

Adevărul şi Poruncile Mele cu hule. Iubirea lipseşte dintre voi. Voi nu trăiţi o viaţă de iubire, 

nici nu aţi înţeles că „Frica de Dumnezeu este începutul Înţelepciunii“. Dacă vă temeţi de 

Mine, sunteţi binecuvântaţi; dacă vă temeţi de Mine, puteţi atinge desăvârşirea; dacă vă 

temeţi de Mine, vă voi îmbăta cu Vinul Meu dulce şi vă voi umple cu roada Mea; dacă vă 

temeţi de Mine, veţi trăi în Pace; dacă vă temeţi de Mine, Înţelepciunea se va pleca până-n 

pragul uşii voastre; dacă vă temeţi de Mine, vă veţi supune cu osârdie Poruncilor Mele, 

neschimbând o iotă din Ele. Aşa vă povăţuiesc pe toţi: să nu vieţuiţi cu inimă făţarnică. Îm-

bibaţi-vă sufletul cu Harul Meu Dumnezeiesc acum cât mai este vreme, pocăiţi-vă cât încă 

mai e timp, întoarceţi-vă la Mine când încă mai este timp; nu adunaţi păcat peste păcat. Vai 

sufletelor încăpăţânate care-şi astupă urechile la aceste avertismente; ce veţi face la 

Întoarcerea Mea? Sunt cunoscut sub numele de Credincios şi Adevărat (APOCALIPSA 19.11) şi 

zic vouă: Dreptatea va învinge. 

Nu fi uluită, copila Mea, nu rămâne încremenită în faţa la ceea ce ţi-am dat să scrii, pentru că 

s-a prezis că în zilele voastre Biserica Mea va fi trădată de chiar unul care era dintre ai Mei, 

exact ca Iuda, şi că apostazia Ei va veni chiar din interiorul Ei. Voi fi trădat de cei care au 

fost părtaşi cu Mine la Cina Mea, care au avut legături cu Mine, au mâncat şi au băut cu 

Mine; dar, foarte curând de-acum, tot ce a fost acoperit va fi descoperit şi ceea ce am grăit în 

pilde şi în metafore, va fi dat pe faţă. Voi descoperi proverbele Mele şi pildele Mele 

săracilor. Înainte ca această generaţie să treacă, cu Puterea şi Slava Mea îl voi răsturna pe 

Profetul Mincinos. Tot ce spun Scripturile trebuie să se împlinească până la ultima literă. De 

aceea am scris totul: ca, după cercetarea acestor Mesaje, să înţelegeţi marca autenticităţii în 

fiecare literă şi că acestea sunt Cuvintele Mele date vouă tuturor prin Harul Meu. Am venit 

ca să reaprind acea flacără pâlpâindă de iubire, înainte ca Profetul Mincinos să o stingă cu 

totul. (Iisus a plâns)... Plâng, da, plâng. El sălăşluieşte în Casa Mea şi, în loc să-Mi ofere 

daruri parfumate şi jertfe, le înlocuieşte cu tot felul de forme rele, oferite lui de cel rău: 

necurăţie, promiscuitate, nedreptate, neascultare faţă de Legea Mea, desfrânare şi îmbătări cu 

sângele proorocilor Mei, chiar aceştia, ai Mei...  

Gura lui trimite necurmat lăudorăşeniile şi hulele lui în cele patru colţuri ale pământului, 

binecuvântări mincinoase şi adevărate blestemăţii ies din această aceeaşi gură. Ştiu tot despre 

el, îl cunosc şi pe faţă, şi pe dos şi grăiesc vouă: în veci nu-şi va găsi odihna. Eu, Domnul, îţi 

voi da, copila Mea, vedenii despre acela care poartă asupra lui sângele a mulţi, şi despre 

aceia care îl adoră. (Vezi mesajul din 03.09.90) Priveghează, rugându-te tot timpul pentru tăria 

de a sta cu încredere în picioare lângă Mine. Ascultă-Mă: păcatele acestui Răzvrătit au ajuns 

până la Cer şi au stârnit toată Dreptatea Mea, urmată de o Jale Fără Margini în Sufletul Meu, 



pentru că trebuie să-l osândesc pe el şi toată ceata lui. 

Tatăl Meu i-a creat cu încântare şi cu Mare Iubire; şi Eu, i-am iubit şi M-am răstignit nu 

numai pentru cei drepţi, ci şi pentru cei nedrepţi. Mi-am dat Viaţa pentru ei, dar el şi clanul 

lui s-au ridicat în schimb împotriva Mea, total conştient că-şi pierde credinţa... (Iisus iarăşi a 

plâns)... şi că rupe Legământul Meu pe vecie... Scopul lui este să răstălmăcească Scripturile 

de la un capăt la altul şi să facă din Cuvântul Meu, din Adevăruri, din Înţelepciune şi din 

Limbajul Crucii Mele, un chimval răsunător, o teorie raţională, o teorie filozofică, mimând 

Înţelepciunea, iar cu aceste învăţături goale să hrănească mulţime multă şi s-o ducă la 

pierzare cu gura lui lăudăroasă mimează Vestea cea Bună, mimează Învierea Mea şi întreagă 

Dumnezeirea Mea. Ah! Timpul negoţului tău este aproape de sfârşit; negustorii care au tratat 

făcut negoţ cu tine şi ţi-au furnizat marfă de cea mai bună calitate se vor prăbuşi şi tot neamul 

va fi îngrozit la vederea destinului tău.  

Fiică, citeşte IEZECHIEL 28: „Plin de mândrie zis-ai: Eu sunt dumnezeu, stau pe tronul lui 

Dumnezeu, înconjurat de mări“ Cu toate că eşti un om, şi nu un dumnezeu, te crezi egalul lui 

Dumnezeu; acum te crezi mai înţelept decât Daniel; nu există înţelept mai înţelept decât tine. 

Prin înţelepciunea şi inteligenţa ta, ai adunat mari bogăţii; ai o grămadă de aur şi argint în 

vistieriile tale; atât de priceput eşti în neguţătorie, încât bogăţia ta a continuat să crească şi, 

din pricina aceasta, inima ta a devenit tot mai arogantă. Pentru că tu te consideri egalul lui 

Dumnezeu, ei bine, voi aduce străini contra ta, pe cei mai barbari dintre neamuri. Vor ridica 

sabia contra minunatei tale înţelepciuni, vor huli slava ta; te vor arunca în fundul gropii şi vei 

muri de moarte violentă, în inima mărilor. Vei mai continua încă să defilezi ca Mare Preot, 

îmbrăcat în argint şi aur? Încă vei mai zice: „sunt un dumnezeu, un Profet“ când ucigaşii tăi 

te vor înfrunta? Nu, tu eşti un om, nu un dumnezeu, în ghearele ucigaşilor tăi! Şi vei muri ca 

nelegiuitul în mâinile străinilor. Ai fost odată un exemplu de desăvârşire, plin de 

înţelepciune, desăvârşit în frumuseţe; erai în Eden, în grădina lui Dumnezeu, în Inima 

Sanctuarului Meu, dar negustoria ta activă te-a umplut de cruzime şi de păcate; ţi-ai corupt 

înţelepciunea din cauza splendorii. Cu păcatele tale, multe ca nisipul mării, cu negoţul tău 

necinstit, ai profanat Sanctuarul Meu“. 

Apoi citeşte APOCALIPSA 18. 

Acum are loc judecata acestei lumi (IOAN 12:31) acum prinţul acestei lumi trebuie curând să 

fie răsturnat; a doua Fiară, Profetul Mincinos, „marele preot“, Suliţa, şacalii, toţi sunt unul şi 

acelaşi. El este cel ce s-a înarmat până în dinţi pentru a purta război contra Legii Mele 

(Moise) şi contra Profeţilor Mei (Ilie). El şi clanul lui sunt şacalii despre care ţi-am vorbit în 

Mesajele anterioare. M-am săturat de el şi de întregul lui clan şi nu-Mi face nici un fel de 

plăcere să-i pedepsesc. Am vrut să-i mântuiesc, adoptându-i ca fii ai Mei, dar ei şi-au permis 

să se lase cumpăraţi de negustori bogaţi care vor cădea cu ei. Simte durerea Mea, simte jalea 

Mea, simte suferinţa Mea. Ei sunt idolatri ai banului...  
Doamne, vino şi te odihneşte în inimile Abelilor Tăi, ale celor care Te iubesc cu adevărat; poate că sunt 
puţini, şi nu mulţi, dar ei sunt sfinţii Tăi care îndură ispite; ei sunt poporul care Te iubeşte, ei sunt aceia 
care au statornicie şi credinţă, ei sunt însoţitorii Tăi, ei sunt primele Tale roade care nu au permis 
minciunii să le întineze buzele; Ţi-i ofer pe aceştia, ca să poţi să Te odihneşti în ei. 

Îmi voi odihni Capul în Inimile cuvioşilor Mei copii, (sfinţii erei voastre) vino, iubeşte-Mă, 

consolează-Mi Inima şi ispăşeşte pentru aceia care sunt gata să lipsească de Iubirea Mea 

naţiuni întregi, clădind un zid între Mine şi copiii Mei. Eu n-am lipsit un suflet de Iubirea 

Mea, niciodată. 

Roagă-te fără încetare, Vassula Mea. Mulţi vor fi curăţaţi prin rugăciuni. Mulţi vor fi curăţiţi 

prin sacrificii şi post. Nu zăbovi, timpul trece. Binecuvântează-Mă mai mult, şterge 



nelegiuirea lumii, dându-Mi şi arătându-Mi mai multă iubire. Ah, Vassula, fiica Mea, bucură-

Mă, zicându-Mi aceste cuvinte: 

„Iisuse, învaţă-Mă cum să te iubesc cu duioşie; 

Dă acest har tuturor acelora care nu Te iubesc şi nu cunosc Focul Arzător al Inimii Tale 

Sfinte; Amin.“  

 
17.08.90  

Vin la Tine, Yahve al meu, să-ţi cer să-mi ierţi păcatele. Doamne, ascultă rugămintea mea. Ştiu că Tu ne 
ierţi şi că ne ştergi toate  păcatele noastre. 

Te iert, mai degrabă te iert decât să las mânia Mea să se abată asupra ta... Stearpă şi pustie 

erai; erai faimoasă pentru pustiul tău; erai ca o grădină fără apă şi Eu, ca o apă care curge 

într-o grădină, am venit la tine ca să adăp pământul tău. Te-am salvat din ghearele 

potrivnicului Meu; leul te-a lăsat şi pământul tău este o grădină acum, mulţumită Iubirii Mele 

Nemărginite şi Milostivirii Mele. 

Eu sunt Mântuitorul tău şi Iisus este Numele Meu. Permite-Mi să scriu următorul mesaj unui 

om din Rhodos. Eu,  Domnul,  sunt înaintea  lui  şi pun foc şi apă în faţa lui. I-am dat 

libertatea să aleagă. Poate să-şi întindă mâna spre ceea ce preferă. Iau aminte la fiecare din 

faptele lui. Însemn sinceritatea lui conştientă şi directă faţă de Mine şi nesinceritatea lui 

conştientă şi directă faţă de Mine. „Grăbeşte-te şi vino la Mine şi-ţi voi reaprinde flacăra care 

a mai rămas în tine se stinge repede! Te iubesc cu o Iubire Veşnică şi Milostivirea Mea este 

de necuprins. Te bucuri de bunăvoinţa Mea.“ 

Mulţi dintre voi spun astăzi: hai să bem şi să mâncăm azi, mâine vom fi morţi. Nu vă minţiţi 

pe voi înşivă... veniţi-vă în simţiri şi întoarceţi-vă faţa către Mine, Dumnezeul vostru. A vă 

supune Legii Mele înseamnă a Mă iubi şi oricine trăieşte în iubire, trăieşte în Mine. N-am 

nevoie de filozofii şi nici de înţelepţii epocii voastre, şi nici de învăţători. Am nevoie de 

slăbiciune... de sărăcie... de simplitate... vezi? Vin zilele când voi pune în inimile voastre 

Legea Mea. Vin în aceste zile ale Milostivirii ca să pregătesc neamurile şi să le aduc aminte 

că pot curăţa interiorul vostru de faptele rele şi moarte care vă duc în focul veşnic. Dar inima 

generaţiei voastre s-a învârtoşat şi, deşi vorbesc pe faţă neamurilor, ele tot nu Mă ascultă. 

Vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mi. Binecuvântez fiecare pas pe care îl faci.  

 
MAI TÂRZIU, MICULUI GRUP DE RUGĂCIUNE: 

Am invitat pe mulţi la nunta Mea, dar foarte puţini doresc să vină. 
(Micul grup de rugăciune a încercat de multe ori să invite preoţi şi arhimandriţi renumiţi, chiar şi 

călugări foarte cunoscuţi, dar fiecare găsea câte o scuză şi n-au arătat nici un interes pentru 

Mesajele Domnului. Toţi erau foarte politicoşi). 
Aşa vă grăiesc vouă: mergeţi la cei săraci acum! Mergeţi la orbi! Pe unii îi veţi găsi chiar 

morţi, dar nu vă îngrijoraţi, îi voi învia. V-am ridicat pe toţi şi voi ridica şi mai mulţi, aşadar, 

mergeţi la cei săraci şi bolnavi şi asiguraţi-vă să-Mi umpleţi Casa Mea! Lăsaţi-i pe cei care 

au fost invitaţi întâi la nunta Mea să fie uluiţi văzând orbii că şi-au recăpătat vederea şi 

săracii – bogaţi în Cunoaşterea Mea! Şi morţii, readuşi la viaţă! Îmbogăţiţi-vă cu Bogăţiile 

Mele şi nu pieriţi! Fiţi statornici şi lucraţi pentru Slava Mea. Copii, sfârşiţi cu egoismul 

vostru; Împărăţia Mea este foarte aproape de voi de acum; fiţi zeloşi şi urmaţi Cuvântul Meu. 

Păstraţi-vă curaţi şi învăţaţi să vă micşoraţi pe voi înşivă ca Duhul Meu să poată respira în 

voi. V-am ales, îngerii Mei, nu pentru că meritaţi, ci pentru că sunteţi sărmani şi nevrednici. 

Slăviţi numele Meu iarăşi, întâlnindu-vă pentru a-Mi sluji. Fiţi activi în toate lucrările bune. 

Sunt pururea cu voi. 



 
3.9.90 - DIN NOU ÎN ELVEŢIA 

M-am dus să întâlnesc un preot. El aparţine unui ordin religios şi cunosc veşmintele acelui ordin. 

Când uşa s-a deschis şi l-am văzut, am fost surprinsă să mă găsesc în faţa cuiva care părea că poartă 

un veşmânt ciudat, de mascaradă! Purta un veşmânt lung, mov, ca de satin. Puteam să văd că 
mânecile lungi şi largi, în interior, erau măsliniu-deschis şi în jurul taliei, avea o curea fantezistă din 

aur şi argint. În jurul gâtului, avea un lanţ lung de aur. Lanţul nu avea niciun fel de cruce. Semăna 

cu un rege din trecut. La început, m-am gândit că poate din cauza rolului lui deosebit  l-au îmbrăcat 
astfel. Apoi, când m-a primit, m-am uitat la faţa lui, uitând cu ce era îmbrăcat. Eram însoţită de 

preotul X, un alt preot din acelaşi ordin, care n-a avut vreo reacţie specială. Atunci m-am gândit că 

totul e în ordine şi nu m-am mai gândit la asta până ce nu mi-am amintit de cele ce-mi spusese 

Domnul cu o săptămână înainte de acest incident. În acel mesaj, Domnul îmi spunea a propos de 
Profetul Mincinos şi de adepţii lui: „Eu, copila Mea, îţi voi da vedenii despre cei care urmează 

fiara“. El a spus că cei din Biserica Lui care urmează fiara (în Biserica Lui) sunt îmbrăcaţi ca 

„Mari-Preoţi“, deghizaţi în aur şi argint. Ei vor înşela pe mulţi, chiar şi pe cei aleşi.  
În acea după-amiază, n-am văzut un preot normal, ci pe cineva îmbrăcat ca un rege (EZECHIEL 

28:13), ca un „Mare Preot“, în veşminte de bal mascat.  

Vassula, ţi-am promis că o să-ţi arăt cu Degetul Meu toţi Spinii Trupului Meu. 
Am deschis Biblia la întâmplare pentru o profeţie: 
„Iar voi v-aţi semeţit, în loc mai degrabă să vă fi întristat, ca să fie scos din mijlocul vostru cel ce a 

săvârşit această faptă“. (1CORINTENI 5:2) 

 
10.09.90 

Yahve Sabaot, întoarce-ne pe noi şi arată Faţa Ta, şi ne vom mântui. (PSALM 79:4) 

Pacea să fie cu tine. Sprijină-te pe Mine... Nu te-am format degeaba, nu am început această 

Lucrare cu tine pentru a o lăsa neterminată. Am binecuvântat Lucrarea Mea ca să Mă 

preamărească, şi tu, tu, care eşti nimic şi şi nu ai niciun dar pe care să Mi-l oferi, ţi-am pus pe 

umerii tăi Jugul Meu pentru a-i da de ruşine pe cei înţelepţi şi pentru a-i împrăştia, şi pentru a 

le arăta că, atâta vreme cât ei păstrează aceeaşi atitudine, Eu, Domnul, nu Mă voi arăta lor.  

Şi tu, fiică – da, tu! – care te clatini, perplexă din pricina alegerii Mele, căci ce om poate să 

spună: „Mi-am curăţat inima, m-am curăţat de păcatul meu?“ Totuşi, prigonitorii tăi, surzi la 

Mărturiile Mele, nădăjduiesc să găsească ceva împotriva ta. Adevărat îţi spun: dintre toţi co-

piii născuţi din femeie nu s-a mai văzut unul mai neînsemnat decât tine; rana ta, fiica Mea, 

Mă răneşte şi pe Mine.  

Da, toată această generaţie este adulteră, dar vreau să salvez această generaţie precum te-am 

salvat pe tine şi chiar dacă ar trebui s-o trag în pustiu şi să-i fac ce ţi-am făcut ţie. (O curăţire 

ca cea din purgatoriu, când mi-am văzut păcatele cu Ochii lui Dumnezeu). Voi expune goliciunea 

ei în faţa ochilor ei şi, la primul sunet de căinţă, voi zbura la ea precum am zburat la tine, 

apoi, în prezenţa îngerilor Mei, îi voi cânta Cântarea Mea de Iubire. O voi întoarce din 

drumul minciunii şi-i voi da harul Legii Mele, apoi voi lua mâna ei în Mâna Mea, ca s-o 

călăuzesc înapoi la Casa Mea, unde îi voi arăta toate Bogăţiile Inimii Mele Sfinte. Aceste 

Comori Inima Mea le-a păstrat pentru sfârşitul timpurilor ca să reaprind această flăcăruie 

gata să se stingă într-un Foc Arzător, să dau lumină celor care trăiesc în întuneric şi în umbra 

morţii. 

Vassula, fiica Mea, prigonitorii tăi vor încerca să-ţi smulgă veşmintele pe care ţi le-am dat şi 

să-ţi fure Giuvaierurile Mele, dar îţi promit că voi îndepărta fiecare mână care se va apropia 

de tine. Am de gând să pun capăt destrăbălării lor şi rătăcirii lor; am de gând să expun o în-

ştiinţare care să rămână fermă şi pe veci:  



Împăratul Împăraţilor, Mielul lui Dumnezeu, Primul şi Ultimul, Cuvântul lui Dumnezeu, 

Înviatul, Hristosul, Mântuitorul am de gând să desfiinţez şi să pun capăt conspiraţiei 

împotriva Bisericii Mele şi învăţăturilor lor greşite despre Cuvântul Meu şi despre Chipul 

Meu.  

Nu vorbesc în metafore acum, vă grăiesc în termeni clari că ei conferă un titlu care nu-Mi 

aparţine şi care nu este Eu; un Hristos mincinos, un chip fără viaţă, un fals dumnezeu, ascuns 

cu isteţime sub un fals ecumenism... dar îţi promit, copila Mea, că, la sfârşit, voi birui. Îi voi 

răsturna pe aceşti învăţători mincinoşi ai erei voastre şi vă voi da comorile Inimii Mele 

Sfinte, punând pe limba voastră limbajul Crucii Mele care este Iubire, cu toate Tainele Ei şi 

Miracolele şi Minunile Ei! Apoi le voi aminti păstorilor Mei cuvintele: „a călăuzi şi a sluji“. 

Le voi porunci să nu fie precum oamenii mari marii oameni care-şi fac simţită autoritatea lor 

peste cei săraci. Nu, oricine vrea să fie mare printre sărmani trebuie să fie servitorul lor, iar 

oricine vrea să fie primul între ei, trebuie să fie ultimul, întocmai cum Eu am venit pe pământ 

nu ca să fiu slujit, ci ca să slujesc şi ca să-Mi dau Viaţa ca răscumpărare pentru mulţi. 

Şi ţie, pruncă, nu-ţi fie teamă de Mine, (M-am temut că Iisus e supărat pe mine) Voi păstra 

Lumina Mea în tine în vecii vecilor! Roagă-te pentru salvarea şi convertirea erei tale. Te 

binecuvântez; binecuvântează-Mă şi iubeşte-Mă. 

 
12.09.90 

Iisus? 

Eu sunt. Pacea să fie cu tine, floarea Mea. Scrie Mesajul Meu către toate colţurile 

pământului: 

Pacea fie cu voi. Copiii Inimii Mele, daţi-vă seama că Cerul vi se deschide în fiecare zi cu 

Harul Meu pentru a vă da chemări la convertire, aduceri aminte ale Cuvântului Meu, 

instrucţiuni care să vă înveţe să urmaţi Poruncile Mele. Cerul îşi deschide Porţile în fiecare zi 

în mai multe locuri ale pământului pentru a vă aduce Pace şi Iubire. Iar Înţelepciunea se 

coboară pe un Tron, în Toată Slava Ei, chiar în mijlocul vostru, al tuturor, ca să deschidă 

ochii orbilor, urechile surzilor şi să învieze morţii care acoperă acest deşert... Nu, 

Înţelepciunea nu se va arăta unui suflet viclean. Ea nu se va coborî să-l instruiască decât pe 

cel sărac şi pe cel simplu şi va revărsa toate Lucrările Ei asupra lor, deoarece aceste suflete 

ştiu cum să se teamă de Mine, Domnul, şi cum să îndrăgească Cuvântul Meu. Şi atunci, ce 

dar mai mare decât să v-O aduc până în pragul uşii voastre? Ce bucurie mai mare decât 

zâmbetul Ei asupra voastră? Ce plăcere mai mare decât s-O ascultaţi cântând Noul Ei Cântec 

de Iubire? 

Bucură-te, aşadar, zidire! Căci Eu Sunt chiar la uşile voastre... această Bucurie a fost pusă 

deoparte pentru timpurile voastre, generaţie, timpuri în care satana şi toată împărăţia lui, 

împreună cu stăpânirea lui mondială, sunt gata să atingă culmea puterii lor în Biserica Mea, 

împreună cu profetul mincinos, ai cărui paşi îi auziţi din ce în ce mai clar în fiecare zi şi 

pretutindeni. Ei sunt înarmaţi până în dinţi pentru a purta război Bisericii Mele şi tuturor ace-

lora care se supun Poruncilor Mele. Am păstrat pentru timpurile voastre, preaiubiţi copii, 

această Mană Cerească dată de Duhul Meu. Aceasta este Mana pe care v-am păstrat-o (vezi 

APOCALIPSA 2:17) pentru timpurile pustiirii şi nelegiuirii; este hrana săracilor şi a acelora care 

au înfometat şi vă promit că ei vor primi atâta cât vor dori să mănânce şi lor le voi da Noul 

Meu Nume. Aceasta este Hrana Cerească pe care o trimit din Cer: revărsarea Sfântului Meu 

Duh, umplând pustiul vostru.care umple pustiul vostru interior. Este Iubirea care vorbeşte 

unei lumi vrăjmaşe; este Iubirea care bate la fiecare uşă încuiată; este Iubirea care cheamă de 

cealaltă parte a Zidului care ne desparte, construit de duşmanii Mei; este Iubirea care cerşeşte 



ca un cerşetor pentru un răspuns la iubire… un zâmbet... un regret... un oftat... Sunt Eu, 

Inima Sfântă; 

vin încă o dată să vă reaprind flacăra muribundă din inima voastră într-un Foc Arzător de 

Blândeţe şi Iubire. Vin ca să revărs din belşug toate Comorile Inimii Mele asupra ta, 

omenire... şi să dau lumină acelora care trăiesc în întuneric şi în umbra morţii. Vin să fac 

ţăndări uşile temniţelor voastre şi cu Flacăra Mea să topesc lanţurile păcatului. Vin să vă 

slobozesc din captivitatea voastră şi din nelegiuirea voastră şi să pun capăt destrăbălării 

voastre. Am de gând să te salvez, generaţie, chiar dacă va trebui să te trag până în deşert şi 

să-ţi vorbesc, arătându-ţi uscăciunea şi cum întreg trupul tău este întunecat. Ah, creaţie! Ce 

nu voi face pentru tine... Duhul Meu este peste tine şi se va odihni peste tine în vecii vecilor; 

aşadar, deschideţi-vă inimile şi lăsaţi-Mă să vi le umplu cu Harul Meu. Veniţi şi luaţi-vă tăria 

de la Mine, întăriţi-vă rădăcinile în Mine, căci ce veţi face apoi în ziua nenorocirii dacă 

rădăcinile voastre sunt fragile? Vă veţi legăna în vânt, smulşi de violenţa furtunii, şi ramurile 

voastre se vor frânge precum geamul subţire. Nu, nu veţi fi în stare să supravieţuiţi. Veniţi, 

dar, la Mine şi îmbogăţiţi-vă cu Bogăţiile Mele, ca să nu vă uscaţi. Veniţi la Mine aşa cum 

sunteţi. Nu aşteptaţi sa fiţi sfinţi ca să veniţi la Mine; veniţi la Mine aşa cum sunteţi şi vă voi 

ierta păcatele şi vă voi curăţa sufletele; vă voi îmbrăca apoi în Dumnezeirea Mea pentru 

Sfântul Meu Nume, ca să vă pregătesc pentru Nunta noastră spirituală. Eu, Domnul, 

intenţionez să te iau în căsătorie în Slava Mea şi să te fac, generaţie, în întregime, a Mea, 

adică să te fac să găseşti Calea şi să-ţi călăuzesc paşii departe de cărările întortocheate. Te 

voi pregăti să fii a Mea pe veci şi pentru întreaga veşnicie.  

Astăzi Mă plec din înaltul Cerului până la tine din Iubire şi Milostivire, dar în acelaşi timp, 

Sufletul Meu este îndurerat şi în mare jale că Îmi găsesc mieii Mei şi oile Mele, pe unele 

risipite, pe altele pierdute şi pe altele mâncate de lupi îmbrăcaţi în piele de miel. Aşadar, nu 

fiţi surprinşi de vizita Mea, căci cu fiecare zi ce trece Mă veţi vedea tot mai mult, până ce Mă 

veţi întâlni faţă către faţă. Mă voi coborî în foc arzător pentru a-i mătura pe toţi aceia care nu 

Mă recunosc drept Dumnezeul lor şi vă spun: timpul se grăbeşte, orele zboară şi Ziua Slavei 

Mele va fi curând cu voi. Nu fiţi unul dintre aceia care zic: „ei bine, unde este această 

Venire? Unde este această Promisiune?“ Venirea Mea este aproape şi Făgăduinţa Mea este 

pe cale să fie împlinită şi aşteptarea voastră va fi scurtată pentru rugăciunile Maicii Mele 

împreună cu cele ale tuturor sfinţilor Mei.  

Aşadar, preaiubiţii Mei, în timp ce aşteptaţi, împăcaţi-vă şi trăiţi în sfinţenie pentru ca să vă 

găsesc în pace. Voi veni foarte curând acum ca Iubire; totul are un sfârşit şi, într-o zi, voi toţi 

va trebui să-Mi daţi răspuns şi să-Mi daţi socoteală. Ce i se va întâmpla atunci ticălosului şi 

păcătosului? Şi ce li se va întâmpla acelora care continuă să Mă ofenseze? Eu sunt 

Credincios şi Adevărat şi Făgăduinţa Mea se va adeveri; nu voi întârzia; căci cu cât auziţi 

mai tare paşii profetului mincinos şi ale clanului lui pe suprafaţa pământului, cu atât mai mult 

vă voi face să auziţi Propriii Mei Paşi, pentru a şterge cu Sângele Meu urmele veninului pe 

care îl lasă în urma lor, ca momeală pentru voi. Acest Răzvrătit şi clanul lui sunt acum 

prosperi; ascuns sub veşminte de Mare Preot, ascuns sub înfăţişarea unui miel, ascuns sub 

înfăţişarea Adevărului, pentru a-i înşela pe mulţi şi pentru a-i conduce la moartea lor. Nu 

vorbesc în pilde acum, ci în cuvinte clare, directe, pe faţă; vremile sunt aici, acele Vremi 

prezise de Scriptură, când duşmanii Mei Îmi vor conferi un titlu care nu-Mi aparţine şi care 

nu sunt Eu: un Hristos mincinos, un chip fără viaţă, un fals dumnezeu, un idol, ascuns cu 

iscusinţă sub un fals ecumenism: Vârful Suliţei care zace adânc în Inima Mea Sfântă şi care-

Mi provoacă atâta sângerare... Cu sabia vă vor sili să mâncaţi hrana lor pângărită: o porţie de 



Raţionalism într-o zi, o porţie de Naturalism în altă zi, şi tot aşa, maimuţărind Adevărul, 

Cuvântul Meu, Înţelepciunea şi limbajul Crucii Mele. Dar foc din Cer se va coborî peste ei 

şi-l va arde, pe el şi clanul lui - aceasta este sigur şi se va adeveri.  

Vă spun toate aceste lucruri, preaiubiţii Mei, pentru ca să vă previn despre aceşti falşi 

învăţători şi despre doctrinele lor omeneşti şi ca să vă spun că, în aceste zile ale strâmtorării 

ce se vor abate asupra voastră, Inima Mea Sfântă, care e aprinsă de Foc, va continua să vă 

urmărească. Precum cerşetorul care nădăjduieşte să primească pomană, şi Eu, tot aşa, voi 

nădăjdui să vă câştig inimile înainte de venirea întunericului asupra voastră. Vă binecuvântez 

pe fiecare dintre voi, lăsând Suspinul Iubirii Mele pecetluit pe fruntea voastră. Eu, Iisus 

Hristos, Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitorul, vă las Pacea Mea din toată Inima. 

Vă iubesc la nesfârşit; fiţi una. 



Caietul 46 
18.09.90 

Doamne al meu, care mă fereşti de cel rău şi-mi înconjuri sufletul cu Cântecele Tale de Iubire, lasă Sfânta 
Ta Faţă să zâmbească tuturor celor care Te iubesc. Învaţă-i pe tinerii din ziua de azi să Te urmeze şi să Te 
imite. Arată-le Comorile Inimii Tale Sfinte şi învaţă-i pe aceia care încă nu înţeleg şi şovăie, nehotărâţi în 
faţa Numelui Tău Sfânt, pe care Tu L-ai ales: Inima Sfântă, că eşti Tu, Hristosul. Aceia care, deşi sunt sub 
Sfântul Tău Nume, continuă să se diferenţieze din pricina terminologiei teologice şi să-şi dea seama cum 
încurajează această divizare a creştinismului şi că ei nu fac Voia Ta, ci acordă Satanei sprijin pentru a ne 
ţine despărţiţi, slăbind astfel Biserica Ta. Tu eşti Iisus Hristos, Fiul Preaiubit al lui Dumnezeu şi 
Mântuitorul, Inima Sfântă, Cuvântul, Alfa şi Omega, Lumina, Răscumpărătorul, A-Toate-Ziditorul. Tu eşti 
UN Hristos. Tu nu eşti fărâmiţat! Aşadar, te rog pe Tine, care ne vrei uniţi, să ne uneşti iarăşi în Iubire, în 
inimă, în credinţa noastră şi în practică. 

Aceasta, copila Mea, este ceea ce tu trebuie să-i înveţi să creadă şi să-i convingi să facă, dar, 

copila Mea, vor fi şi unii care nu vor asculta din pricina trufiei. Aceşti oameni atârnă greu în 

Inima Mea; le lipseşte umilinţa şi adevărata Înţelepciune. Ei sunt plini numai de credinţele 

contradictorii ale unei cunoaşteri care nu este de loc Cunoaştere atunci când încep să judece, 

să condamne, să se certe pe cuvinte, ridicând întruna întrebări, totuşi nedându-şi seama 

niciodată că sunt prada Ispititorului. Oh, copilă, poartă aceste nenorociri pentru Mine; toate 

acestea nu sunt în deşert. Într-o zi vei vedea Lumina faţă către faţă... Vino şi te desfată acum 

în Iubirea Mea şi în Blândeţea Mea; odihneşte-ţi capul pe Inima Mea şi ascultă Chemările Ei 

de Iubire. Bucură-te în Mine, bucură-te în Splendoarea Mea şi în Bogăţiile Mele. Am păstrat 

această Bogăţie pentru tine, generaţie, ca să te aduc la Mine cu lanţuri de Iubire şi dacă 

întrebi: „când se va săvârşi această Minune?“ îţi voi răspunde că deja se săvârşeşte. Sunetul 

Paşilor Mei este deja auzit de câţiva dintre voi. Domnul pe care Îl căutaţi se va coborî asupra 

voastră pe neaşteptate, Acela de care vă este dor este pe cale să se coboare. Aşa vă spun Eu 

vouă: nu vă împotriviţi Duhului Meu Sfânt care va veni acum în plină forţă să dezlege 

legătura morţii care acoperă naţiunile voastre, împiedicându-vă să vedeţi Lumina. Mă voi 

coborî în plină forţă cu Duhul Meu ca să dau pe faţă pe înşelători şi să alung pe negustorii 

care s-au infiltrat în Sanctuarul Meu.  

Întoarce-ţi ochii către Mine, generaţie, şi vezi Bucuria care e pe cale să vină în curând la tine. 

Sfântul Meu Duh se va coborî în toată plinătatea Lui nu numai ca să salveze pe cei vrednici 

de plâns, dar Mă voi coborî de asemenea şi pentru judecată, să dau vedere orbilor şi să-i 

orbesc pe aceia care zic că văd, iar pe aceia care se cheamă ei înşişi înţelepţi şi învăţaţi, îi voi 

împletici în aşa măsură încât nu vor şti cine sunt şi de unde vin. Adevărat vă spun, îi voi 

învăţa pe cei nevrednici; îi voi înălţa şi îi voi învăţa Cunoaşterea Mea pe cei pe care voi îi 

consideraţi nebuni şi proşti, făcând din ei ucenici cuvioşi ai Adevărului, pentru a da de ruşine 

pe aceia care le ascund Împărăţia. Vă zic vouă: „Morţii vor fi în Împărăţia Mea înaintea 

voastră“ (a înţelepţilor) Harul Duhului Meu a venit la uşile voastre, dar voi n-aţi vrut să 

credeţi în Minunile Mele, nici în Miracolele Mele şi, totuşi, aceia pe care voi îi numiţi 

ticăloşi şi care sunt scursurile societăţii voastre, au crezut cu umilinţă, cu fervoare şi cu 

iubire. De aceea îi voi aduce înapoi pe păcătoşi şi-i voi învia pe morţi drept stâlpi de lumină, 

dar, spre adânca Mea întristare, nici după ce veţi vedea aceste covârşitoare miracole, tot veţi 

refuza să gândiţi mai bine în această privinţă şi să credeţi în Lucrările Mele Dumnezeieşti din 

prezent. Vă voi spune aşa: 

Împărăţia Mea se va lua de la voi şi se va da unui popor sărman, unui popor care nu este în 

stare să deosebească mâna dreaptă de mâna stângă şi acestor oameni vrednici de plâns le voi 

conferi Noul Meu Nume. 

 

 



 
18.09.90  

Vassula Inimii Mele Sfinte, (aici m-am gândit că sunt probabil prima ortodoxă numită: „…a 

Inimii Mele Sfinte.“) nu permite nimănui să-ţi ia darul pe care ţi l-am dat. 
Doamne, nu-i lăsa să-mi facă aceasta; de una singură nu pot să fac absolut nimic, căci sunt mărginită, 
precum ştii! 

Nu te teme, fiica Mea. Pe duşmanii Mei, care sunt de asemenea şi duşmanii tăi, îi voi 

răsturna, iar Învăţăturile Mele îi vor converti pe şi mai mulţi. Vezi? De câte ori te-am scăpat 

din gura leului? Şi de câte ori te-am luminat, copila Mea? Şi de câte ori ţi-am arătat Calea? 

Ah, dulcea Mea ucenică! (Iisus era aşa de bucuros când grăia aceste cuvinte!) Ai încredere în 

Mine! Bizuie-te pe Mine; cere şi ţi se va da. Evanghelizează cu iubire pentru Iubire; câştigă 

suflete pentru Mine; doreşte-Mă, iubeşte-Mă, şi ai încredere în Mine. Ecclesia (Biserica) va 

reînvia! 

 

 
19.09.90 

Doamne, ia sufletul şi inima mea şi aşează-le în mijlocul Inimii Tale Sfinte. 

Ah, copila Mea, cât am dorit să te aud iarăşi spunându-Mi aceste cuvinte! Cât Îmi doresc să 

aud aceste cuvinte de la fiecare inimă! 

 

 
20.09.90 

Doamne? 

Eu sunt; vino şi mângâie-Mă, vino şi consolează-Mă, odihneşte-Mă. Te-am zidit ca să fiu 

Unicul şi Singurul în inima ta, te-am zidit ca să-Mi scoţi Spinii care Mi-au pătruns Trupul; 

te-am zidit ca să fii victima Inimii Mele. Te iubesc cu înfocare; primeşte Iubirea Mea, 

primeşte Cunoaşterea Mea, primeşte încercările cu răbdare şi nu le privi cu dispreţ. Am 

acceptat Crucea Mea cu Iubire copleşitoare, cu supunere şi Mi-am băut Cupa până la ultima 

picătură, din Iubire şi ca să fiu pe plac Tatălui Ceresc. Te disciplinez numai în chip moderat. 

Fiica Mea, dacă Mă vei asculta, vei învăţa. Ochii Mei te veghează întruna, păzindu-te şi 

binecuvântându-te. Eu sunt Cel care te iubeşte cel mai mult, aşadar, nu te teme. Fiica mea, 

Vassula, nu-ţi fie teamă de disciplina Mea, care te va îndrepta înspre Mine, arătându-ţi 

măreţia Lucrărilor Mele, Splendoarea Lor şi Comorile Inimii Mele şi Focul Arzător al Iubirii 

Mele. Te-am dezamăgit Eu vreodată? M-am împotrivit Eu vreodată chemărilor tale când ai 

avut nevoie de Mine?  

Neamuri binecuvântate, popoare binecuvântate, zidire binecuvântată! Dar cum se face că vă 

împotriviţi Iubirii Mele şi vă înstrăinaţi de Mine, devenind o pradă uşoară pentru Satana, 

îndrăznind să chemaţi Numele Meu în deşert? Spiritul care este în voi, generaţie, este un 

spirit al răzvrătirii, care vă mână pe toţi spre o viaţă de plăceri, o viaţă fără ţintă, o viaţă 

nelegiuită, schimbând sfinţenia cu perversiunea Oh, generaţie! Unde este Semnul dintre Mine 

şi tine? Ce ai făcut cu El? Unde îţi este credinţa în Mine? Cum de ţi-ai permis să mergi până 

într-acolo încât să te lepezi de Mine? N-ai auzit deja: cu cât te apropii mai mult de Mine, cu 

atât mai mult mă apropii Eu de tine. Ţine-ţi ochii aţintiţi la Mine, fără a te uita nici în stânga, 

nici în dreapta, ca să pot să-ţi spun într-o zi: „Copilul Meu, bine ai venit în Casa Tatălui tău; 

ai fost o mireasmă plăcută Mie, ai păzit Legea Mea şi ai trăit în sfinţenie; ai adus roadă şi l-ai 

hrănit pe cel sărac; vino dar, copilul Meu, aruncă-te în Braţele Tatălui tău şi trăieşte în vecii 

vecilor în Inima Mea.“ 

 



21.09.90 
Preaiubitul meu Yahve, mai îndumnezeieşte-ne o dată, înnoieşte-ne, modelează-ne iarăşi după Chipul Tău 
Divin, acest Sfânt Chip pe care l-am pierdut. 

Vassula Mea, voi auzi  implorarea ta şi, precum am turnat peste tine Binecuvântările Mele, 

tot aşa voi înveşmânta şi acest pământ cu veşminte splendide, îmbrăcându-l în desăvârşire 

glorioasă şi făcând poporul lui să cadă cu feţele la pământ, în adoraţie faţă de Mine. Dar mai 

întâi va trebui să cobor Focul Meu Purificator peste această generaţie. Trebuie să cobor ca să 

scot vulpile din bârlogurile lor, vulpile care distrug fiecare vie nouă. V-am spus aceasta 

acum, înainte de a se întâmpla, ca atunci când se va întâmpla, să puteţi crede. Precum învie 

un cadavru, aşa voi învia trupul în descompunere al acestui pământ, într-un trup glorios, 

schimbându-vă pe voi, de la preot până la mirean, într-un popor îndumnezeit. 

Astăzi, generaţiei voastre îi lipseşte credinţa şi refuză să creadă în Mine şi, cu fiecare zi care 

trece, tot mai mulţi din păstorii Mei sunt prinşi de lume şi de bogăţiile ei amăgitoare. Ei 

schimonosesc Înţelepciunea şi, când Harul vine la ei, la picioarele lor, ei refuză acest Har; nu  

vor să primească Harul în schimbul harului. Există o diviziune în Biserica Mea ca între Cain 

şi Abel, fraţi, şi totuşi divizaţi; din acelaşi sânge, totuşi diferiţi; Abel era destoinic, iar Cain – 

nu; unul era sincer, celălalt – nu; unul era bine intenţionat şi plăcut, celălalt, rău intenţionat şi 

nu pe placul Meu. Şi acum, Abelii Mei care slujesc în Biserica Mea suferă... Suferă pentru că 

văd pe propriii lor fraţi cum Mă trădează. Aceasta este urgia care atârnă greu asupra păs-

torilor Mei şi care face ca această frăţie să fie distrusă şi fărâmiţată. Fericit omul care păzeşte 

Poruncile Mele, pentru că el va simţi Iubirea Mea liniştitoare; fericiţi făcătorii de pace când 

lucrează pentru pace, căci fiii Mei se vor chema. Curând, Iubirea va fi cu voi. De aceea 

trebuie să fie statornicie la Abelii Mei, care păzesc Poruncile Mele şi-şi păstrează credinţa în 

Mine.  

Vassula Mea, îţi voi transmite restul (restul dintr-un anumit pasaj din Biblie pe care voia să mi-l 

lămurească) mai târziu. Perseveraţi în rugăciunile voastre şi fiţi mulţumitori; delectaţi-L pe 

Tatăl vostru care este în Cer; nu vă temeţi... Eu sunt cu voi. Ochii Iubirii sunt asupra voastră. 

Iisus este Numele Meu. 
Aleluia! 

 
24.09.90 

Pacea să fie cu tine. Vassula, nu te voi părăsi niciodată; prelungeşte durata rugăciunilor 

adresate Mie, aceasta place Inimii Mele. Spune: „Iisuse, Tu care m-ai salvat, fii binecuvântat; 

Iisuse, Tu care mă hrăneşti, fii binecuvântat; Iisuse, Te iubesc, învaţă-mă să Te iubesc mai 

mult, Amin.“ 

Mângâie-Mă cu cuvinte simple, dar care să vină din inima ta. Ah, preaiubita Mea! 

Binecuvântează-Mă fără încetare; odihneşte-te în Inima Mea şi mângâie-Mă aşa cum Eu te 

mângâi. De aceasta am nevoie Eu acum, Vassula Mea.  

 
25.09.90 

Mesajul Sfintei noastre Maici către noi toţi: 
Pacea să fie cu voi, copii preaiubiţi. Permiteţi-Mi să vă amintesc că Domnul cunoaşte fiecare 

inimă. Domnul este în căutarea inimii voastre. Veniţi la El cu inima curată şi El vă va învăţa; 

Domnul va mângâia sufletul vostru; El vă va conduce pe Drumul Său şi la Adevăr. Vă 

implor, aceia care oscilaţi încă, nu vă închideţi inima raţiunii, întoarceţi-vă la Domnul şi El se 

va întoarce la voi. O Bucurie din Ceruri se va coborî acum printre voi, o Lumină va străluci 

în mijlocul vostru. Fiţi pregătiţi să primiţi această Lumină, fiţi pregătiţi să-L întâlniţi pe 

Domnul. Cine are astăzi mâinile curate? Şi cine poate spune cu adevărat că inima lui este 



pură? Care suflet este în armonie perfectă cu Domnul? Preaiubiţilor! Avutul Meu! Copiii 

Mei... Drumul care duce la Domnul este în mijlocul vostru, el se găseşte în pământul celor 

vii. Ridicaţi-vă atunci mâinile către Sanctuarul Său şi Domnul se va pleca din Ceruri pentru a 

vă atrage la El. Ridicaţi-vă mâinile către El, şi El, plin de Milă, se va apleca spre voi. 

Veniţi la Domnul fără întârziere. Ridicaţi-vă ochii la Cer şi nu vă uitaţi decât la El, la 

Domnul Dumnezeul vostru; nu vă desfătaţi în nimeni altul, decât în El, în Mântuitorul vostru. 

Căutaţi, nu căutaţi pe nimeni altul decât pe Domnul, Mântuitorul vostru; cântaţi, cântaţi-i 

numai Lui, Celui Unuia Sfânt.  

Trebuie să vă amintesc că Domnul este Blândeţe şi Compasiune, încet la mânie şi bogat în 

Milă? Iisus a fost Piatra aruncată de ziditori, care a devenit Piatra din capul Unghiului. 

Adevăr spun vouă, Împărăţia lui Dumnezeu este printre voi şi Harul Duhului Sfânt suflă cu 

dulceaţă acum peste naţiunile voastre pentru a vă reînsufleţi; aşadar, veniţi şi vedeţi Nunta 

Duhului Sfânt care va lua în căsătorie ţările voastre. Nu respingeţi Duhul Sfânt care se 

revarsă peste voi în mod atât de vizibil. Nu fiţi precum „ziditorii“ care au aruncat piatra care 

a devenit apoi piatra unghiulară. Dumnezeu voieşte ca fiecare să fie salvat; şi iată acum 

avertismentul Meu solemn către toţi aceia care ascultă profeţiile acestei cărţi: 

nu înăbuşiţi Duhul, 

Duhul care suflă acum peste voi în mijlocul şi în culmea apostaziei voastre; nu spuneţi mai 

târziu, în Ziua Judecăţii: „N-am auzit niciodată, n-am ştiut.“ Iisus şi cu Mine vă descoperim 

lucruri înainte de a se petrece, astfel încât să nu puteţi spune, când veţi vedea pe Dumnezeu 

faţă la faţă: „N-am ştiut...“ Citadela celor mândri va cădea... şi diavolii vor fi alungaţi din 

lăuntrul pântecului ei. 

Fiţi binecuvântaţi pentru că M-aţi ascultat. Eu sunt preaiubita voastră Maică, Maica lui 

Dumnezeu care vă iubeşte pe toţi. 

 
28.09.90 

Iisus? 

Eu Sunt. Sprijină-te pe Mine, rezeamă-te de Umărul Meu. Precum am venit la tine şi te-am 

scos din groapă şi te-am purtat la Casa Mea, unde te-am tămăduit, tot aşa voi continua să te 

ajut ca paşii tăi să rămână pe Calea Cea Dreaptă. Mâinile tale să se agaţe de Mine. Te ştiu 

fricoasă (Iisus surâdea), dar te voi face puternică pentru a ţine piept răului.  

Ah, zidire! Milostivirea se coboară acum înaintea Judecăţii; primeşte cu bucurie Milostivirea 

Mea acum şi Duhul Meu va rămâne peste tine. Apropiaţi-Mă, voi care Mă doriţi, şi 

îndestulaţi-vă din Nesecatele Fântâni de Viaţă ale Mele, căci cei care Mă mănâncă vor 

înfometa mai tare după Mine şi cei care Mă beau vor înseta mai tare. (ECLEZIASTUL 24:21) Şi 

Eu, precum Mana, voi da plinătatea sufletului vostru şi, ca un olar, vă voi modela în ceea ce 

aţi pierdut: Dumnezeirea Mea. Apoi vă voi arăta Împărăţia Mea şi vă voi trimite Înţelepciune 

pentru a vă învăţa Cunoaşterea Mea despre lucrurile Mele Sfinte şi vă voi face ai Mei în vecii 

vecilor. Veţi fi fiii şi fiicele Mele, slăvindu-Mă împreună cu Adunarea Mea din Cer. Apoi vă 

voi trimite pe voi ca un nor, fluturându-l precum se flutură un steag: Cunoaşterea Mea pe 

care aţi primit-O de la Înţelepciunea Însăşi, pentru a-i învăţa pe ceilalţi să crească drepţi în 

intenţie şi în învăţătură, astfel încât Prea Sfântul Meu Nume să poată fi păzit Sfânt din 

generaţie în generaţie. Urmaşii voştri vor avea o bogată moştenire, născută din voi şi, 

mulţumită Milostivirii Mele Nemărginite, tot astfel şi copiii copiilor voştri; şi în viitor, 

neamurile vor cunoaşte ce înseamnă Teama de Domnul. 

Bunăvoinţa Mea nu s-a sfârşit; bunăvoinţa Mea este nesecată, umplând fiecare vale, iar 

Blândeţea Mea este înnoită zi de zi peste voi. Eu revărs neîntrerupt din Inima Mea Iubirea 



Mea ca o apă curgătoare pentru a uda pustiul vostru şi pentru a vă reînsufleţi. Nu Eu sunt cel 

ce v-a împins să trăiţi în întuneric; nu este dorinţa Mea să vă privesc de sus cum vă 

împrejmuiţi cu ziduri şi vă închideţi sufletele în cele mai sumbre temniţe. Dorinţa Mea este 

să vă aduc Acasă în pace; dorinţa Mea este să preschimb pustiurile voastre şi ţarinile voastre 

uscate ca pergamentul în păşuni verzi, pentru a vă îndestula. Vassula, toate Mesajele Mele 

sunt rugăciuni; citeşte şi scrie (ROMANI 8:26-27): 

„De asemenea, Duhul vine şi El în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm 

cum trebuie, ci Însuşi Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite, şi Dumnezeu, care 

cercetează inimile noastre, ştie desăvârşit de bine care este dorinţa Duhului şi că rugăciunile 

Lui pentru sfinţi sunt după cugetul Domnului.“ 

Cugetă la aceasta... te iubesc; repetă după Mine: 

„Iisuse, nici moartea, nici viaţa, nici îngerul, nici stăpânirea, nimic din ce există, nici din cele 

ce vor să vină, nici vreo putere, sau înălţime, sau adâncime, nici vreo făptură nu va putea să 

mă despartă de Tine. (ROMANI 8:38-39) Mă leg să-ţi rămân credincioasă; acasta este legămân-

tul Meu solemn, ajută-mă să ţin acest legământ în vecii vecilor; Amin“ (Am repetat ceea ce mi-

a transmis Iisus). 

 
28.09.90 

Suflete, roagă-te, adică vorbeşte-Mi! Nu ignora Omniprezenţa Mea numai pentru că 

ispititorul continuă să te ispitească. Ascultă-Mă, împotriveşte-te, împotriveşte-te lui. Vino 

acum, Mă voi manifesta iarăşi prin tine, dacă Mi te supui cu umilinţă şi dai voie Duhului 

Meu să rămână poate tine în ceasurile Patimilor Mele. Iisus al tău Eu Sunt. 

 
01.10.90 

Vassula Mea, sunt Eu, Domnul. Simte-Mă, sunt lângă tine, discerne-Mă (Aici, Iisus m-a atins 

de braţ); Eu împărtăşesc Crucea Mea cu tine, Cununa Mea de spini şi Piroanele Mele. Te-am 

ales pe tine din lumea morţilor şi te-am înviat în Inima Mea pentru a te face victima Iubirii 

Mele Neostoite şi pentru a face din tine o ispăşire pentru multe suflete care preferă să rămână 

divizate şi să se deosebească sub Sfântul Meu Nume. Te fac părtaşă suferinţelor Mele şi 

durerilor Mele, fiică; mângâie-Mă şi te voi mângâia.  

Vassula, copila Mea, te-am crescut ca să domoleşti Dreptatea Mea, te-am crescut ca să-Mi 

încânţi Sufletul. Deci nu te teme, copila Mea; Tatăl Meu şi-a aflat bunăvoinţa în tine pentru 

tot ceea ce nu eşti. Nu ai merite, absolut nici unul, dar am binevoit să te ajut în pofida mize-

riei tale, căci Credincioşia şi Blândeţea Mea sunt fără de măsură. Jertfeşte-te mai mult, copila 

Mea,  tămâia şi mirul Meu! Cât te iubesc!  

Te voi face zeloasă pentru Mine, Dumnezeul tău, şi credincioasă Poruncilor Mele; te voi 

unge cu uleiul Meu. O, proprietatea Mea, trăieşte în Mine şi permite-Mi să trăiesc în tine! Eu 

sunt Acela căruia nu trebuie niciodată să te împotriveşti, Cel pe care niciodată să nu-L 

trădezi, Cel pe care niciodată să nu-L renegi! Eu sunt Acela care suflă în tine Viaţă! Permite-

Mi să te invadez în întregime, nu-Mi arăta nici un fel de împotrivire; oare nu Eu te copleşesc 

cu haruri? Nu te mistui Eu în întregime cu Focul Arzător al Inimii Mele? Nu te-am arătat Eu 

îngerilor Mei şi sfinţilor Mei care trăiesc în Adunarea Mea? Te-am lipsit Eu vreodată de 

suferinţă, suflete? De-acum încolo să Mă iubeşti, este datoria ta faţă de Mine; este de datoria 

ta să te prosternezi înaintea Mea şi să Mă adori; este de datoria ta acum să-Mi încânţi sufletul 

şi să Mă primeşti în Sfânta Mea Jertfă. 

Vino... vino... Apropie-te de Mine, permite-Mi să-ţi şoptesc din când în când la ureche 

Iubirea Mea pentru tine; permite-Mi să te mângâi cu Blândeţea Mea, permite-Mi să te 



mângâi cu Binecuvântările Mele. Vino şi aşază-ţi capul pe Inima Mea; tu nu eşti numai 

tăbliţa Mea, suflete, eşti de asemenea şi preaiubita Mea mireasă, pe care Inima Mea o iubeşte 

şi căreia doreşte să-i cânte. Glasul Meu e dulce şi Inima Mea un Cuptor Arzător de Iubire, şi 

Mireasma Mea plăcută şi delicată. Tu vezi cum vin alergând la tine înainte chiar de a-ţi 

deschide buzele şi înainte de a avea cuvântul în gura ta pentru Mine? Ca o floare între spini te 

am Eu pe tine acum, ca pe un năvod în mare te-am aruncat ca să pescuieşti suflete pentru 

Mine, Regele tău. Dacă nu ştii aceasta, Vassula, fiica Mea, îţi spun acum: calcă pe urmele 

Sângelui Meu şi ia-ţi Crucea pe care ţi-am încredinţat-O; mergi pe urmele Sângelui Meu, 

aceste urme pe care le căutai încă din vremea tinereţii tale. (Când eram copil, am avut viziuni în 

care eu îl urmam pe Iisus pe drumul Golgotei şi în care mă aflam lângă El, sub Cruce.) Ele te vor 

conduce la Mine, în Braţele Mele şi în Inima Mea. 

Oh, Vassula! Te voi păzi precum Lumina Ochilor Mei. Te-am scos din groapă pentru a-ţi da 

un loc alături de sufletele preferate ale Inimii Mele. Te-am luat în căsătorie ca să împărtăşeşti 

Crucea Mea ca pat matrimonial al nostru şi de-atunci te-am făcut a Mea pe vecie. Pleacă-ţi 

acum ochii în faţa Regelui şi Soţului tău; apleacă-ţi ochii şi permite-i Mâinii Mele să se 

odihnească pe capul tău pentru a te binecuvânta şi a sufla asupra ta Dulcele Suspin al Iubirii 

Mele pe fruntea ta, Suflarea Blândeţii Mele. Copila Mea, aş vrea să te văd slobodă de toată 

grija, nu aştept decât să să fiu îndurător faţă de tine, nu aştept decât să să te ascund în Inima 

Mea Sfântă pe vecie, unde tu vei găsi Adevărata Pace.  

 
10.10.90 

Pacea fie cu tine, copilă. Permite-Mi să-ţi folosesc mâna. Sunt Eu, Iisus al tău, este Iubirea 

care îţi vorbeşte şi care îţi cere...  
O, vino şi cucereşte-mă! 

Ah, Vassula Mea, atunci te voi copleşi... ascultă-Mă şi scrie Mesajul Meu pentru întreaga 

lume: 

Pacea să fie cu voi. Iubirea vorbeşte; Iubirea oferă; Iubirea tămăduieşte - chiar şi rănile care 

par a fi de nevindecat. Iubirea îi mângâie pe aceia de care nimănui nu-i pasă; Iubirea Mea 

pentru voi este veşnică şi sunt renumit în a fi statornic în afecţiunea Mea; apropiaţi-vă... 

veniţi aproape de Mine, rugându-vă din inimă... Vă ofer un loc în Şcoala Mea. Vă ofer 

Înţelepciune pentru a vă învăţa Cunoaşterea Mea; binecuvântaţi sunt acei care acceptă cu 

umilinţă Învăţăturile Mele şi pun la inimă Cuvintele Mele. 

Ascultaţi-Mă, preaiubiţii Mei, Scriptura spune: „căci Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este 

nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu;“ (1CORINTENI 1:18) şi 

tocmai acest Cuvânt vin ca să vă învăţ. Acest Cuvânt al Iubirii îl veţi auzi în Şcoala Mea, şi 

voi, aceia care doriţi să-L învăţaţi, fiţi binecuvântaţi, fiţi tari şi fericiţi. Deşi vor apărea 

piedici, nu vă temeţi, bizuiţi-vă pe Mine; dar vai aceluia care le ridică, va trebui să-Mi dea 

socoteală în Ziua Judecăţii! Întoarcerea Mea este foarte apropiată şi în permanenţă vă dau 

semne pentru a vă pregăti. Iubirea este pe Drumul de întoarcere, sunt pe calea Mea de 

întoarcere la voi.  

Spuneţi-Mi, când un rege intră într-un oraş nu se fac pregătiri ca să fie bine primit? Oraşul 
întreg va fi în mare fierbere şi regele îi va trimite înaintea lui pe aleşii lui şi curtea lui 
imperială pentru a-i pregăti calea şi pentru a-i netezi cărarea. El îi va trimite pe crainicii lui 
să-i anunţe venirea, le va cere să anunţe cu glas mare: „Iată-l pe Regele vostru; Regele vostru 
soseşte cu Inima Lui în Mână pentru a v-O oferi! Milostivirea se coboară din Cer şi de pe 
Tronul Ei; I s-a făcut milă de voi.“ De aceea, înaintea venirii Mele, trimit Chivotul 
Legământului; v-o trimit pe Femeia din Apocalipsă, pe a doua Evă, care va nimici capul 



şarpelui cu călcâiul Ei; vă trimit înaintea Mea pe Maica Mea, să tragă un drum larg şi neted 
în această pustietate; vă trimit pe Împărăteasa Cerului, Poarta Cerului, să vă pregătească şi să 
vă educe pe toţi cei care zăceţi încă în pulbere, pentru a înainta şi a face pace cu Mine, 
Regele vostru, înaintea Marii Mele Întoarceri; vă trimit pe Regina Păcii să vă treiere dintr-un 
colţ al altuia al pământului şi să vă adune unul câte unul. Vă trimit înaintea Marii Mele 
Întoarceri pe slujitorii Mei, profeţii, să vă aducă aminte de Legea Mea şi să vă întoarcă de la 
căile voastre rele şi să trăiţi în sfinţenie şi să vă anunţe evenimente înainte de a se petrece. 
Vi-i trimit pe îngerii Mei să vă amintească de Sfinţenia Mea, de Măreţia şi Splendoarea Mea. 
Vă trimit pe vestitorii Mei să strige şi să proclame de pe acoperişurile caselor Nunta Duhului 
Meu Sfânt. Nu voi obosi chemându-vă să Mă luaţi în căsătorie. Nu Mă voi descuraja din 
pricina duşmăniei voastre, nici din pricina uscăciunii voastre. Voi fi în urmărirea inimii 
voastre şi, precum un tânăr care ia în căsătorie o fecioară, Cel pe care L-aţi rănit tot timpul vă 
va lua în căsătorie. Iar Eu, în Iubirea Mea, vă voi face să-Mi înlocuiţi Cununa de Spini care 
Îmi împrejmuie Inima cu o Cunună de Flori; şi, ca un mire care poartă cununiile, la fel şi Eu 
le voi purta, pentru că această cunună vor fi Cununa Biruinţei Mele. Aceasta va fi Răsplata 
Milostivirii Mele... Generaţie, te voi face a Mea; te voi ridica şi te voi purta precum un mire 
îşi poartă mireasa în cămările lui şi, în Iubirea Mea veşnică, te voi purta în Inima Mea Sfântă 
şi te voi face a Mea pe vecie.  
Curând, foarte curând, voi sfâşia Cerurile deschizându-le şi Mă voi coborî în plină forţă! 

Dacă aţi înţelege pe deplin ceea ce vă spun nu v-aţi mai pierde timpul fiind letargici, aţi fi în 

rugăciune permanentă către Mine, căci pe neaşteptate şi rapid ca un fulger Mă voi coborî 

într-o flacără de foc nimicitor şi voi descoperi tot ce a fost ascuns de voi. Cu Degetul Meu vi-

i voi arăta pe toţi cei care M-au cinstit cu buzele, niciodată slujindu-Mi cu Cuvântul pe care 

Eu i-am învăţat: Cuvântul Crucii Mele, Cuvântul Iubirii Mele, Cuvântul care vă învaţă 

lucruri dincolo de înţelegerea omenească. Vi-i voi arăta pe Cainii al căror cuvânt nu este 

Cuvântul Meu, ci acela al unor negustori bogaţi şi al negoţului. Rugaţi-vă pentru aceşti Caini, 

nu-i judecaţi, petreceţi timpul în rugăciuni pentru ei, nu lăsaţi limba voastră să alunece; nu 

fiţi ca unii dintre aceia care zic vizionarilor Mei: „nu vedeţi vedenii“ şi profeţilor Mei: „nu 

proorociţi“; lăsaţi Curtea Mea Imperială să pregătească pentru Mine Calea Mea. Nici o 

profeţie nu vine vreodată din iniţiativa omului. Când vizionarii şi profeţii Mei vorbesc pentru 

Mine o fac prin Har şi prin Duhul Meu Sfânt care-i umple, îi mişcă şi le deschide gurile 

pentru a repeta Cuvintele Mele. Şi voi continua să vă amintesc Adevărul prin gura crainicilor 

Mei, chiar dacă voi cunoaşteţi Adevărul. Voi continua să le descopăr Planurile Mele 

slujitorilor Mei, profeţii şi să arăt Măreţia Mea în vedenii vizionarilor Mei. Lăsaţi-i liberi pe 

aleşii Mei şi sufletele Mele preferate să pregătească pentru Mine, Regele lor, Calea. Lăsaţi-i 

să-şi termine mărturia lor. Vă trimit Curtea Mea Cerească să proorocească despre acest sfârşit 

al Timpurilor în sălbăticia erei voastre pentru a vă converti înaintea sosirii Marii Mele Zile. 

Înţelegeţi că nu Mă cobor numai pentru Milostivire, ci şi pentru Judecată. Eu nu spun 

trimişilor Mei să cheme numai pe cei drepţi le spun să cheme şi pe cei nedrepţi, pe cei săraci, 

pe cei schilozi, rebuturile societăţii voastre, şi pe fiecare pe care-l întâlnesc pe străzi, ca să 

vină să umple Şcoala Mea. Voiesc să-i chem pe toţi aceia care nu M-au căutat niciodată, nici 

nu M-au cunoscut vreodată să vină şi să prospere în Casa Mea; pentru aceştia este Timpul 

Milostivirii şi al Harului.  
Deci lăsaţi-i pe toţi aceia care vă văd, să vă contemple şi să facă ochii mari la vederea 
schimbării voastre la faţă; să se vadă pe feţele voastre şi prin strălucirea inimii voastre că aţi 
mers la Şcoala Mea şi că voi sunteţi elevii Mei, iar Eu, Învăţătorul vostru. Să vadă în ochii 
voştri oglindirea a tot ce aţi mărturisit, să vadă pe trupul vostru urmele Rănilor Mele; şi dacă 
cineva vă întreabă cum le-aţi primit, spuneţi-le că le-aţi primit în Casa prietenilor 



Învăţătorului vostru, unde El le-a primit mai întâi... apoi luaţi-vă Crucea şi urmaţi-Mă. Eu, 
Iisus Hristos, Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitorul suflu Suflarea Mea asupra 
voastră şi vă binecuvântez pe toţi, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe frunţile voastre. Mergeţi în 
pace şi fiţi una în Numele Meu. 

 
MESAJUL PREABINECUVÂNTATEI NOASTRE MAICI: 

Pacea fie cu voi. Tămâie a lui Dumnezeu, prindeţi curaj, căci Eu sunt cu voi. Eu sunt cu voi 
şi cu îngerii Mei fără de număr vă înconjur pentru a vă ocroti. Eu Mă cobor cu sfinţii ca să vă 
călăuzesc. Eu sunt Regina Cerului, Eu sunt Regina Păcii, Eu sunt Maica Mântuitorului 
vostru. Eu sunt Cea care precede venirea Domnului, Eu sunt Aceea care a deschis o cale 
largă Mântuitorului vostru pentru a se coborî pe pământ; şi astăzi încă, Cel Preaînalt Mă 
trimite să netezesc Cărare pentru Întoarcerea Lui. Deşi satana foloseşte oameni care să 
întârzie Lucrarea Mea şi-i pune oprelişti, nu vă temeţi, Domnul este Atotputernic şi, în cele 
din urmă, Inimile Noastre vor birui. Bizuiţi-vă pe Tăria Lui uriaşă, căci El poate să 
dezrădăcineze munţi şi să topească stânci, nimic nu poate să oprească Mâna Lui Puternică.  
Ce vedeţi deasupra voastră? Priviţi deasupra capetelor voastre la ceea ce Domnul este pe cale 

să înalţe; Domnul înalţă deasupra voastră Steagul Iubirii Lui Covârşitoare şi al Milostivirii 

Lui. El vine să vă refacă prin mângâierile Lui şi să vă hrănească cu desfătări. El vine să vă 

înmiresmeze cu parfumul Lui delicat de Mir, El vine ca să vă aline rănile cu balsamul 

Blândeţii Lui; El se pogoară ca să reverse uleiul Lui peste voi, generaţie, şi să vă ungă. Re-

gele vă va duce în Cămările Lui pentru a vă mângâia şi pentru a şterge lacrimile voastre. Vă 

păzeşte ca pe lumina Ochilor Lui; iar voi, la rândul vostru, Îi veţi întoarce Iubirea Lui? 

Oferiţi-I inima voastră şi voinţa voastră.  

Mulţi dintre voi aţi uitat căile lui Dumnezeu, aţi fost împrăştiaţi departe, parcă luaţi de un 

curent şi aruncaţi într-un lac, într-o mlaştină de letargie. Întinată de materialism, alergarea 

voastră a schimbat direcţia, şi, de la sfinţenie şi de la Cărarea dreaptă, aţi fost conduşi drept 

în mrejele diavolului şi în gura leului! Nu aţi mers pe urmele Scumpului Sânge al lui Iisus 

lăsat în urma Lui ca un indicator pentru voi, după care să vă luaţi. Nu, voi aţi urmat direcţiile 

întinate pe care satana le-a aşezat pentru voi, direcţii ce vă duc toate în pustietate, unde nu va 

fi nimeni căruia să-i pese de rănile voastre şi nici să vă consoleze, şi unde veţi muri. 

Generaţia voastră nu a reuşit să aprecieze Iubirea Fără Seamăn a lui Dumnezeu; de aceea 

ţinuturile voastre sunt aprinse de egoism, de nelegiuiri şi de turbarea Satanei; şi încă până în 

această zi mâna lui e gata să vă lovească şi să ardă cu foc toate neamurile. Din pricina 

ateismului şi a perversităţii voastre v-aţi înfăşurat cu toţii în linţoliul morţii, i-aţi învăluit pe 

preaiubiţii voştri într-un nor de cremene. Vă chem de sus în agonie, pe voi toţi, să faceţi pace 

cu Dumnezeu, să vă împăcaţi cu familiile voastre. Când veniţi să vă rugaţi în pelerinaje, 

veniţi voi cu inima curată? Aţi încetat să mai faceţi răul? Sunteţi voi în pace cu vecinii 

voştri? V-aţi spovedit şi aţi regretat sincer păcatele voastre? I-aţi binecuvântat pe duşmanii 

voştri şi i-aţi iertat? Aţi plătit răul cu iubire? Sunteţi într-adevăr gata să-L întâlniţi pe Domnul 

cu mâinile pline de fapte bune?  

Binecuvântaţi-i pe cei care vă prigonesc şi rugaţi-vă pentru ei, nu-i judecaţi, continuaţi să vă 

rugaţi, căci de ce folos vă sunt jertfele voastre când inima voastră este neiertătoare, 

păstrătoare de ranchiuni? Atunci unde vă este sfinţenia? Curăţaţi-vă şi trăiţi în Lumina lui 

Dumnezeu şi în Iubirea lui Dumnezeu.  

Fii un adevărat mărturisitor al Evangheliei prin căldura şi strălucirea luminii din inima ta. Fii 

un martor al lui Iisus, purtând Crucea Lui împreună cu El. Fii un martor al Bisericii, fiind 

statornic în credinţa ta şi fiind unit cu Vicarul lui Hristos. Nu permiteţi limbii voastre să vă 



piardă; fiţi desăvârşiţi precum Domnul este desăvârşit. Lăsaţi să se vadă că voi sunteţi cu 

adevărat primele roade ale marii Iubiri a lui Dumnezeu; fiecare ochi să fie martor al com-

portării voastre bune şi să ştie că aceasta este datorită faptului că sunteţi copiii Celui 

Preaînalt; urmele celor cinci Răni ale Lui să se vadă şi pe trupul vostru, să fie acestea Semnul 

care să arate că voi sunteţi ucenicii Lui, iar El, Dumnezeiescul vostru Învăţător. Trăiţi 

Mesajele Noastre şi împrăştiaţi-Le precum seminţele. Strigătul vostru de iubire să cutreiere 

întreg pământul şi până la capătul lumii. Binecuvântez pe fiecare dintre voi şi vă mulţumesc 

că Mi-aţi acordat din timpul vostru. Mergeţi în pace! 

 



Caietul 47 
17.10.90 

Iisuse, în aceste caiete, Tu ne-ai spus multe lucruri de dinainte de a se întâmpla, ca atunci când se vor 
petrece, să credem. Ne-ai spus cum vei învia pe sora mea, Rusia, şi cum vei pune capăt ateismului ei. Şi 
iată, acum 3 zile, în ziua de 14 octombrie, catedrala Sf. Vasile din Piaţa Roşie Ţi-a deschis uşile. Iar eu, sora 
ei, am alergat în acea zi la biserica rusă pentru a mă bucura de sărbătoarea ei! Dar ce-am primit de la ea a 

fost o palmă peste faţă... Slujitorul tău, fratele meu pe care îl iubesc, m-a lovit (simbolic vorbind). 
Slujitorul tău a refuzat să mă binecuvânteze pentru că, mi-a zis el, m-am dus la fraţii noştri catolici şi am 
primit Sf. Împărtăşanie din mâinile lor. Ar trebui să-mi fie ruşine de aceasta în Faţa Ta, Doamne al meu? 
Aş fi putut suporta această durere dacă nu ar fi fost urmată de una şi mai mare. A adăugat: „aceasta 
înseamnă excomunicare!― Tu mi-ai dat un semn înainte ca aceasta să se întâmple, făcându-mă să simt 
durerea Ta prin uscăciunea gurii mele, făcând-o, cu puţine minute mai înainte, mai uscată decât lemnul şi 
buzele mele, mai uscate decât pergamentul. Cât timp vor mai rămâne creştinii divizaţi?  

Vino, dă-ne inimi drepte, 

Dă-ne înapoi nevinovăţia noastră 

şi fă zori de zi din întuneric. 
Îţi mulţumesc, Doamne al meu, pentru că mi-ai dat prilejul să fiu lovită şi umilită, pentru că mi-ai dat 
curajul să mă aşez la coadă împreună cu ceilalţi credincioşi şi-n ciuda ocărârii mele, să mă întorc iarăşi la 
el şi să sărut crucea pe care o ţinea şi mâna care mă lovise. 

Vassula, durerea ta este nimic în comparaţie cu a Mea... chiar dacă a  scos o sabie asupra ta, 

fiica Mea, nu dispera; există nădejdea împăcării. Curând, vă voi copleşi cu un mare Miracol. 
(Deodată, într-o viziune interioară, am văzut o persoană îmbrăcată ca o mireasă, în veşminte de un 

alb-argintiu strălucitor, sclipitor). Foarte curând, Eu, Domnul, Îmi voi împodobi Mireasa ()cu 

slăvita desăvârşire din tinereţea Ei. De-acum înainte, o alianţă de pace va fi pecetluită între 

fraţi. Ca Steaua Dimineţii, Biserica Mea se va înălţa. Interdicţia va fi ridicată... Ca un măslin 

plin de fructe, Ea va sta cu tărie în faţa Mea; ca o viţă de vie care dă lăstari delicaţi, florile Ei 

vor da fructe de slavă şi de splendoare... Şi va fi o singură turmă şi un singur Păstor... Eu sunt 

Învierea...  

 Fiica Mea? (Iisus s-a întors către mine, cu Ochii Săi plini de compasiune) Nădejdea ta să nu 

fie deşartă; nu ai de ce te teme, terorile nopţii vor lua sfârşit curând. (Iisus mă mângâia; 

Cuvintele Lui erau ca un balsam de mângâieri, tămăduindu-mi rănile). Adu-ţi aminte: alături 

de tine, sunt Eu. Nu las Ochii Mei prea mult timp să privească purtarea lor rea, de teamă ca 

mânia Mea să nu stârnească Dreptatea Mea. Las mai degrabă să biruie Milostivirea Mea. 

Sunt pe cale să tămăduiesc toate bolile voastre şi să şterg cu Sângele Meu toate urmele de 

venin pentru a vă mântui pe toţi din Abis. Eu sunt Iubire, iar Iubirea, în toată Tandreţea Ei, îi 

iartă pe cei care lovesc, pe cei care batjocoresc pe nedrept şi, în Sfânta Mea Compasiune, vă 

voi ridica pe toţi la Inima Mea. Să nu disperi, Vassula. Fiica Mea, mai este încă nădejde 

pentru împăcare şi înnoire… mai este speranţă… (Iisus încerca iarăşi să mă aline. Mi se 

părea că cel care era cel mai rănit încerca să consoleze pe acela ale cărui răni erau mai puţin 

însemnate!) 

„Nu vă temeţi de cei care vă ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul“ (MATEI 10:28). Voi 

veni să aduc pace fraţilor şi să le amintesc de Blândeţea Mea, de Iubirea Mea şi de 

Milostivirea Mea, ca şi ei, la rândul lor, să Mă poată imita. Nu fi grăbită să pleci... (Credeam 

că sfârşise şi mă pregăteam să plec) Vino, Biserica va reînvia; aşteaptă şi-ai să vezi...  

 
20.10.90  

Iisus? 

Eu Sunt. Tot ce cer de la tine este iubire. Aceasta este Tema Mea, am nevoie de fiecare 

picătură de iubire din inima ta, vreau toată iubirea pe care o ai, ca să-i mântuiesc pe aceia 

care se îndreaptă spre focurile veşnice. Când zic: „reînvie Biserica Mea,“ sau 



„înfrumuseţează Biserica Mea“, sau „uneşte Biserica Mea“, înţeleg prin aceasta să te rogi, să 

te rogi, să te rogi neîntrerupt, să te rogi din inimă. Iubeşte-Mă cu fervoare şi cu ispăşirile tale, 

care se vor alătura acelora ale sfinţilor Mei martiri, tu Mă vei slăvi. Da, fiică, cu ispăşirile 

tale şi cu rugăciunile tale fierbinţi oferite Mie cu iubire, tu poţi opri dezastre ce vor veni, poţi 

opri dezastre naturale, poţi stinge focul mâniei Tatălui Meu. Dumnezeu poate fi înduioşat 

prin rugăciunile tale, El poate să renunţe la mânie. Tu poţi să înfrumuseţezi Biserica Mea; tu 

poţi să aduni Poporul Meu sub Numele Meu, ca să celebreze liturghia în jurul unui singur 

altar; poţi să dregi cârja episcopală a păstorului, această cârjă pe care au rupt-o mai întâi în 

două, apoi au făcut-o ţăndări. Această unire pare la oameni cu neputinţă, dar la Mine, totul 

este cu putinţă. Aşadar, roagă-te şi ispăşeşte pentru fraţii tăi. Am nevoie de suflete-victime, 

am nevoie de suflete generoase care să plătească răul cu iubire, să plătească răul cu sacrificii 

de sine; aşadar, oferiţi-Mi voinţa voastră şi voi face din voi instrumentele Mele de Pace şi 

Iubire. Voi face din voi instrumentele Mele de Împăcare şi Unitate. 
Doamne, propriile noastre apostazii ne mustră. Iartă-ne şi ajută-ne să facem ispăşiri. Adu-ne înapoi la 
iubirea din zilele nunţii noastre, din primele zile, şi adu-ne aminte de afecţiunea ce o aveam odinioară 
pentru Tine. Nu mai da voie niciodată vreunui rău să ne biruie. 

Da, oferă-Mi rugăciunile tale şi voi repara Casa Mea care este şi a ta. Fii credincioasă şi 

această bunăvoinţă îţi va fi acordată. Precum la Schimbarea la Faţă, aşa voi schimba la faţă 

Biserica Mea, pentru ca Ea să-şi regăsească toată strălucita Ei slavă din tinereţea Ei, din 

zilele nunţii Ei. Voi face toate aceste lucruri pentru Sfântul Meu Nume, vă voi uni pentru a 

arăta Puterea Mea. 
Doamne, mai sunt şi alte lucruri. Te-am mai întrebat eu şi mai înainte, dar vreau să te întreb din nou şi nu 
ştiu cum să zic! 

Îţi voi deschide gura şi vei vorbi! (Deodată, un potop de cuvinte a ţâşnit din mine.)  
Doamne, n-ai spus Tu că Mijlocitorul, Duhul Sfânt, ne va învăţa totul şi ne va aduce aminte tot ce ne-ai 
învăţat? Apoi, nu Scriptura spune: „...în Biserică, Dumnezeu a pus întâi apostoli, apoi, prooroci...― 

(1CORINTENI 12:28) şi nu spune Scriptura: „...că este o rămăşiţă aleasă prin har. Iar dacă este prin har, 

nu mai este din fapte; altfel, harul nu mai este har. Iar dacă este din fapte, nu mai este har, altfel fapta nu 

mai este faptă!― (ROMANI11:5-6) ...şi, în sfârşit, nu Scriptura spune: „...când vă adunaţi împreună, 

fiecare din voi să aibă un psalm sau o învăţătură, sau o descoperire... (1CORINTENI 14:26) Atunci, de 

ce, Doamne, acum, în zilele noastre, cea mai mare parte a descoperirilor profetice sau individuale sunt 
privite de către anumiţi preoţi cu dispreţ? Cu un singur ochi, în loc de amândoi? Şi de ce unii preoţi, şi 
chiar şi episcopi, atacă mesajele Tale cu dispreţ? 

În realitate, copilă, ei luptă contra Mea; pentru că ei înăbuşă pe Mijlocitorul. Fiică, aceşti 

oameni nu se ridică împotriva ta, nu îngerul Meu, nu împotriva ta; ei Mă critică pe Mine, nu 

pe tine. Dacă te ignoră pe tine, floarea Mea, este pentru că tu ai crescut în această pustietate; 

ei nu te vor uda pentru ca să te ofileşti şi să te usuci. Ei continuă să uite totuşi că Eu Sunt este 

Păzitorul tău Devotat.  

Vassula, trebuie să-ţi aduc aminte parabola sărbătorii nunţii (MATEI 22:1-14). Fiică, mulţi sunt 

chemaţi, dar puţini aleşi. A crede este un har dat de Mine; a avea credinţă este tot un har dat 

de Mine. Acum sunt Vremile Harului şi Milostivirii; acestea sunt Vremile în care Sfântul 

Meu Duh se revarsă peste voi; acestea sunt Vremile când Duhul Meu Sfânt vă va ridica din 

cumplita voastră apostazie pentru a vă lua în căsătorie. Răutatea erei voastre va cădea de pe 

generaţia voastră pentru că, cu Propria Mea Mână, voi desface linţoliul morţii voastre şi vă 

voi îmbrăca în veşminte de nuntă. Simte bucuria Mea, Vassula! Simte cum deja Mă bucur de 

venirea acestui eveniment! Duhul Meu cel Sfânt va veni să aducă Foc asupra pământului, şi 

cât Îmi doresc să fi fost deja aprins! Acestea sunt Timpurile Nunţii Duhului Meu Sfânt: 

acestea sunt timpurile când Prinţul vostru al Păcii Îşi trimite slujitorii Săi, îngerii Săi, profeţii 

Săi şi Curtea Sa Cerească,  ca să meargă în cele patru colţuri ale pământului şi să-i invite pe 



prietenii Lui la Ospăţul Lui şi în Împărăţia Lui şi să le ofere Mana Lui Cerească. Mi-am 

trimis vestitorii Mei, cu toată dreptatea, până la pragul uşilor lor pentru a le anunţa 

Întoarcerea Mea, dar pe mulţi dintre ei nu i-au crezut şi i-au tratat drept impostori. Alţii n-au 

venit pentru că au pus onoarea venită de la oameni mai presus de onoarea care vine de la 

Mine. 

De vreme ce Eu v-am invitat, dar voi M-aţi refuzat, de vreme ce v-am făcut semn, dar voi n-

aţi luat seama, de vreme ce aţi ignorat toate implorările Mele şi aţi respins darul Iubirii Mele, 

voi umple Casa Mea şi voi da Împărăţia Mea rebuturilor societăţii voastre, pentru a vă da de 

ruşine pe voi toţi. Le voi reda vederea şi-i voi tămădui, voi deschide larg uşile Casei Mele 

pentru a-i lăsa să intre în Ea. Crainicii Mei vor striga în uliţe şi în pieţe publice, vor fi trimişi 

de Mine să invite toate cadavrele pe care le întâlnesc la fiecare colţ de stradă, iar cei cărora 

nu li s-a vorbit niciodată despre Mine Mă vor vedea, iar aceia care nu au auzit niciodată de 

Mine, vor asculta şi vor înţelege. Voi fi găsit de cei care nu Mă caută; aşa cum Mi-am 

descoperit Sfânta Mea Faţă ţie, fiică, Mă voi descoperi acelora care nu Mă ţin seama de 

Mine. Pe Duhul Meu Sfânt, voi nu-L vreţi! Nici Inima Mea pe care v-O ofer cu Mâna Mea! 

Vă spun acestea acum, înainte de a se întâmpla, ca atunci când se vor întâmpla, /mulţi să 

puteţi crede că Eu Sunt Cel ce Sunt: 

Împărăţia Mea va fi luată de la voi şi va fi dată unor oameni pe care voi îi consideraţi demni 

de dispreţuit şi nebuni, rebuturile societăţii voastre, iar Casa Mea va fi reconstruită şi înviată 

de aceia pe care îi numiţi „săraci cu duhul“. Ei, cu iubirea lor, vor reface ruinele Casei Mele 

şi tot ceea ce zăcea pierdut, iar Duhul Meu cel Sfânt este cel care îi va păstori şi îi va 

mângâia... curând, cetatea celor mândri va cădea într-un maldăr de praf... Dreptatea va birui. 

Roagă-te pentru aceşti păstori, roagă-te pentru convertirea lor; fii binecuvântată, copila Mea; 

nu va mai dura mult; curând, Mă vei vedea faţă către faţă. Eu Sunt. 

 
22.10.90 

Vassula, preaiubită, Eu Sunt, Cel Unul Sfânt, în cămara ta. Sunt Eu, Iisus, eşti tu fericită de 

vizita Mea? 
Foarte! Te binecuvântez... Da, foarte mult, Doamne!  

Ţine-te tare de toate învăţăturile pe care le dau. Nu lăsa pe nimeni să te înşele. Seceră treptat 

recolta Mea, de blândeţe şi de bunătate. Voi înmulţi vedeniile tale, pentru ca tu să poţi 

mărturisi în Numele Meu. Îţi voi da cuvinte ca să poţi să mărturiseşti. Fiica Mea, aminteşte 

lumii despre Marea Mea Iubire.  

Acesta va fi Mesajul pentru toate timpurile: (Mesaj făcut public la 22 decembrie 1990 la Notre-

Dame des Marches, Broc, Elveţia) 

Pacea fie cu voi. Eu sunt Iisus, Mântuitorul vostru, Eu sunt Sfântul Sfinţilor care vă vorbeşte. 

Adevărat spun vouă: voi revărsa haruri speciale peste aceia care au acceptat această mărturie 

pentru că, acceptând această mărturie de Iubire, ei confirmă veridicitatea şi Iubirea Celui 

Prea Înalt, fiindcă tot ce este scris vine de la Mine. Preaiubiţilor, dau Duhul Meu fără 

rezervă; dau Duhul Meu  ca să amintesc lumii iarăşi şi iarăşi despre afecţiunea Mea şi despre 

Marea Mea Iubire ce v-o port. Dau Duhul Meu fără restricţie ca să vă amintesc despre cele 

cinci Răni ale Mele şi despre Patimile Mele.  

Copilul Meu, tu care Mă citeşti sau care Mă asculţi, uită-te împrejurul tău, Zorile sunt curând 

cu tine... şi nu ai nevoie să consulţi umbrele morţii care şoptesc şi bolborosesc, nici nu va 

trebui să mergi în tristeţe şi în întuneric, căci vrăjitorii voştri care au hulit Numele Meu Sfânt 

şi au înlocuit lumina cu întunericul vor fi nimiciţi. Preaiubiţii Mei, Aurora stă să se ivească 

şi, de îndată ce se va face ziuă, răsadurile voastre vor înflori. Negustorii care s-au infiltrat în 



Biserica Mea vor fi îngroziţi şi toţi corupătorii descurajaţi; fiecare negustor îmbogăţit se va 

prăpădi, orbit de Slava şi Lumina Mea; ei se vor face de ocară şi vor împietri înaintea Mea. 

Semnalul este pe cale să fie înălţat pe acoperişurile caselor voastre, ambasadorii Mei sunt 

trimişi acum la posturile lor să aştepte semnalul Meu. Întoarcerea Mea este iminentă, aşadar, 

voi, care sunteţi trimişii Mei, grăbiţi pasul, mergeţi pe fiecare deal şi anunţaţi că judecata va 

cădea curând asupra acelor negustori, pentru că ei au devenit o urâciune în Ochii Mei! N-aţi 

citit voi oare înainte, să privegheaţi şi să staţi treji, ca atunci când veţi vedea dezastruoasa 

urâciune, despre care a vorbit profetul Daniel, ridicată în Sanctuarul Meu, să ştiţi că acesta 

este semnul prezis de profet pentru sfârşitul Timpurilor? Cum se face că nu puteţi citi 

Timpurile? Cărămizile Sanctuarului Meu au căzut şi voi trăiţi în toiul acestei apostazii a erei 

voastre. Opresorii Mei cred că au acum un avantaj şi negustorii cred că vor continua să 

negustorească în Sanctuarul Meu, dar le spun: „voi, care aţi corupt înţelepciunea voastră 

negustorind Chipul Meu cu acela al unei statui fără viaţă, un fals dumnezeu, un idol, voi, care 

vă străduiţi să ridicaţi această urâciune devastatoare şi să desfiinţaţi Jertfa Mea Perpetuă, veţi 

bea cupa plină a Dreptăţii Mele.“  

Această figură mânjită cu tot felul de culori asortate, această figură pe care aceşti negustori 

încearcă să vă facă să o veneraţi şi s-o urmaţi, nu sunt Eu. Ea este o invenţie a priceperii 

umane pervertite, pentru a degrada conceptul Sfinţeniei Mele şi al Dumnezeirii Mele. Este un 

fals ecumenism, este o nesocotinţă făţişă a tot ce este sfânt. Sufăr din pricina păcatelor 

acestor negustori; rugaţi-vă pentru aceşti preoţi care au devenit negustori; păcatul lor este 

grav; rugaţi-vă să pot pune Duhul Meu al Adevărului în ei şi să-i fac să păzească Legile Mele 

şi să respecte sincer Dumnezeirea Mea. Preaiubiţii Mei, voi, pe care v-am însemnat ai Mei pe 

frunţile voastre, nu permiteţi acestor negustori să vă constrângă să urmaţi acest chip fals, fiţi 

vigilenţi. Vă zic toate acestea dinainte, pentru că vreau să aveţi încredere în Mine, 

Dumnezeul vostru, când vremurile disperării cumplite vor veni asupra voastră.  

Am de gând să vă vizitez; deja ora Marii Mele Întoarceri este pe cale să sosească şi vai acelor 

negustori care se silesc să ridice devastatoarea lor urâciune în Sanctuarul Meu şi să 

desfiinţeze Jertfa Mea Perpetuuă, obligându-vă să mâncaţi hrana lor profanată! Vai acestor 

negustori care conspiră să distrugă Cuvântul Meu, raţionalizându-L! Vai blasfemiatorilor, 

care au hulit de zece ori Numele Meu Sfânt! Vai adepţilor Fiarei, care au sculptat chipuri 

(falşi Hristoşi, false învăţături, învăţături raţionaliste şi naturaliste) hulind contra celor şapte 

Duhuri ale Mele! Cetatea lor va deveni un pumn de ţărână printr-o Suflare a Gurii Mele! 

Şi tu, copilul Meu, care citeşti sau Mă asculţi, ţie, căruia i-am vizitat mormântul, ţie, în care 

am insuflat Suflarea Mea, îţi zic: calcă pe urmele Sângelui Meu pe care îl las în urma ta ca un 

semn şi dacă eşti cumva oprit şi întrebat pe cale de vreun trecător, spune-i că eşti ucenicul 

Meu, iar Eu, Învăţătorul tău şi că eşti pe cale să mărturiseşti un Hristos crucificat, un Hristos 

înviat. Şi dacă vei fi oprit de un negustor, păzeşte-te de necinstea lui, ai grijă să nu schimbe 

Crucea pe care ţi-am dat-O pentru o coruptă, aşa-zisă înţelepciune. Fără nici un sunet, fără 

nici un cuvânt; îmbrăţişează cu mai mult zel ca niciodată lemnul crucii de pe umeri şi calcă 

pe urmele Sângelui Meu, iar ele te vor duce la Mine. Şi dacă vreunul din aceştia începe să 

acţioneze împotriva ta, nu-ţi acoperi faţa împotriva ocărilor sau loviturilor, oferă-le şi spatele, 

ca să te cunoască după rănile tale. Lasă-le să fie o perfectă imitaţie a Rănilor Mele, căci ele îţi 

vor fi date ţie chiar de cei care M-au lovit pe Mine, Învăţătorul tău; şi apoi, Semnul Fiului 

Omului va apărea pe Cer. O mare Lumină va fi văzută în bezna voastră, căci Eu, Cel Unul 

Sfânt, am de gând să vă salvez pentru Numele Meu.  

Vino, copilul Meu, tu care Mă citeşti sau care Mă auzi, Mi-am arătat din nou Iubirea Mea 



pentru tine în această mărturie. Nu spune că sunt prea departe ca să iubesc, căci chiar în 

momentul acesta Ochii Mei sunt asupra ta, privindu-te cu o blândeţe specială şi cu o 

afecţiune nu vei putea niciodată s-o înţelegi pe deplin. De-ar trebui să Mă întorc numai 

pentru tine ca să te mântuiesc, fără nici cea mai mică şovăială aş veni şi aş repeta Patimile 

Mele, numai pentru tine! Acum Mă crezi când îţi spun că un om nu poate avea o mai mare 

iubire decât să-şi dea viaţa pentru prietenii lui? Îţi spun toate acestea ca să poţi să-ţi găseşti 

pacea în Inima Mea Sfântă, ca să poţi găsi Adevărata Viaţă în Mine, ca să găseşti adevărata 

iubire şi să te odihneşti în Mine, Dumnezeul tău. Ştiu că eşti slab, copilul Meu, dar 

slăbiciunea ta atrage Atotputernicia Mea. Poţi tu să înţelegi ce-ţi spun? Spun: Pacea să fie cu 

tine! Eu sunt Victima Iubirii care îţi vorbeşte, Eu sunt El care ţi-a dat această mărturie de 

Iubire ca o aducere aminte a Iubirii Mele. Absoarbe-Mă şi permite-Mi să te cuceresc; simte 

cum Inima Mea tânjeşte după o întoarcere a iubirii! Nu Mi te împotrivi, vino la Mine aşa cum 

eşti, vino şi bea din belşugul Inimii Mele şi vei înseta şi mai mult. O, atât de mulţi dintre voi 

v-aţi rătăcit de la Adevăr şi v-aţi tot dus încolo şi încoace. Adevărul este IUBIRE. Eu sunt 

Adevărul; fiţi martori ai Adevărului; primiţi Duhul Sfânt al Adevărului, primiţi Harul 

Duhului Sfânt. Vă binecuvântez pe toţi, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe frunţile voastre. Fiţi 

una sub Sfântul Meu Nume. 

 
23.10.90  

Doamne, în toate zilele mi se întâmplă minuni care mă depăşesc şi care depăşesc puţina mea înţelegere. 
Să te întâlnesc în fiecare zi pe această cale, chiar că este dincolo de priceperea mea! 

Pacea să fie cu tine. Dă-ţi seama ce bucurie Îmi dai, micuţa Mea. 
Cât îmi doresc să fiu cu Tine acolo Sus acum, ştii Tu asta? 

Copila Mea, da, ştiu, dar trebuie să aştepţi, trebuie să-ţi  împlineşti mai întâi misiunea, acum 

aceasta este datoria ta. Fertilizează aceste ţarine aride cu tot ce ţi-am dat; hrăneşte ţarinile. Te 

iubesc până la nebunie, nu te îndoi niciodată de mărimea Iubirii Mele. Nu eşti singură 

niciodată, Eu sunt oriunde te duci, Eu sunt Sfântul tău Însoţitor. 
Fântână care preschimbă ţarinile aride în grădini roditoare! Fântână de Apă Vie! dă-ne şuvoaie curgătoare 
ca să putem trăi. Permite-mi să împart cu Tine Cupa Ta. 

Atunci, ia Cupa Mea şi bea din Ea, şi dacă simţi că te sfârşeşti din pricina amărăciunii Ei, 

vino şi sprijină-te de Mine, vino şi te odihneşte în Mine. Vassula, proprietatea Mea, Eu, 

Regele tău, te ţin prizonieră a Iubirii Mele şi te voi păzi precum o santinelă păzeşte o poartă 

de intrare. Ţi-am dăruit darul Iubirii Mele, luându-te în căsătorie, aşadar, trebuie să fiu sigur 

că nici un intrus nu încalcă proprietatea Mea. Proprietatea Mea am preschimbat-o acum într-o 

grădină, unde pot să Mă duc şi să Mă odihnesc. Permite-Mi să respir în tine, permite-Mi să 

împlinesc Lucrările Mele în tine; fii ascultătoare şi acceptă-Mă ca Învăţător al tău şi Rege. 

Iubire este Numele Meu. Vino să mănânci din Mâna Mea. (Iisus vrea să spună că ceea ce El 

scrie cu mâna mea este o hrană pentru mine). Te voi hrăni până la capăt. 

 
24.10.90 

Inima mea voieşte să slujească Măreţiei Tale, dar sunt sărmană şi netrebnică şi incapabilă să-mi ridic un 
deget fără de Tine. 

Adevărat, căci dacă nu aş fi stat Eu alături de tine, tu n-ai fi stat de loc în picioare. Suflete! 

Cuprinsă în Lumina Mea, doreşti tu să te supui preceptelor Mele? 
Doresc să mă supun preceptelor Tale. 

Vino dar şi împarte Acoperământul Meu cu Mine, lasă-Mă să fiu Călăuza ta şi voi continua 

să-ţi descopăr secretele Inimii Mele Sfinte. Voi continua să-ţi dezvălui adâncurile Cerului, nu 

te voi părăsi, suflete... rămâi sărmană, nevoiaşă şi râvnitoare pentru hrana Mea. Da, 

înfometează după Hrana Mea şi doreşte-O. Nu fi ca bogaţii cărora le e foame, nici nu caută 



Hrana Mea. Caută Bogăţiile Inimii Mele. Prin nimicnicia ta Mi-am descoperit Măreţia Mea, 

prin mişelia ta Mi-am arătat Milostivirea Mea, iar prin slăbiciunea ta, Tăria Mea. Am arătat 

acum lumii Flacăra aprinsă a Dorinţelor Arzătoare ale Inimii Mele. Tot ce voiesc acum de la 

voi este să-Mi întoarceţi iubirea.  

Fiică, îţi spun în adevăr, ţie, care voieşti să-Mi slujeşti Mie, Dumnezeului tău, de fiecare dată 

când vei deschide gura să mărturiseşti pentru Adevăr, te voi binecuvânta. De fiecare dată 

când vorbeştivei vorbi despre Mine, voi aprinde un foc în tine. Roagă-te şi cere şi-ţi voi da 

mai mult decât Îmi ceri. Îţi voi aminti întotdeauna Învăţăturile Mele pentru ca astfel să te să 

poţi să repeţi Cuvintele Mele. Nu te voi lăsa, sunt renumit a fi Cel Atot-Credincios, aşadar, 

Vassula Mea, permite-Mi să te folosesc până ce voi veni să te aduc Binecuvântată! (Un gând 

mi-a trecut prin cap: ce va face Domnul cu mine după ce mă va aduce? N-a fost un gând inteligent. 

De aceea, Iisus, surprins, a zis: „binecuvântată!“)Rămăşiţa Mea! Floare, vino la Mine cu un 

spirit într-un duh de dreptate şi încredinţează-te Mie. Vei săruta Picioarele Mele? Vino, ia 

Mâna Învăţătorului tău şi urmează-Mă!  

 
30.10.90 

Vassula, micuţă făptură slabă, ştii tu câţi spini ai scos din Inima Mea? 
Nu, Doamne. 

Destui pentru a Mă odihni, destui pentru a Mă odihni, copila Mea. Scopul zidirii tale a fost de 

asemenea să Mă odihnesc. Eu te-am creat şi, chiar dacă eşti numai praf şi cenuşă, găsesc în 

tine o adâncă odihnă. Primeşte-Mă, primeşte Crucea Mea asupra ta, acum fi-Mi 

recunoscătoare. Copilă, uită-te la Buzele Mele şi ascultă-Mă cu atenţie: credinţă, să ai 

credinţă în Mine şi încredinţează-te Mie. Îţi cunosc slăbiciunea de nedescris, fără Mine nu 

eşti în stare să mişti nici degetul mic. De aceea te-am ales, am ales slăbiciunea ca să arăt 

lumii Puterea Mea; am un motiv pentru care te-am ales aşa cum eşti. Ai încredere în Mine şi 

ia-ţi tăria de la Mine. Îţi voi aminti cât te urăşte diavolul, iar tu ai simţit astăzi ghearele lui 

asupra ta. Da, dacă l-aş fi lăsat, te-ar fi făcut bucăţele, dar tu eşti sub ocrotirea Mea Divină. 

Fiecare clipă a lui este îndreptată către tine şi către toate celelalte sufletele ale Mele alese. Îţi 

spun: din pricina nimicniciei tale şi din pricina sărăciei tale, firavă făptură a Mea, tu desfaci 

ochi cu ochi ţesătura lui. Ţi-a zis vierme când a aflat că eşti aleasa Mea; da, fii ca un vierme 

şi mănâncă şi distruge-i toate planurile. Vezi? Pot să folosesc pentru Lucrările Mele chiar şi 

viermi... da, mănâncă toate meşteşugurile lui ca un vierme. Ţi-am permis să simţi ura lui, el 

te urăşte pentru că Însuşi Tatăl te iubeşte pentru că Mă iubeşti. Aceasta îl înfurie dincolo de 

orice închipuire. Fericit omul care nu-şi pierde credinţa în Mine; încântă Sufletul Meu şi 

umple-Mă de bucurie, rămânând un nimic. 

 

 
03.11.90 

Mesajul Maicii noastre Sfinte(făcut public pe 22 decembrie 1990 la Notre-Dame des Marches, Broc, 

Elveţia) 
Pacea fie cu voi. Copilaşilor, ca o mamă ce-şi hrăneşte şi îşi mângâie copilaşii, tot aşa vă 

hrănesc şi Eu sufletele, dându-vă Cuvântul lui Dumnezeu. Ca o mamă care-şi mângâie copiii 

în vremuri de restrişte, tot aşa şi Eu Mă plec spre voi pentru a vă consola. Am grijă de 

sufletul vostru cu rugăciunile Mele. Domnul nu întârzie în a-Şi ţine făgăduielile, dar aşteaptă 

răbdător ca fiecare să aibă harul să vadă Lumina şi să se convertească. Noul Cer şi Noul 

Pământ promise sunt mai aproape de voi ca niciodată. Între timp, pe când aşteptaţi, vă 

implor, sfinţiţi-vă vieţile şi trăiţi în sfinţenie. Vreau să văd în voi, dragi copii, o adevărată 



convertire! Oricine a scăpat de viciile lumii, dar se lasă condus de principii care nu vin de la 

Înţelepciune, ci de la Nebunie, va cădea cu siguranţă. Dumnezeu este Iubire, El este iertător 

şi încet la mânie. Dumnezeu este Tatăl cel mai Blând.  

Examinaţi-vă sufletul, când şi când, ca să ştiţi dacă staţi în Lumina Lui sau nu. Fiţi ca o 

grădină pentru Domnul, unde El să-şi poată găsi odihna în voi, unde să-Şi poată desfăta 

Sufletul cu miresmele ei plăcute şi unde El să-Şi poată odihni Capul pe iarba ei grasă. Lăsaţi-

Mă să vă preschimb inima într-o frumoasă grădină pentru Domnul, ca atunci când Regele 

regilor va veni să vă viziteze să nu-Şi întoarcă Ochii de la voi, ci să vă ofere să deveniţi o 

victimă a Sufletului Său, un prizonier al Inimii Lui. Atunci, nu pierdeţi timpul, pentru că 

Ochii Lui continuă să vegheze fiecare pas al vostru. Prinţul Păcii vă povăţuieşte să vă rugaţi 

pentru pace, iar Eu, Regina Păcii, vă implor să vă rugaţi pentru pace.  

Satana este acum ca un taur înfuriat, iar Inima Mea este bolnavă când vede ce urmează să 

vină, deşi din Milă, Tatăl nu Mi-a arătat totul. Alerg în toate părţile lumii pentru a găsi suflete 

generoase, dar nu găsesc destulă generozitate să-I ofer lui Iisus şi să domolesc Dreptatea 

Tatălui. Ispăşiri enorme trebuie încă făcute. Iisus are nevoie de suflete generoase care să vrea 

să expieze pentru ceilalţi. De aceea plâng. Ochii Mei se topesc în Lacrimi de Sânge la 

vederea acestor privelişti teribile pe care le văd venind. Dacă astăzi vă spun toate acestea, nu 

vi le spun ca să vă impresionez sau ca să vă sperii, ci ca să vă cer să vă rugaţi pentru Pace. 

Dumnezeu este Cel care Mă trimite în lungul şi-n latul pământului şi în fiecare casă, pentru 

Propriul Lui scop iubitor, pentru a vă aduna unul câte unul şi pentru ca să vă convertesc 

înainte de Ziua Lui. Preaiubiţi copii, nu veniţi la aceste adunări numai ca să căutaţi semne. 

Dacă vin tocmai din Cer până în pragul uşii voastre, vin ca să vă aduc Pacea Domnului şi 

Pacea Mea.  

Permiteţi-Mi atunci să vă schimb inimile voastre într-o minunată grădină pentru Cel Unul 

Sfânt, ca El să poată să găsească în adâncurile ei un duh de sfinţenie, de iubire, de pace, de 

curăţie, de ascultare, de umilinţă şi de credincioşie. Apoi, Regele vostru va folosi toate aceste 

virtuţi pentru a lupta contra puterilor răului. Deşteptaţi-vă din somn, copii, şi schimbaţi-vă 

inimile. Sunt fericită să văd că mulţi dintre voi postesc cu pâine şi apă şi cer astăzi acestor 

suflete generoase să adauge ceva mai mult la zilele lor de post, vă cer să vă pocăiţi şi să vă 

mărturisiţi. Dragi copii, nu lasaţi, cu tot postul vostru, ca buzele voastre să fie pricina 

osândirii voastre. Iubiţi-vă unul pe altul, trăiţi mesajele Noastre; Regele vostru vă dă Pacea 

Lui. Voi continua să cutreier lumea pentru a-i aduce la Domnul pe aceia care sunt departe de 

El. Am nevoie de rugăciunile voastre generoase, copiii Mei. Vă binecuvântez pe toţi, 

binecuvântez familiile voastre, pe prietenii voştri şi pe aceia pe care îi purtaţi cu greutate în 

inimile voastre; da, toţi sunt copiii lui Dumnezeu. 
07.11.90 

Doamne, tot ce este întemeiat pe Adevăr să rămână, iar tot ce s-a întemeiat pe Minciună să fie scos şi 
aruncat în foc. Doamne, Te simt departe, când ştiu de fapt că nu eşti departe. Am fost insensibilă la 
Prezenţa Ta? 

Copila Mea, fă cât poţi de bine, iar Eu voi face restul. Chiar dacă ţi-aş putea părea departe, nu 
te teme, nu sunt departe. Eu, Domnul, păstrez un ochi vigilent asupra ta; roagă-te, suflete! 
Roagă-te ca Dreptatea să se îndulcească şi să nu cadă pe neaşteptate peste neamurile voastre 
ca o lovitură de trăsnet. Vassula, (aici Iisus a schimbat tonul)M-am rugat Tatălui pentru tine şi 
I-am cerut să-Şi grăbească Pasul; (răspândind Mesajele) citeşte IEREMIA, 44:7-9. Permite-Mi 
să folosesc mâna ta. 
Foloseşte-o, Doamne, şi foloseşte-mă toată ca ispăşire pentru Sfintele Tale Intenţii. 

Sunt fericit (Iisus zâmbea) şi Îmi place când îţi pui toată nădejdea în Mine, pentru că tu Îmi 
vorbeşti Mie, Dumnezeului tău, nu unui om. Tu îţi pui încrederea în Mine şi trebuie să ai 



încredere totală în Mine. Aşadar, când vii la Mine să-Mi oferi voia ta, priveşte-Mă drept în 
Faţă. Mă încântă să aud că vă lăsaţi în Voia Mea total, voi înşivă, punându-vă astfel toată 
nădejdea în Mine. Mă bucur să aud această adoraţie, căci adoraţie este dacă Îmi oferiţi în-
treaga voastră fiinţă, inimă, suflet şi cuget. Vassula, sufleţelule, cum aş putea să rezist 
implorărilor tale? Ştiind că acestea vin de la un suflet atât de vulnerabil, un suflet pe care l-
am înviat abia ieri! Cum ar putea Inima Mea, sufleţelule, să reziste la chemările tale? Ia din 
Inima Mea, sufleţelule, şi ţine-te de Mine! Şi roagă-te pentru fraţii tăi, pentru cei care încă 
mai zac precum cadavrele sub un strat gros de ţărână. Roagă-te ca Suflarea Mea să spulbere 
această ţărână şi Degetul Meu să atingă inima lor, ca şi ei să se întoarcă la Mine, pentru că ei 
m-au părăsit pentru plăceri, ca să nu zic mai mult de atât. Fii binecuvântată, copila Mea; 
binecuvântează-Mă. 

11.11.90 
Doamne? 

Eu Sunt, odihneşte-te în Mine; tot Cerul este plin de bucurie, asta este ceea ce voi numiţi 

fericire în toată plinătatea. Fiică, dacă sufletele ar şti cât de minunat este să trăieşti în 

Dumnezeu, nici unul nu s-ar pierde aşa uşor; decât dacă ar alege să se piardă, ca Iuda. El 

singur şi-a ales drumul pierzării; nu că Inima Mea nu se topea de durere de fiecare dată când 

îl vedeam depărtându-se pas cu pas de Mine, nu că nu M-am rugat pentru el, nu că Ochii Mei 

nu s-au topit de lacrimi pentru el. I-am deschis atâtea drumuri pe care să le urmeze, toate 

ducând la Mine, dar de îndată ce pornea pe unul dintre ele, el şi ieşea, când îşi dădea seama 

că Eu îl deschisesem pentru el, căci la păcat, el a mai adăugat şi răzvrătirea, îngrămădind 

ocări în inima lui contra Mea, Dumnezeul lui. Când a înţeles că Împărăţia Mea nu era o 

împărăţie pământească, cu slavă pământească, el şi-a ferecat inima şi a tăiat legăturile noastre 

şi s-a înstrăinat imediat de Mine. Sensul lui despre ce este drept sau nu s-a întunecat şi s-a 

supus stăpânitorului care stăpâneşte aerul.  

Astăzi, Eu îi întreb pe bolnavi aşa cum l-am întrebat pe bolnavul de la scăldătoarea de la 

Vitezda: „Voieşti să te faci sănătos?“ (IOAN 5:1-9) Pot să te vindec într-o clipită şi tot Cerul se 

va bucura şi va sărbători! Darul Meu este gratuit, aşadar, vino la Mine aşa cum eşti. Te voi 

tămădui, suflete, ca să poţi ai parte de Împărăţia în Împărăţia Mea şi să trăieşti în Mine, 

Dumnezeul tău. 

 
15.11.90 

Iubirea Ta, Yahve, în veac o voi cânta, din neam în neam gura mea va vesti Dreptatea Ta. Căci vestesc că 

în veac Iubirea Ta este zidită şi Dreptatea Ta întărită cu tărie în Ceruri― (PSALM 88:1-3). Dar acum, o 

teologă grec-ortodoxă mă atacă şi s-a pornit împotriva Mesajelor Tale. O, Doamne, arată-le că Tu eşti 
ajutorul meu şi mângâierea mea şi că numai prin Iubirea Ta copleşitoare m-ai salvat pe mine şi pe alţii.  

Vassula Inimii Mele Sfinte, (Iisus mă cheamă intenţionat în acest fel, pentru că Numele 

„Sfânta Inimă“ nu este grec-ortodox.) Sfântul Meu Duh a fost călăuza ta, aşadar, nu lua 
în seamă la concluziile teologilor. Roagă-te ca şi ea să se învrednicească să primească 
Duhul, pentru a înţelege că judecăţile şi doctrinele omeneşti au făcut din Biserica Mea 
un pustiu înfiorător. 

Doamne, ea este şocată de faptul că a citit în Mesajele tale că eşti ca un cerşetor, care cerşeşte iubirea 
noastră. 

Oare ea n-a citit: „fericiţi acele slugi pe care Stăpânul le va afla veghind atunci când va 

veni?“ Adevărat zic vouă că se va încinge şi le va pune la masă şi, apropiindu-se, le va sluji.“ 

(LUCA 12:37) Sunt cunoscut nu numai ca Atotputernic, Maiestuos şi ca un Dumnezeu al 

Dreptăţii, ci şi ca cel mai Bun Tată şi numai aceia care sunt mişcaţi de Duhul Meu, Mă vor 

chema „Abba“. Sunt un Dumnezeu plin de Milă şi Milostivirea Mea nu cunoaşte Margini.  
Doamne, ea e profund tulburată de intimitatea mea faţă de Tine, ea o numeşte dulceagă şi sentimentală! 



Ea nu a pătruns în Rănile Mele pentru a înţelege. Dacă ar fi pătruns în Rănile Mele, ar fi 

înţeles că aceste Răni Mi-au fost date din Iubire pentru ea. Un om nu poate avea mai mare 

iubire decât să-şi dea viaţa pentru prietenii lui şi, voi, voi toţi, sunteţi prietenii Mei. Eu Mi-

am dat viaţa din iubire. Dar, fiică, aceasta este Crucea cu care te-am însărcinat. Aminteşte-ţi, 

Eu O port împreună cu tine pentru a vă uni (Bisericile). Dreptatea va trebui să intervină.  
Vassula Mea, Eu sunt cu tine mereu, până la capăt, nu te teme aşadar, şi nu pierde nădejdea. 
Am ştiut tot timpul, îngerul Meu, că aceşti oameni te vor vâna, că precum vânătorii, fiecare 
îşi va scoate arma şi te va urmări, pentru că te trimit la un popor care nu e al tău. 
Conducătorii neamului tău te vor persecuta şi te vor arunca şi te vor trata după bunul lor plac 
pentru că ceea ce ţi-am dat să transmiţi cu mâna ta nu sunt învăţăturile unui om, ci ale Mele 
şi, fiindcă Limbajul Meu şi Învăţăturile Mele nu pătrund în ei, nu vor fi de acord şi te vor 
trata drept impostoare. Ţi-am spus deja că lumea te va condamna, dar, chiar atunci când te 
condamnă, tu declară lumii ce ai învăţat de la Mine. 
Fiică, dacă Limbajul Meu nu poate fi înţeles de lume, aceasta este din pricina faptului că 
doctrina lor nu este ancorată în Adevărul care este Iubire. Te-am scos din Egipt şi te-am dus 
la un popor care nu este al tău pentru a uni Biserica Mea, dar nici unul, totuşi, nu cunoaşte în 
întregime drumul spre unitate şi nici unul, încă nu a înţeles punctul de plecare al Planului 
Meu. Încă nu au recunoscut căile pe care Eu le pregătesc pentru ca ei să meargă pe ele. 
Teologii şi filozofii nu au găsit, încă, cheia Unităţii pe care o deţine Înţelepciunea. Eu 
vorbesc, dar ei nu pricep ce zic, numai ai Mei pricep ce zic; Eu îi cunosc pe ei şi ei Mă cu-
nosc pe Mine. Aşadar, Vassula, fă-ţi lucrarea înainte de timpul stabilit. Ţi-am încredinţat 
Crucea Mea, poart-O cu iubire. Curând o să fie o vreme de mare năpastă, cum n-a fost 
niciodată, dar curând după aceea un izvor va ţâşni din Casa Mea pentru a uda această 
pustietate. Aşadar, curaj fiică, poartă această cruce pe umerii tăi cu iubire şi nimic nu va fi în 
deşert. Dacă ţărâna

1
 se duce cu primele picături de ploaie, sufletul rămâne în veci, deci 

moartea este înghiţită de biruinţă. Iubirea este lângă tine pentru a te călăuzi; aşadar, fereşte-te 
de aceşti filozofi şi teologi; mult mai aspră le va fi sentinţa pe care o vor primi! 
Binecuvântează-Mă şi iubeşte-Mă precum te-am învăţat să Mă iubeşti, îndeaproape, dar 
neuitând nicicând că Eu sunt Sfânt. 

23.11.90  

Pacea fie cu tine. Fiică, vrei să progresezi? 
Da, Doamne, voiesc. 

Atunci, copilă, te voi ajuta să înaintezi; aceasta este şi dorinţa Mea. Să nu te fure somnul; fii 

atentă la pericolele ce te înconjoară. Floare, chiar dacă duşmanii Mei trag de tine şi-ţi smulg 

petalele, Eu pururea ţi le voi înlocui. De te-ar culca la pământ, nu te teme, Eu voi revărsa din 

ceruri Roua Mea şi te voi reînsufleţi. Frumoasă va trebui să arăţi şi frumoasă te voi face şi te 

voi păstra. Tu eşti trimisa Mea şi n-ai deloc a te teme de oameni. Dacă te acuză fiindcă Mă 

numeşti pe Mine Tată, aceasta se întâmplă pentru că ei n-au înţeles că Duhul Iubirii pe care 

L-ai primit şi care vorbeşte prin tine, îţi aduce pace şi iubire încât să strigi: „Abba!“. Duhul 

Meu este unit cu tine, copila Mea. Ţi-am dat Mesaje unse cu Duh pentru era voastră pentru a 

vă reînsufleţi. Fiecare cuvânt pe care ţi l-am dat este Duh şi este Viaţă. Oile care Îmi aparţin 

recunosc de departe Glasul Meu. Curând, voi trimite Lumina Mea în toate părţile, de la un 

orizont la altul. Da, voi face ca... disciplina să strălucească. Ai Pacea Mea. Aceasta este 

Binecuvântarea Mea. Iubeşte-Mă precum Eu te iubesc şi adu-ţi aminte că Eu sunt Regele tău, 

aşadar dă Regelui tău iubirea pe care El o merită! Fii binecuvântată! Eu Sunt. 

 

                                                
1 Cu alte cuvinte: „dacă tu, care nu eşti decât praf şi cenuşă, mori, sufletul tău este nemuritor 



27.11.90 

Suflete preascump, pacea să fie cu tine! Eşti fericită că eşti cu Mine? 
Da, Doamne, şi-ncă cum! Lăudat fie Domnul! 

Când te străduieşti să lucrezi pentru Mine, fiică, folosesc eforturile tale şi oboseala ta pentru 

tămăduirea altor suflete. Da, află că la tot ce faci cu un spirit de jertfă, Eu îi dau o 

întrebuinţare folositoare... Eu sunt Învăţătorul omenirii. Rămâi aproape de Mine, astfel încât 

să-ţi şoptesc la ureche intenţiile Mele; stai aproape de Dumnezeul tău, preaiubita Mea. El este 

cel care te iubeşte cel mai mult. Stai aproape de Mine, copila Mea, şi permite-Mi să te hră-

nesc cu Pâinea Mea. Vino aproape de Mine, fiica Mea, şi aproape de Mine nu vei găsi deloc 

brutalitate, Eu numai voi veghea asupra ta şi voi fi povăţuitorul tău. Îţi voi cânta Cântecul 

Iubirii Mele, un Cântec care te va salva pe tine şi întreaga omenire. Ţărână eşti, dar are vreo 

importanţă? Te-am înzestrat cu un suflet nemuritor, un suflet care în scurt timp se va întoarce 

la Mine. Eşti fără măreţie şi fără frumuseţe, dacă nu reflectezi Maiestatea Mea Dumnezeiască 

şi Frumuseţea Mea Dumnezeiască prin curăţia sufletului tău, iar acest lucru, copila Mea, nu 

se poate manifesta decât dacă Mă imiţi. A Mă imita este în puterea ta. Deci, apropie-te de 

Mine, copila Mea, şi oferă-Mi voia ta şi nu voi zăbovi, voi zbura la tine cu lanţuri de iubire 

pentru a te lega de Mine şi a te învăţa cum să Mă lauzi şi cum să te închini Mie zi şi noapte. 

Te voi învăţa imnurile îngerilor Mei, îţi voi arăta Slava Mea şi Puterea Mea, te voi învăţa 

cum să te legi de Viaţă, te voi învăţa cum să te prosternezi înaintea Mea şi cum să Mă adori; 

deci vino aproape de Mine şi Eu voi veghea asupra sufletului tău. 
Dar, Doamne, ce găseşti Tu plăcut în mine, păcătoasa? 

Nimicnicia şi mizeria ta... Când răceala lumii îţi devine insuportabilă, vino degrabă în 

Cuptorul Inimii Mele; Eu sunt Refugiul tău şi te voi adăposti. Tatăl tău din Ceruri ştie că tu 

nu aparţii lumii, totuşi, El te trimite în lume pentru a arăta lumii Inima Dumnezeului tău şi că 

Eu_Sunt_Cel_Ce_Este te-a trimis. Vino acum şi te odihneşte în Mine şi permite-Mi să-Mi 

găsesc odihna în tine. 

 



Caietul 48 
04.12.90 

Doamne, Tu eşti Totul şi eu sunt nimic. Uimitor de Mare eşti, aşa că laudele mele ce pot fi ele pentru tine, 
Sfântul Sfinţilor? Căci nu se află om vrednic să poată să Te slăvească pe tine din destul; cu toate acestea, 
inima mea cheamă neîncetat Numele Tău, căci Tu Te-ai plecat asupra inimii mele. 

Laudele şi chemările tale nu sunt în deşert; iubeşte-Mă şi laudă-Mă neostoit, căci, atâta 

vreme cât sunt, vin din inima ta, ele sunt primite de Mine. 
Doamne, ai deschis porţile cerului pentru mine, şi din Vistieriile cerului m-ai hrănit cu Mana păstrată 
pentru sufletul meu; mi-ai dat Pâinea cerului! 

Toate cuvintele pe care ţi le-am spus sunt Duh şi sunt Viaţă. Creşte în Duhul Meu ca să devii 

un martor desăvârşit al Sfântului Meu Nume. Şi acum îţi cer să nu te laşi pradă disperării 
(eram tristă din pricina multelor prigoniri). 
Vezi, Vassula Mea, Crucea Mea este grea şi ah! am nevoie să Mă odihnesc din când în când. 

Zis-am: „Cine este destul de generossă poarte Crucea Mea pentru Mine?“ şi tu ai răspuns: 

„Ia-mă, purifică-mă şi foloseşte-mă după cum Îţi place“; Crucea Păcii şi Iubirii pentru unirea 

voastră a tuturor este în sarcina ta acum... Dar, ucenica Mea, din întreaga veşnicie îţi 

predestinasem această Cruce. Tu Îmi aparţii şi din acest motiv, tu trebuie să reflectezi Chipul 

Meu Dumnezeiesc. Eu sunt Acela care îţi umple sufletul din Vistieriile Mele Nesfârşite. Nu 

te voi părăsi suflete, te voi umple ca pe un vas de tămâie, ca iubirea ta să ajungă astfel până la 

Cer, precum un nor de fum parfumat. 

Aşadar, nu te sătura de scris, nu te sătura a-i binecuvânta pe prigonitorii tăi, nu te sătura a-ţi 

oferi spinarea celor care te biciuiesc. S-ar putea sa fii îndurerată de moarte, dar Regina 

întotdeauna îţi poartă de grijă, readucându-te la bucurie şi la viaţă. Regina te umple cu curaj 

şi vine să-ţi acopere rănile cu Iubirea şi Afecţiunea Ei Maternă. Maica ta are grijă de tine, 

copila Mea, precum a avut grijă de Mine. În dezolarea şi mizeria ta, Ea vine zburând la tine şi 

te ia în Cămara Ei (Inima Ei), chiar în Cămara Celei care M-a zămislit pe Mine. Aşadar, nu-ţi 

reţine lacrimile, căci pe când tu le verşi în acest surghiun din pricina zidurilor pe care poporul 

Meu le-a ridicat în toate părţile în Casa Mea, despărţindu-se între ei, şi Eu vărs Lacrimi de 

Sânge pentru a le amesteca cu ale tale ca, atunci când Tatăl va vedea lacrimile tale 

amestecate cu ale Mele, să nu refuze rugăminţile tale de a ridica interdicţia, căci nu vor mai fi 

lacrimile tale, ci ale Mele. Strigă, ucenica Mea, ca pământul întreg, de la un capăt la altul, să 

se pocăiască şi să se întoarcă la Mine, ca unul singur, sub Sfântul Meu Nume. Vassula, poartă 

Crucea Mea cu iubire, şi nu cu consternare, fii fericită. 

 
6.12.90 - MESAJ PENTRU UN SUFLET CONSFINŢIT 

Pentru o persoană atrasă de curând de viaţa monahală 
Spus-au Buzele Mele: 

Vino, vino la Mine şi te voi păstori, 

în veac nu te voi părăsi, 

nici nu voi uita în veac să te pasc, 

cu Mine, în veac nu vei flămânzi, nici înseta. 
10.12.90  

Doamne, cât mă faci să sufăr pentru Iubirea Ta! Cât mă faci să sufăr de sete de Tine! 

Fiică, ce-ai zice să trăieşti în Rănile Mele? 
Mi-ar place orice Ţi-ar place Ţie să am. 

Atunci, te voi îmbrăca în sfinţenie. Te voi face tare în iubirea pentru ca aceasta să rămână în 

veci. Cu toate că eşti încă departe de a fi perfectă, Eu pot să te desăvârşesc. Te-am format în 

acest fel particular ca să mărturiseşti pentru Adevăr şi să Mă slăveşti. Te-am trimis la un 

popor care nu este al tău să vesteşti Iubirea Mea; cei care vor să audă, să audă, iar cei care nu 



vor să audă, să nu audă. Nu obosi să meditezi şi să scrii nu trebuie să te simţi lipsită. Eu sunt 

cu tine, alături de tine, în acest surghiun. Iubeşte-Mă, adoră-Mă şi trăieşte pentru Mine, 

Domnul tău. Permite-Mi şi lasă-Mă liber să te învălui în Iubirea Mea Nemărginită.  

Ah, cum Mă desfăt când Mă doreşti şi Ţi-e sete de Mine! Născută din nou! (Iisus m-a chemat 

cu acest nume) Adoră-Mă! Sigur nu-L vei face pe Mire să aştepte prea mult? Vino degrabă la 

Cel Unul Sfânt al tău şi El îţi va aşeza capul pe Inima Lui Sfântă şi când vei asculta Bătăile 

Inimii Lui, nu I te vei mai împotrivi. Nu vei dori decât să-L slăveşti şi El va revărsa Duhul 

Lui asupra ta pentru a cuceri duhul tău şi pentru a nimici tot ce eşti tu. În veac nu vei mai fi 

iarăşi „tu“, „tu-ul“ tău nu va mai fi. Te voi cuceri complet, micuţo, ca motivele tale să fie 

Motivele Mele, dorinţele tale să fie Dorinţele Mele, cuvintele tale să fie Cuvintele Mele, 

gândurile tale, Gândurile Mele, şi te voi ascunde în locul cel mai adânc al Inimii Mele Sfinte. 

Voi şterge cu totul „tu-ul“ tău, dacă Îmi vei permite.  

De-acum înainte, după consfinţirea ta la Inima Mea Sfântă (eram hotărîtă ca în acea seară să 

fac o rugăciune de consfinţire la Inima Sfântă a lui Iisus)Mă vei adora din adâncul inimii tale şi 

Mă vei sluji cu un Foc în lăuntrul tău; Mă vei sluji cu credinţă şi cu râvnă mai multă ca 

niciodată până acum. Slabă eşti, dar Tăria Mea te va susţine. Nu te voi lăsa să Mă pierzi din 

vedere, nici inimii tale nu-i voi permite să o ia razna. Inima ta nu Mă va căuta decât pe Mine 

şi Mă va dori numai pe Mine, neostoit. Te voi face să nu-ţi placă nimic din ceea ce e contrar 

Sfinţeniei Mele şi Voii Mele. Te voi cerne până ce voi fi sigur că nu mai rămâne nici un rival 

în tine. De azi înainte, legăturile cu care te-am legat vor fi strânse şi mai mult  de către Mine. 

Voi face ca sufletului tău să-i fie sete de Mine şi inima ta să fie bolnavă de iubire pentru 

Mine, Dumnezeul tău. Acum, Eu aştept numai să mistui întreaga ta fiinţă cu Flăcările Inimii 

Mele şi ale Iubirii Mele.  

Orice vei face de-acum înainte, vei face numai pentru Interesele Mele şi Slava Mea şi nimic 

pentru tine. Cu alte cuvinte, de-acum înainte, vei fi roaba Iubirii Mele, victima Inimii Mele şi 

folosul plăcerilor Mele, jucăria Sufletului Meu. Voi face ca trăsăturile tale să semene cu ale 

Mele, de la durerea pe care o simţi când vezi surzenia sufletelor şi până la gonia de a le vedea 

căzând. Vassula Mea, voi da sufletului tău plinătatea lui. Nu te voi cruţa de Crucea Mea 

precum Tatăl nu M-a cruţat pe Mine. Cum aş putea? Afecţiunea Mea pentru tine e 

nemăsurată pe lângă aceasta, totul vine din Generozitatea Mea şi din Iubirea Mea Infinită. Îţi 

voi atrage ochii, gândurile, dorinţele, pentru a deveni prizoniere ale Inimii Mele. Iubirea 

caută iubire. Nevrednică eşti şi nu meriţi nimic, dar slăbiciunea ta, mizerabilitatea ta, 

neputinţa ta totală şi nimicnicia ta au împresurat. Afecţiunea Mea şi au retras Mânia Mea. 

Priveşte-Mă în Ochi...  
(M-am uitat în Ochii Mântuitorului meu) 

Vezi? Ai văzut Credincioşia şi Adevărul faţă laîn faţă. De-acum încolo, consfinţirea ta 

trebuie să fie credincioasă, invocând Numele Meu zi şi noapte, noapte şi zi. Voi face în aşa 

fel încât duhului tău să-i fie scârbă de tot ce nu sunt Eu. Ca un pelerin însetat, vei înseta după 

tot ce este Sfânt, dar Eu voi fi totdeauna gata să-ţi dau apă din Izvoarele Vieţii şi Sânge din 

Inima Mea Dumnezeiască. Sufletul tău va purta mai mult ca niciodată Semnele de pe Trupul 

Meu pentru convertirea multor suflete. Iată de ce va trebui de bunăvoie s-o apuci pe drumul 

Calvarului. Îţi voi spori râvna ca să-Mi placi încă şi mai mult şi să respecţi Legea Mea, ca să 

zideşti şi să sădeşti tot ce ţi-am dat... Acum, ridică-te şi refă Casa Mea; nu înceta de a Mă 

iubi; altcumva, te vei usca tot atât de repede ca iarba şi vei pieri. Şi aminteşte-ţi încă un lucru 

foarte important: Iubirea te iubeşte. 
Lăudat fie Domnul! Slavă lui Dumnezeu! 

Precum argila în mâna olarului, te voi modela după cum Îmi place, fiindcă Mi-ai dat 



libertatea s-o fac şi voia ta. 
Lăudat fie Domnul! Mi-ai cerut să fiu roaba Iubirii Tale. Pentru că nu sunt vrednică să fiu roaba Ta, roaba 
lui Dumnezeu, du-mă în Focul Tău purificator şi mă curăţă, Regele meu, precum se curăţă aurul, ca astfel 
să pot să Te slăvesc, căci nu fac decât să comit păcat după păcat. Din mila Ta, permite, Doamne, Luminii 
Tale să strălucească în întunericul meu. Învaţă-mă să fiu victima Inimii Tale şi să îmbrăţişez Crucea Ta cu 
ardoare, şi nu cu groază, când mă aflu pe drumul Calvarului, acest drum care conduce la fericire, fiindcă 
este Calea Sfinţeniei, pe care Tu ai călcat întâi, ca Victimă desăvârşită. Continuu păcătuiesc, totuşi Tu nu 
mă pedepseşti precum ar merita păcatele mele. Tu mă cruţi întruna şi permiţi Luminii Tale să sălăşluiască 
în mine. Iată de ce ştiu că Dumnezeu este alături de mine. Acum trebuie să împlinesc legămintele pe care 
le-am făcut cu ocazia consfinţirii la Inima Ta Sfântă. Permite-mi să stau în Cortul Tău în veci, permite-mi 
să mă agăţ de Tine şi să contemplu Sfânta Ta Faţă şi Te voi binecuvânta în tot timpul vieţii mele, şi sufletul 
meu se va bucura de Iubirea Ta şi de Prezenţa Ta. 

Ucenică, bucură-te, dar în Cortul Meu, şi adoră-Mă. Îţi amintesc că ţi-am încredinţat ceva 

foarte scump, păzeşte-l şi îmbrăţişează-l cu iubire. Crucea Mea te va călăuzi spre sfinţenie, 

sufleţelule, Îţi dau Pacea Mea. 
Te binecuvântez, Iisuse. 

Cel care te iubeşte cel mai mult te binecuvântează. 

 
18.12.90 

Simt în mine cum intru într-o altă etapă a vieţii mele în Dumnezeu, ca un student care trece într-o 

clasă superioară pentru care i se va cere şi mai multă sârguinţă...  
Doamne? 

Eu Sunt. Ia Mâna Mea şi spune cu mine această rugăciune: „Tată, ia tot ce am! Amin“ 

Oferă Tatălui totul şi vei fi salvată; nu te teme de El. Abandonează-te Lui Vassula, permite-

Mi să respir în tine; ai încredere, căci Eu sunt cu tine. Citeşte Isaia 55. Vassula, adaugă aceste 

linii la Mesajul Meu dat pentru întâlnire (din 22 decembrie 1990 de la Notre Dame des Marches, 

Broc, Elveţia.) 
Mă cobor astăzi la voi ca să vă spun cât de deplină e Bucuria Mea. Deoarece Eu sunt Acela 

pe care Îl căutaţi şi pentru că voi aţi venit de departe ca să Mă auziţi, vă spun, mult     

preaiubiţii Mei: Eu, Dumnezeul vostru, vă zâmbesc. Rămâneţi în Iubirea Mea. Rugaţi-vă 

pentru Pace şi fiţi martori ai Adevărului. Eu, Dumnezeu, sunt cu voi şi vă binecuvântez. 
19.12.90 

Doamne al meu! 

Eu sunt. 
Numai de-ar asculta poporul meu (ortodoxia). 

Blestemul va fi ridicat (APOCALIPSA 22:3) şi vor asculta, aşadar, curaj, micuţo... Eu sunt cu 

tine... Iubirea e aproape de tine... Oh, Vassula preaiubită, sunt atât de aproape de tine! (Iisus a 

vrut să spună că este foarte aproape de măsuţa mea de scris). 

Eu Sunt; şi veghez fiecare pas pe care-l faci; ridică-te şi sărută-Mă, sunt lângă tine; sărută 

Inima Sfântă din faţa ta... (Am sărutat Inima Lui Sfântă) Da... fă-Mi plăcerea acum şi scrie: (M-

am uitat la Sfânta Lui Faţă şi inima mea a tresăltat de bucurie) 
Mesaj pentru reuniunea de rugăciune din 19 ianuarie 1991 din biserica Marie-Reine, Martigny, 
Elveţia. 

Pacea să fie cu voi. Sunt Eu, copii preaiubiţi, Inima Sfântă. Sunt Eu, Mântuitorul vostru, care 

vă caută pentru a vă  câştiga inima şi pentru a o face în întregime a Mea. Astăzi v-am adunat 

ca într-o şcoală, pentru a fi împreună şi pentru a învăţa direct de la Înţelepciune. Intenţionez 

să dau vederea orbilor ca să poată vedea Splendoarea Mea şi să-i învăţ pe cei neştiutori să 

crească în Duhul Meu şi să ştie să deosebească păcatul de virtute. Intenţionez să câştig 

fiecare inimă, chiar şi pe acelea care s-au preschimbat în granit şi care sunt tari ca pietrele de 

moară. Precum un om care-şi invită prietenii pentru a împărtăşi cu ei domeniul lui, tot aşa şi 

Eu vă invit să împărtăşiţi cu Mine Domeniul Mea.  



Adunările Mele sunt asemenea unei şcoli. Ele au menirea de a vă face să sporiţi în viaţa 

spirituală şi să vă aducă aminte fiecăruia cuprinsul Cuvântului Meu. În Şcoala Mea vă 

pregătesc spiritul pentru Marea Mea Întoarcere şi, prin Harul Meu, vă grăiesc când şi când 

despre lucruri ce se vor petrece, pentru a vă face cunoscut rezultatul lor. Dacă nu învăţaţi de 

la Înţelepciune, cum o să fiţi capabili să trăiţi conform Legii Mele? Apoi, mulţi dintre voi nu 

Mă cunoaşteţi, nu mai mult decât cea pe care v-am trimis-o. (pe Vassula) Dar Eu sunt 

Învierea. Vedeţi voi cum vechile proorocii s-au împlinit? Am înviat-o din mormântul ei şi am 

luat-o de mână şi am format-o ca să-i fac curte. Da, Eu sunt Învierea şi Lumina. N-am făcut 

la fel şi cu voi? Nu mi-a fost milă de voi? Şi pe cei care erau departe de Inima Mea, nu i-am 

căutat şi i-am găsit? Şi nu v-am luat înapoi la Mine cu o Iubire nepieritoare? Şi Eu, Domnul 

vostru, nu v-am curtat în toţi aceşti ani pentru a vă câştiga inima? Am trezit Milostivirea Mea 

ca să opresc Mânia Mea şi am revărsat Iubirea Mea în locul Dreptăţii Mele şi v-am dat Pacea 

Mea urmată de Har, iar Compasiunea Mea s-a aplecat la voi din cer, acordându-vă cererile 

din rugăciunile voastre. N-am încetat niciodată să vă binecuvântez. Ca un pârâu curgând într-

o grădină, am zis, voi uda grădina Mea. Intenţionez să-Mi ud răsadurile de flori şi, vedeţi, 

pârâul Meu a crescut într-un râu, şi râul Meu va creşte într-o mare. (ECLEZIASTUL 24:31)  

Zic vouă astăzi: Păstorul vostru va trăi curând printre voi şi Îşi va paşte turma în grădinile 

Cetăţii Lui. Nuuu, nu sunteţi încă o singură turmă, dar voi merge să vă aduc înapoi din 

pustie, una câte una. Prin urmare, mica Mea turmă, când veţi vedea de departe pe Păstorul 

vostru venind din deşert, să ştiţi că voi avea cu Mine restul mieilor Mei şi toate lucrurile ce ţi 

le-am făcut ţie, fiică, le voi face şi fraţilor tăi. Vă voi salva, vă voi uni cu ceilalţi fraţi şi 

Înţelepciunea va fi Însoţitoarea voastră Sfântă pentru a vă instrui necurmat. Curând, voi 

ridica blestemul şi apostazia voastră înfiorătoare va lua sfârşit; iar rugăciunea pe care v-a dat-

o se va împlini. Voia Mea se va face pe pământ precum în Cer, şi sub Sfinţitul Meu Nume, 

multe neamuri vor veni de departe, de la toate marginile pământului, ca să sălăşluiască 

aproape de Sfântul Meu Nume, ridicând în slăvi Mărinimia Mea, prin dumnezeirea pe care vă 

voi da-o înapoi. Iar Împărăţia Mea va veni pentru că Tronul Meu se va coborî de sus în 

Cetatea Mea Sfântă; şi voi domni printre rămăşiţa care Mă va vedea faţă către faţă.  

Iubirea se va întoarce ca iubire - şi Voia Mea se va face pe pământ precum în Cer fiindcă veţi 

fi una slujindu-Mi în jurul unui singur Tabernacol, cu iubire în inima voastră şi cu un Foc 

arzător în lăuntrul vostru. Voi împlini rugăciunea Mea preoţească (IOAN 17) pe pământ 

precum în Cer. Sufletele voastre vor fi înrădăcinate în Mine, în Iubire, în Unitate şi copleşite 

de plinătatea absolută a Duhului Meu. Da, preaiubiţii Mei, nu vă voi da numai pâinea cea de 

toate zilele, dar şi o Comoară Ascunsă venind din Inima Mea: Cereasca Mană (Duhul 

Sfânt)care transfigurează, înalţă duhul vostru într-o copie a Duhului Meu. Veţi fi schimbaţi 

prin revărsarea Duhului Meu, pentru ca să ştiţi să iertaţi pe deplin pe aceia care v-au greşit. 

Voi turna în voi un Duh al Înţelegerii şi al Milostivirii pentru a vă face să înţelegeţi ce 

înseamnă „frica de Domnul“. Da, preaiubiţii Mei, şi o dată ce ce veţi înţelege, vă voi da 

Înţelepciunea ca să va fie Însoţitoare de drum şi călăuză, ca să vă conducă la sfinţenie, 

această sfinţenie care îl paralizează pe satana pentru o mie de ani (APOCALIPSA 20:2) 

împiedicându-l de a se mai aşeza între noi şi între voi şi Iubirea Mea.  

Aşadar, când veţi vedea Cerul dispărând în flăcări şi elementele topindu-se de căldură, să ştiţi 

că aceasta este semnul începutului Făgăduinţei Mele şi al Cerurilor Noi şi al Noului Pământ: 

Reînnoirea Bisericii Mele, Renaşterea Bisericii Mele,  

Renaşterea inimilor voastre, 

iar vouă, care sunteţi suflete consfinţite Mie, vouă, care Mă reprezentaţi, vă zic acestea: vă 



aduceţi aminte cum am auzit plângerea lui Ilie despre purtarea Israelului? Şi cum el a crezut 

că i-a omorât pe toţi proorocii şi că a dărâmat toate altarele Mele? Vă aduceţi aminte care a 

fost răspunsul Meu la acestea? Zis-am: „am păstrat pentru Mine şapte mii de bărbaţi care nu 

şi-au îndoit genunchiul în faţa lui Baal (3REGI 19:10-18). Iar astăzi vă spun, preaiubiţilor fraţi: 

am păstrat pentru Mine o rămăşiţă; aleşi şi preschimbaţi de Harul Meu, ca să-Mi rămână Mie 

credincioşi. Această rămăşiţă o cresc pentru a-Mi zidi altarele cum au fost odinioară şi ca să-

Mi zidească din nou Sanctuarul Meu. Ei sunt ziditorii Noii Mele Biserici. Deci, pe când cei 

răi vor continuă cu faptele lor rele, prigonindu-vă pe voi, pe profeţii Mei şi pe sfinţii Mei de 

la sfârşitul Timpurilor şi, pe când orgolioşii se luptă pentru autoritate mondială, Eu, 

Mântuitorul vostru, îi cresc şi-i educ pe aceşti ziditori în Inima Mea Sfântă pentru a fi stâlpii 

Bisericii Mele.  

Fraţilor, nu vă voi părăsi în veacul veacului, niciodată… veniţi... luaţi-vă Crucea şi urmaţi-

Mă şi când vă veţi simţi obosiţi pe cale, sprijiniţi-vă pe Mine, sprijiniţi-vă pe Inima Mea şi 

Bătăile Inimii Mele vă vor da curajul de care aveţi nevoie şi tăria să continuaţi pe drumul 

Calvarului. Fiţi binecuvântaţi! V-am spus toate acestea astăzi ca să puteţi găsi pacea şi 

speranţa în Mine. V-am vorbit astăzi clar, pe înţeles. Preaiubiţilor, privegheaţi şi staţi în 

trezvie şi veţi auzi Paşii Mei. Cuvântul este acum foarte aproape de voi şi pe calea Lui de 

Întoarcere. Vă binecuvântez pe toţi, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe frunţile voastre, suspinul 

care vă pecetluieşte ca fiind ai Mei. Fiţi una sub Sfântul Meu Nume. 
22.12.90  

Iisuse al meu? 

Eu sunt. Mă port cu tine cu multă delicateţe pentru ca tu, ca floare a Mea, să creşti; te vreau 

puternică şi crede-Mă, voi face acest lucru posibil. Vei fi puternică, fiică, deoarece tu porţi 

Cuvântul Meu. În faţa ta, Eu Sunt, ca să sfărâm toate piedicile care apar când tu mărturiseşti. 

Eu sunt Prea Cel Preaînalt şi îţi spun, fiica Mea, că voi veghea ca nici o putere de dedesubt să 

nu te împiedice de la a binevesti Mesajul Meu. Te-am scos din pământul Egiptului ca să-Mi 

răspunzi într-un pământ străin şi pentru a da marturie în faţa unui popor care nu este al tău. 

Şi, cu toate că purtarea ta era înspăimântătoare şi simţurile tale stricate, împiedicându-te să 

vezi Lumina, Milostivirea şi Compasiunea (Milostivirea şi Compasiunea=Domnul) a rămas 

încremenită din pricina uluitoarei tale mizerii, vinovăţii şi ticăloşii şi a venit în ajutorul tău.  

Nuuu, Vassula, tu n-ai meritat nici unul din Darurile Mele. De ce, aveam slujitori în Mâna 

Mea care Mă cinsteau, niciodată pronunţând Numele Meu doar în sfinţenie, care Mă 

binecuvântau necurmat, care lăudau Prea Sfânta Treime din toată inima, dar totuşi, Inima 

Mea, un Abis de Iubire, a strigat după tine. Tu ai îngrămădit durere după durere în Inima 

Mea, perfidie după perfidie. Tu te luptai cu Mine, biată mică făptură... dar Eu am ştiut că 

inima ta nu este o inimă împărţită şi o dată ce am cucerit-o, va deveni în întregime a Mea. 

Produs al erei tale, tu te luptai cu Mine, dar în luptă, te-am doborât şi te-am tras în ţărână şi în 

pustiu, unde te-am lăsat singură-singurică.  

 Ţi-am dat un înger păzitor de la începutul fiinţării tale ca să te păzească, să te aline şi să 

te conducă, dar Înţelepciunea Mea a poruncit îngerului păzitor să te părăsească şi să te lase să 

ţii piept pustiei de una singură. Zis-am: „Vei trăi în ciuda goliciunii tale!“ (Am ajuns „goală“ 

de îndată ce îngerul meu păzitor şi tot Cerul mi-au întors spatele) pentru că nu există om care să 

supravieţuiască de unul singur (părăsit de Cer). Satana ar fi pus stăpânire pe tine cu totul şi te-

ar fi omorât, dar i-am dat şi lui poruncă: i-am interzis să te atingă. Atunci, în spaima ta, ţi-ai 

amintit de Mine şi te-ai uitat la Cer, căutându-Mă disperată. Plângerile şi implorările tale au 

rupt deodată liniştea mortală ce te înconjura şi strigătele tale de spaimă au străpuns Cerul, 

ajungând la Urechile Prea Sfintei Treimi...  



 „Copila Mea!“ Glasul Tatălui, plin de bucurie, a răsunat în întreg Cerul. 

  „Ah... acum o voi face să pătrundă în Rănile Mele (Apoi, Fiul a vorbit) şi o voi lăsa să 

mănânce Trupul Meu şi să bea Sângele Meu; o voi lua în căsătorie şi va fi a Mea în veci. Îi 

voi arăta Iubirea ce o am pentru ea şi buzele ei de acum vor înseta după Mine şi inima ei va fi 

odihna Capului Meu. Ea se va supune râvnitoare în fiecare zi Dreptăţii Mele. Voi face din ea 

un altar al Iubirii Mele şi al Patimilor Mele. Eu şi numai Eu voi fi singura ei Iubire şi Pasiune 

şi o voi trimite cu Mesajul Meu până la capătul pământului să cucerească un popor 

nereligios, un popor care nu este nici măcar al ei. Şi, de bună voie, va căra Crucea Păcii Mele 

şi a Iubirii Mele, luând drumul Calvarului.  

„Şi Eu, Duhul Sfânt, Mă voi coborî peste ea pentru a-i revela Adevărul şi Adâncurile 

Noastre“ (Sfânta Treime). Voi reaminti lumii, prin ea, că cel mai mare dintre toate darurile este 

„IUBIREA“. 

„Hai
2
,dar, să sărbătorim!...Tot Cerul să sărbătorească!“ 

Te-am luat de mână şi te-am format ca să devii un semn viu al Copleşitoarei Mele Iubiri, - o 

martoră a Inimii Mele Sfinte şi a reînnoirii Bisericii Mele.  

Eu sunt Învierea. 
Iată câteva explicaţii cu privire la acest Mesaj: 
La început, când pe neaşteptate îngerul meu păzitor s-a apropiat de mine pentru a deschide calea 
pentru Domnul, eu, ca o păcătoasă „de profesie“, nu aveam deloc iubire de Dumnezeu. Chiar şi când 

îngerul meu îmi spunea lucruri despre Cer, eram mulţumită că eram cu îngerul meu. Nu căutam mai 

mult. Când Dumnezeu m-a apropiat, înlocuindu-l pe înger, m-am simţit cumva descumpănită. Îl 
simţeam ca pe un intrus, în timp ce pentru îngerul meu, cu care făcusem deja cunoştinţă, simţă-

mintele mele de surpriză se preschimbaseră în simţăminte de iubire. Şi-atunci, nu înţelegeam de ce 

Dumnezeu a voit să ia locul îngerului meu. Am mers până într-acolo să cred că Dumnezeu era gelos 

pe iubirea ce o purtam îngerului meu şi mi-a părut rău pentru îngerul meu. 
Mai târziu, după o dureroasă purificare dată mie de înger, Dumnezeu s-a apropiat pentru a doua 

oară pentru a lua locul îngerului. El a stat cu mine vreo câteva zile, deschizându-mi inima cu încetul 

şi cu Înţelepciune, ca să nu mă sperie. Când tocmai începusem să mă deschid Lui,El a fugit şi s-a 
ascuns. M-am sucit în toate părţile să-l caut pe îngerul meu, dar nu l-am mai găsit. Am simţit nişte 

suflete (suflete din purgatoriu) apropiindu-se de mine, cerşindu-mi rugăciuni şi binecuvântări. M-am 

rugat pentru ele şi le-am binecuvântat. Apoi mi-au cerut să-i binecuvântez cu apă sfinţită. Am fugit 
degrabă la biserică să iau nişte apă sfinţită pentru ele şi le-am binecuvântat, stropindu-le cu apă 

sfinţită. Am profitat de ocazie ca să le întreb dacă nu cumva l-au văzut pe îngerul meu păzitor şi pe 

Cel pe care inima mea începuse să-L iubească, dar nu mi-au dat niciun răspuns.  
Fiecare zi care se scurgea mi se părea un an. Căutam Pacea, dar nu o găseam. Eram înconjurată de 
mulţi oameni şi de mulţi prieteni, dar niciodată nu mă simţisem singură şi părăsită ca acum, în zilele 

acestea. Era ca şi cum treceam prin infern. Am strigat de multe ori după îngerul meu să vină la mine, 

dar nu, el mi-a întors spatele şi a plecat! „Sufletu-mi încremenise din pricina fugii lui. L-am căutat, 
dar de aflat, nu l-am aflat, l-am tot strigat, dar răspuns nu mi s-a dat“. (CÂNTAREA CÂNTĂRILOR, 

5.6) Am rătăcit astfel timp de trei săptămâni, părăsită şi lăsată singură, numai cu mine însămi, în 

acest pustiu, până ce n-am mai putut răbda şi atunci, în disperarea mea, am strigat la Yahve, căutând 

spre Cer: „Tată! O, Dumnezeule, ia-mă şi foloseşte-mă cum doreşti, curăţă-mă, ca să mă 
învrednicesc să mă foloseşti!“ Acest strigăt, de îndată ce a ieşit din adâncul inimii mele, a deschis 

imediat Cerul şi, ca Tunetul, Glasul Tatălui, plin de emoţie, a răsunat: „Eu, Dumnezeu, te iubesc!“ 

Pe loc, m-am simţit ca şi cum, dintr-un vârtej, treceam într-o lume minunat de paşnică. Îngerul meu a 
reapărut şi cu mare blândeţe, a început să-mi oblojească rănile, rănile pe care le căpătasem în 

                                                
2 Vorbeşte Sf. Treime. Mai întâi a vorbit Tatăl, apoi Fiul, apoi Duhul Sfânt şi la urmă din nou Sf Treime 
la unison 



pustie. Acestea s-au petrecut în timpul Paştelui din 1986. 

 
23.12.90  

O, Tată, ca un pământ uscat, aşa mi-e dor mie de Tine. Odihneşte-mă puţin acum pe Genunchii Tăi şi 
consolează-mă. Să mă simt învăluită de Inima Ta Alinătoare. Am nevoie de căldura Ta.  

Aşază-ţi capul pe Inima Mea, odihneşte-te şi simte-te alinată. Abba al tău are grijă de tine. 

Abba al tău este fericit să te aibă lângă El. Aşează-ţi capul pe Inima Mea, copila Mea, şi 

ascultă Dorinţele Inimii Mele: Inima Mea mai caută încă, tânjeşte, imploră iubirea restului 

copiilor Mei... (o pauză de câteva secunde) Copilă? (Brusc, Tatăl a întors capul spre mine şi m-a 

privit) Ce-ai da tu pentru a-L consola pe Abba al tău? 
O, Doamne, tot ce vrei. Iubirea mea, voia mea, inima şi sufletul meu. 

Şi mai ce? 
Viaţa mea, ca ispăşire pentru Dorinţele Tale. 

Dă-te, dar, jos de pe Genunchii Mei şi mergi şi depune mărturie în Numele Meu. Mergi şi 

vorbeşte naţiunilor despre Marea Mea Iubire. Adu-le aminte că Făgăduiala Mea este foarte 

aproape de a se împlini şi că Întoarcerea Mea este iminentă. Noul Ierusalim (Biserica) este 

aproape. Sunt pe cale să reînnoiesc Biserica Mea şi poporul meu. Aşadar, copila Mea, 

coboară-te de pe Genunchii Mei şi mergi în lume de Dragul Meu... şi fă cunoscută lumii Iubi-

rea Mea; lumea să-şi dea seama cât îi iubesc pe copiii Mei. De altfel, nu tu M-ai căutat, ci Eu 

te-am găsit şi te-am ales să mergi în lume înaintea Marii Mele Zile. Eu sunt Cel care te-a 

format şi, deşi erai departe de Mine, te-am ales şi ţi-am arătat Sfânta Mea Faţă. Deci, când 

vei împlini toată Lucrarea pe care ţi-am încredinţat-o, te voi lua, copila Mea, sus, la Mine şi 

atunci, vei putea să te odihneşti pe Genunchii Mei. Între timp, cât eşti în lume, te voi ocroti 

de cei care te oprimăprigonesc. Cât despre tine, vreau ca tu să Mă cauţi întruna sus, în Cer, şi 

să-Mi vorbeşti. „Yahve este cu tine“: să ai întotdeauna înscrise aceste cuvinte în inima şi în 

cugetul tău, căci Eu-Sunt-Cu-Tine. Acum, lasă inima ta să să păstreze tot ce ţi-am spus şi 

adu-ţi aminte: oferă-Mi rugăciuni care să Mă ajungă precum tămâia, pentru convertirea 

sufletelor şi reînvierea Bisericii Mele. 

 
25.12.90 - CRĂCIUNUL 

„Spune-voi Numele Tău fraţilor mei (ortodocşilor greci) şi în mijlocul adunării Te voi lăuda― (PSALM 

21:24), fie că le place sau nu. 

Fiică, cu toate că deşi mulţi dintre voi nu cunoaşteţi drumul spre Pace şi drumul spre Unitate, 

nu disperaţi; nădăjduiţi în Mine; voi veni curând să vă mângâi; şi tu, copila Mea, rugăminţile 

tale (pentru unitate) au fost auzite în Cer de toţi. Mă voi coborî ca să vă unesc. Cuvântul Meu 

a fost dat şi Voia Mea se va face. Între timp, convoacă o naţiune pe care n-ai cunoscut-o 

niciodată şi transmite-le instrucţiunile pe care ţi le-am dat. Şi dacă vreun „înţelept“ te acuză, 

când şi când, că-Mi zici Tată, adu-i aminte că azi un Prunc s-a născut şi că Numele Lui se 

cheamă: Sfetnic-Minunat, Dumnezeu-Tare, Tată Veşnic şi Domn al Păcii. (ISAIA 9:5)  

Roagă-te pentru cei care se pretind doctori ai Legii, ca duhul lor să devină un duh umil şi 

sărac. Roagă-te ca toate neamurile să vină la Lumina Mea şi ca răzbunarea care le roade 

inima să fie sfâşiată, ca să pot să le învălui inima lor cu Pacea Mea. Roagă-te ca estul să facă 

pace cu vestul şi nordul cu sudul. Roagă-te ca această mândrie excesivă şi aroganţa care i-au 

cuprins pe unii din păstorii Mei să fie înlocuită cu umilinţa. Roagă-te ca ei să înţeleagă ce am 

vrut să spun prin: „...cel care între voi va vrea să fie mare, să fie slujitorul vostru. Şi care între 

voi va vrea să fie întâiul, să vă fie vouă slugă, după cum şi Fiul Omului n-a venit să I se 

slujească, ci ca să slujească El şi să-şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi“ (MATEI 20:26-28).  

Imitaţi-Mă pe Mine, Domnul vostru, şi veţi trăi...  



 
30.12.90  

Doamne şi Salvatorule?Domnul şi Mântuitorul meu? 

Eu sunt. Desfată-Mă şi lucrează pentru Mine, roagă-te Mie şi aminteşte-ţi de Mine. Vino. 

 
06.01.91- EPIFANIA (BOTEZUL DOMNULUI) 

Pe când mă aflam în biserica ortodoxă, I-am spus lui Iisus: „Mi-ar fi plăcut să am o voce frumoasă 

ca să-Ţi pot cântav în corul bisericii.“ Iisus mi-a răspuns: „Cântă-Mi cu inima, Mă bucur mult mai 

mult să-ţi aud inima cântându-Mi.“ 
Mai târziu, mă minunam tot uitându-mă la icoanele şi la frescele de pe pereţi, zicându-mi în gând: 

„O,o! Ia priviţi la toată această Mare Sfântă Familie, şi când te gândeşti că într-o zi vom face parte 

din ea! Îngeri, sfinţi, Sfânta noastră Maică şi Sfânta Treime… Ce Minunată Sfântă Familie!“ Şi 
sufletul meu îşi dorea atât de mult să fie deja cu Ei, să facă parte din familie şi să fie în permanentă 

adoraţie a Sfintei Treimi. 

 
O, Doamne al meu! Să fac parte din această Familie Cerească! Aşadar, Sfinţi Îngeri, rugaţi-vă pentru 
mine, rugaţi-vă pentru mine ca într-o zi să fiu în Cer cu voi şi să mă alătur vouă şi sfinţilor, într-o adorare 
continuă a Celui Sfânt. 
Rugaţi-vă pentru mine, sfinţi ai Celui Preaînalt, să învăţ să-L iubesc pe Dumnezeu în chip desăvârşit. 
O, dulce Sfântă Maică, mijloceşte pentru mine şi învaţă-mă să fiu supusă Tatălui meu şi ascultătoare, să 
pot face Voia Lui. 
O, Prea Sfântă Treime, Izvor al Iubirii Sublime, Izvor de Bunătate Fără Seamăn, vino şi învaţă-mă să fiu 
apropiată de Tine, unindu-mă cu Duhul Tău de Iubire. O, pregăteşte-mă pentru această Oră, căci noaptea 
este aproape să se sfârşească şi Adevărata Lumină este gata să sosească. 

 

Tată Sfânt, eu nu Te rog numai pentru mine,  

ci pentru întreaga omenire. 

Pentru că toţi suntem copiii tăi. 

Te rog şi-Ţi cer să ne priveşti cu Milostivire; 

Tată Veşnic,  

învaţă-ne să ne iubim unul pe altul, 

pentru a putea face Voia Ta, 

şi să fim numiţi, pe bună dreptate, copiii Tăi. 
AMIN. 

 

Copilă prea scumpă, Eu Sunt Cel ce Sunt. Cu deplină Compasiune şi cu mare Putere vi se 

revelează acum tuturor Bunătatea şi Iubirea Mea. Vă revelez fără reţinere Sfânta Mea Faţă ca 

să purific un popor care nu e capabil să deosebească mâna lui dreaptă de stânga şi care 

trăieşte în întuneric adânc şi în răutate. Abba al vostru vă cheamă fără încetare. Eu sunt 

Iubire; numai de M-aţi asculta astăzi…  

Doamne Iisuse Hristoase,  

Fiu Prea Iubit al lui Dumnezeu, Inimă Sfântă, 

Fie Numele Tău binecuvântat! 

Inimă Sfântă, ajută-ne să ne purtăm crucile  

în această lume 

şi să ne supunem Tatălui  

precum Tu I Te-ai supus, 

şi I-ai fost ascultător Tatălui 

până la sfârşit. 

 



Eu, Domnul Iisus, te binecuvântez. Eu sunt Cuvântul şi ţi s-a dat şi Lăcaş în tine şi-a făcut. 

Aşadar sfinţiţi-vă, pentru ca să poată Cuvântul să vină să trăiască în voi. 

 
O, Duh Sfânt al Adevărului, Te pogoară peste noi 

şi fii-ne Îndrumător şi Sfânt Însoţitor; 

Sfânt Duh al Iubirii, 

Te pogoară peste noi şi ne învaţă 

Să fim în adevărata Dragoste de Dumnezeu. 

Adu-ne aminte de Adevărata Cunoştinţă, 

Această Cunoştinţă pe care ne-a dat-o Tatăl, 

dar pe care noi am pierdut-o 

din pricina păcatelor noastre. 

Sfânt Duh al Păcii, dă-ne nouă Pacea Ta, 

Pace pe care lumea nu poate să ne-o dea; 

fă din fiecare dintre noi vase de Lumină 

şi „făcători de pace―, astfel încât să putem ca  

„şi roada dreptăţii să se semene întru sfinţenie 

de cei ce lucrează pacea.― (IACOV 3:18)  
AMIN. 

 

Preaiubită, îţi zic în adevăr că Eu, Sfântul Duh al Adevărului, vă înzestrez zi şi noapte, 

noapte şi zi, cu haruri însemnate, pentru a vă ajuta pe toţi pe drumul desăvârşirii. Întrucât Eu 

sunt Viaţa voastră, permiteţi-Mi să vă conduc şi să fiu Îndrumătorul vostru în acest surghiun 

în care trăiţi. Eu pot fi Oaza voastră în această sălbăticie. O, cât de puţin Mă cunoşti, creaţie! 

Îţi cheltuieşti întreaga viaţă, creaţie, căutându-ţi fericirea în deşertăciuni, când Eu, 

Omniprezent, îţi ofer: Iubire, Bucurie, Pace şi Libertate, pentru a te elibera din temniţele 

Răului. Harurile Mele sunt felurite, cu toate acestea, voi nu sunteţi conştienti de Prezenţa 

Mea şi de câte haruri poate să primească duhul vostru de la Mine. Cer rugăciuni 

credincioşilor Mei pentru salvarea sufletelor. Totul va dispărea într-o zi, totul se va învechi 

ca un veşmânt, dar sufletul vostru rămâne în veac. Recolta e gata şi curând Secerătorul va 

veni şi Îşi va strânge Recolta. Fiţi gata pentru Secerător. 

 
08.01.91 

Mesajul Sfintei Noastre Maici pentru grupul de rugăciune din 19.01.91 din Martigny, Elveţia, 
biserica Marie-Reine: 

Pacea să fie cu voi, preaiubiţii Mei copii. Vă invit pe toţi astăzi să vă rugaţi pentru Unitate. 

Pentru a vă uni, trebuie să iubiţi; pentru a vă uni, trebuie să fiţi umili şi ascultători. Nu 

permiteţi nimănui să vă rătăcească cu alte doctrine; rămâneţi credincioşi şi nu vă veţi 

împiedica. Astăzi, ţarinele voastre nu aduc nici fericire, nici virtuţi, deoarece generaţia 

voastră L-a părăsit pe Domnul; rezultatul acestui lucru este păcatul. Fericit bărbatul care a 

fost ferit de el. Dacă generaţia voastră ar fi umblat pe calea lui Dumnezeu, aţi fi trăit în pace.  

O, copii! Vă chem pe voi. Strigătele Mele cheamă toate naţiunile. Morţii (din punct de vedere 

spiritual) nu sunt capabili să audă, nici să laude pe Domnul, dar voi, voi care luaţi aminte la 

chemările Mele, lăudaţi-L pe Domnul, slăviţi-L pe Domnul cu iubirea voastră, cu credinţa 

voastră şi cu speranţa voastră. Cerul îţi aparţine, copila Mea, aşadar, te implor, pe tine, care ai 

gură, vorbeşte Domnului şi binecuvântează-L. Tu, care ai ochi, priveşte la Frumuseţea Lui; 

acordă mai mult din timpul tău pentru a contempla Rănile Lui, Răni ce I-au fost făcute pentru 



salvarea ta. Tu, care ai urechi, ascultă rugăminţile Noastre. Tu, care ai o inimă, iubeşte-L pe 

Domnul, adoră-L şi oferă-I inima ta Lui. Nu, morţii (din punct de vedere spiritual) nu pot să 

vorbească, nici să vadă, ei nu pot să audă, nici să simtă.  

Preaiubiţilor, Cel care v-a zidit se pleacă la voi, cu Inima în Mâna Lui, oferindu-v-O. Precum 

un mire îi oferă miresei lui un inel ca semn al unirii prin legământului, tot astfel Cel Unul 

Sfânt vă oferă Inima Lui Sfântă ca semn al Iubirii Lui, pentru a vă lua în căsătorie. Precum o 

mireasă se împodobeşte cu giuvaierurile ei, Domnul, Regele regilor, vă va împodobi cu 

giuvaierurile Lui (Cununa Lui de Spini, Piroanele şi Crucea Lui); nu dormiţi, ci staţi treji.  

Voi aţi fost cumpăraţi şi plătiţi cu Scumpul Lui Sânge, nu vă lăsaţi duşi de primul curent. 

Lăsaţi Focul Lui să vă aprindă într-o torţă vie în Biserica Lui, lăsaţi-L să vă modeleze după 

Chipul Lui, pentru a fi credincioşi şi puternici şi El vă va folosi pentru a fi stâlpii Noii Lui 

Biserici. O, copii! Nu vă fie teamă, căci Dumnezeu a făcut de-a pururi lucruri mari. Aveţi 

încredere în El; o misiune de îngeri vă e trimisă vouă ca să risipească seminţele Cereşti peste 

tot în lume şi să aducă un Mesaj de Pace şi Iubire în marile voastre încercări. Aceste seminţe 

vor fi binevenite precum o ploaie pentru un pământ însetat. N-aţi băgat de seamă că 

Dumnezeu a deschis Porţile Cerului ca să plouă pe pământ Mana Lui Cerească? Da, Harul 

Duhului Lui? Atotputernicului i s-a făcut milă de voi şi zis-a: „să mănânce poporul Meu; să 

mănânce Pâinea Cerului.“ Porunca Lui a fost dată de sus. Ca în timpul lui Moise, Tatăl şi-a 

hrănit poporul cu mană în pustie, mai mult decât au putut să mănânce. Şi Iisus, Fiul Său, n-a 

înmulţit pâinile şi peştii? N-au mâncat mulţimile cât au vrut de mult? Şi astăzi, de ce sunteţi 

unii dintre voi surprinşi că Duhul Sfânt se pogoară în plină forţă peste voi pentru a hrăni 

naţiunile voastre cu această Mană Cerească? Oh, cât de puţin cunoaşteţi Sfânta Treime! 

Nefericiţi şi morţi de foame nu veţi fi lăsaţi în veac, nici părăsiţi, să rătăciţi înfometaţi prin 

deşert. 

Întunecimea erei voastre nu va dăinui pentru totdeauna. Păcatele voastre vor fi în curând 

ispăşite şi Fiara va fi în curând paralizată, împreună cu clanul ei; se vor târî în ţărână, căci o 

Lumină va apărea curând la orizont; acesta va fi Marele Semn. Deci, dacă picioarele voastre 

încă mai şovăie între bine şi rău, rugaţi-vă să nu vă ducă în ispită. Dacă inima voastră încă se 

mai împotriveşte să cânte Domnului un Cântec de Iubire, rugaţi-vă pentru ca Răul să nu vă 

înşele. Dacă ochii voştri ocolesc să se uite spre Cer în căutarea lucrurilor cereşti, rugaţi-vă ca 

locul vostru din Cer să vă primească într-o zi. Dacă sufletul vostru mai aparţine încă lumii, 

rugaţi-vă ca viciile lumii să nu se cuibărească în voi, căci veţi încălzi un Şarpe înlăuntrul 

vostru. Rugaţi-vă din inimă; jertfiţi-vă cu bucurie; truda voastră să merite osteneala şi vă 

făgăduiesc că  

lampa voastră nu se va stinge pe timpul nopţii. 

Fiţi însetaţi după Dumnezeu! Eu priveghez asupra voastră, a tuturor, şi chiar în acest moment 

Mă plec către voi pentru a vă binecuvânta pe toţi. 



Caietul 49 
08.01.91 

Fie Numele Domnului nostru binecuvântat, care săvârşeşte continuu minuni de iubire pentru noi. Tu ne 
auzi rugăminţile şi cererile noastre atunci când Te chemăm în ajutor. 
Binecuvântată fie Sfânta noastră Maică, care ne oferă o Biserică unde putem să ne unim şi să ne rugăm 

(reuniunile lunare ale grupului de rugăciune). Tu eşti ocrotitoarea şi nădejdea noastră. 

Floarea Mea, fii cu mine. Încă 10 zile şi este ziua ta, ziua în care te-am chemat şi te-am sădit, 

floare. Ah! Uită-te la Mine, Îmi place. Proprietatea Mea, bunul Meu, cât te iubesc Eu, 

Domnul! Spiritual, erai moartă, dar acum te-am înviat pentru ca să vii şi să trăieşti în lumea 

Mea; fii fericită! Căci uită-te la ce ţi-am dat! Uită-te la bogăţia ce ţi-am dat; meditaţia ta 

valorează mult; acest dialog dintre noi este o comoară căutată de mulţi, dar ţie ţi-am adus-o şi 

ţi-am oferit-o. M-am coborât tocmai din Cer până în cămara ta ca să ţi-o fac cadou. Comoara 

Mea e căutată de mulţi, dar puţini sunt cei care pot s-o aibă. Vassula,Vassula, fii în armonie 

cu Mine, dorindu-Mă în acelaşi timp, căci acesta este rodul deplin al smereniei. Cât Îmi place 

să culeg această roadă! Oferă-Mi timpul tău, oferă-Mi mâna ta, fii tăbliţa Mea. Nu Eu te-am 

sfinţit, oare, în Sfinţenia Mea? Aşadar, oferă-Mi la rândul tău fiinţa ta, voia ta, energia ta; 

permite-Mi să te folosesc, micuţo, permite Iubirii Mele să te învăluie, porumbiţa Mea; 

iubeşte-Mă. 
09.01.91 

Am plâns din pricina falselor acuzaţii pe care mi le-a adus ... şi care au dăunat atât de mult. 

Floare, aceasta e şi Crucea Mea, dar permite-Mi să te folosesc după cum voiesc; iubirea ta 

Mă atinge precum tămâia. Când o lovitură de bici neaşteptată şi mortală cade asupra ta, 

copila Mea, oferă-Mi-o Mie; Eu îi voi da o bună întrebuinţare. Naţiunile sunt în pragul 

războiului! îţi dai seama? Micuţă, oferă-mi Mie suferinţele tale, căci o mânie e gata să 

izbucnească ...ai Pacea Mea...ai încredere în Mine. Vassula Mea, adu-ţi aminte, îţi voi da 

tărie; şi-apoi, îngerul tău este alături de tine pentru a te mângâia şi pentru a-ţi îngriji rănile; 

dar pentru moment, permite-Mi să pun Crucea Mea pe tine; curaj, fiică! Crucea Mea este 

grea şi apasă peste tine, dar ştiu că vei voi s-o porţi până la capăt. Eu, Domnul, te 

binecuvântez, te voi răsplăti în Cer. 
Daniel, îngerul meu: 
Iisus al tău te iubeşte. Sunt Eu, Daniel. Aminteşte-ţi, Domnul ţi-a dat odihnă, dar acum, n-ai 

vrea tu să-i dai şi Lui odihnă? Atunci dă-i mulţumire, Vassula, şi permite-I să te nimicească 

cu suferinţe. Un mare preţ este de plătit pentru Pace; sunt multe vieţi în joc. Cât de des te 

nimiceşte El cu o asemenea greutate? 
Nu deseori. 

Nu, nu de multe ori; atunci, puţinele dăţi când o face, acceptă-le şi nu fii hotărâtă. Vassula, 

toate aceste sacrificii nu sunt în zadar; şi te întăresc şi pe tine; rămâi în Iubirea lui Dumnezeu.  

Doreşte să te purifico; 

fii tare doritoare în a-L slăvi; 

Îngerul tău, Daniel. 

 
Am surâs. Îngerul meu găseşte întotdeauna un mijloc de a mă face să surâd. Am surâs când am citit 

ceea ce mi-a scris. Este tipic pentru îngerul meu. 

 
16.01.91 

O, Doamne! Unde eşti iarăşi? Ca un pământ însetat Te doresc, pleacă-Te de Sus şi cercetează-mă. Lampa 
mea curând n-o să mai aibă ulei; ca de obicei, vino de o umple. 

Ai Pacea Mea. Te car pe Umerii Mei. Ca un păstor care-şi cară bietul său miel, aşa te car Eu 

pe tine, pentru că te ştiu slabă, neputincioasă şi incapabilă să mergi de una singură. Eu, 



Domnul, revărs asupra ta har după har, ca să supravieţuieşti. Închid ochii la tot ce nu faci spre 

folosul Meu, fiică. Ai încredere; te-am scăpat de la Moarte ca să umbli alături de Mine; te-am 

salvat floare, ca să mergi în prezenţa Mea. 
Dar Iisuse... 

Vorbeşte, puţin. Şşş... ascultă-Mă, (Iisus a zis aceste cuvinte, murmurându-le ca o melodie. Am 

crezut că mor din pricina Tandreţei Lui) ascultă... Pe câţi i-am crescut în acest fel special şi i-am 

educat puţin câte puţin? 
Nu mulţi, Doamne al meu. 

Atunci, încrede-te în Mine. (Iisus din nou a şoptit duios) Te voi face să duci la îndeplinire orice 

dorinţă – de pe buzele tale, în actul tău de consfinţire. Ascultă... cine era mai hotărât decât 

Mine şi Maica Mea să te salveze? 
Nimeni. 

Nu, nimeni. În ciuda insolenţei tale copilăreşti, ţi-am oferit Inima Mea Sfântă ca să devină 

locaşul tău. De ce, Vassula, te-am luat de mână prin deşert şi ţi-am arătat Cerul, şi ochii tăi au 

văzut miriade de îngeri înconjurându-Mă? Fiică, ţi-am acordat multe favoruri şi toate acestea, 

din pricina Iubirii ce o am pentru tine. (Am încercat să-L întrerup.)Ascultă-Mă...(Iisus iar a 

murmurat cu tandreţe) M-am coborât ca să te educ pe tine şi alte milioane, prin aceste mesaje. 

N-am venit să te ridic numai pe tine, ci să înalţ prin aceste scrieri neam după neam, pentru a 

Mă slăvi. Şi precum te-am luat pe tine în Sala Mea de Ospăţ, intenţionez de asemenea să iau 

suflet după suflet în Sala Mea de Ospăţ. Nu înmărmuri în faţa Frumuseţii Mele... Eu sunt 

Desăvârşit... Ascultă-mă... nu-ţi lăsa ochii să se întoarcă de la Mine, laudă-Mă, şi de-Mi 

permiţi, ţi-i voi ţine prizonieri, voi menţine privirea ta asupra Desăvârşirii Mele pentru a 

naşte în tine dorinţa desăvârşirii tale. Te vreau frumoasă, binecuvântată şi sfântă; aşadar, 

permite-Mi să te conduc, pas cu pas, în Cer. Este adevărat că te-am ridicat ca să fii un semn 

al unităţii şi ca să mergi să mărturiseşti, dar nu-ţi dau sufletului tău tot ce-i trebuie pentru 

misiunea ta? Erai nelocuită, un pustiu; ascultă-Mă dar; pentru a-Mi atinge scopul, M-am 

coborât în pustiul tău să-Mi aşez Cortul în tine, să te fac să prosperi şi să fac din tine 

Proprietatea Mea şi Locaşul Meu. Acum, tu Îmi aparţii şi tu eşti Bunul Meu şi Templul Meu. 

Din această pricină, te păzesc ca pe lumina Ochilor Mei de Bârfitorul, care necurmat 

încearcă, prin tot felul de procedee, să invadeze şi să devasteze ţarina ta şi să facă din tine o 

dezolare. Ca un paznic te veghez zi şi noapte, ca o sentinelă te păzesc de toţi intruşii. Aha! 

Nu-u, niciunuia nu-i voi permite să intre pe proprietatea Mea. O, preaiubită, binecuvântata 

sufletului Meu, permite-Mi să-ţi şoptesc în tine Dorinţele Mele, ca astfel să fie scrise şi citite 

de o mulţime de suflete, şi prin aceste rânduri, să se învrednicescă să audă: 

Glasul Meu, 

Glasul Iubirii. 

Nu ţi-am vorbit numai ţie, vorbesc fiecărui suflet; deci, vino la Mine, tu, care eşti în nevoi, te 

voi ridica din nemernicia ta şi te voi strânge la Inima Mea. Vino la Mine, tu, care eşti 

dezgustat, şi voi face să curgă râuri din tine; oh, vino la Mine, tu, care eşti obosit, şi rezeamă-

ţi capul pe Mine, odihneşte-te în Mine, suflete; nenorocirile tale, grijile tale, le voi purta Eu, 

dă-Mi-le Mie, oferă-Mi-le Mie şi te voi uşura. Bucură-te! Căci în neantul tău, Eu sunt Totul, 

în sărăcia ta, Eu sunt Rege, şi în lăsarea ta în seama Mea, Eu pot să-Mi fac Voia Mea! 

Judecata şi Dreptatea te observă, deci, nu Mă trăda, suflete. Salvarea este la uşa ta. 

Vassula, să te adăpostească Iubirea Mea; fii atentă şi să nu Mă neglijezi; adu-ţi aminte că 

sunt Soţul tău. Eu, Domnul, te binecuvântez; ţine-Mă ferecat în cugetul tău; aceasta Îmi place 

atât de mult. Te iubesc infinit de mult. Vino. 

 



MESAJ DE ZIUA MEA: 18.01.91 

Pacea fie cu tine. Inima Mea Sfântă te va încuraja ca să procedezi fără frică, şi Tatăl este 

generos; ai încredere în Mine, încrede-te în mine, prunca mea. Te voi copleşi cu mîngâieri
3
. 

Te-am pus la încercare, permite-Mi să te evaluez din când în când. Vassula, chiar şi atunci 

când ţi se pare totul pierdut, nu te descuraja. Îţi voi netezi drumul, dar, în acelaşi timp, te voi 

expune ca un semn de respingere; de refuz al Unităţii; sinceritatea lipseşte dintre voi; deci 

cum ar putea ei să pună capăt divergenţelor? 
Dar Doamne, vrei să spui că ei vor respinge Mesajele Tale până la sfârşit? 

Nu, Mesajele Mele îşi vor urma cursul fără tine, dar tu vei fi azvârlită încolo şi încoace; voi 

permite mâinilor murdare ale prigonitorilor tăi să te lovească şi să te maltrateze pe faţă; le voi 

permite să te contrazică... şi precum ciorile distrug recolta, tu vei apărea în ochii lor ca o în-

vinsă, pentru că rănile pe care ţi le vor face vor fi impresionante. Aceste răni, copila Mea, îţi 

vor fi făcute de cei din Casa Mea şi de ai Mei. Îţi vor fi date de clanul lui Cain. Le voi 

permite să lovească un copil inocent, dar bucuria lor se va întoarce în jale. Da, va părea că ai 

pierdut, Vassula Mea, dar Eu n-am apărut tot ca un învins? Am părut cum că am eşuat în 

misiunea Mea, am părut în ochii lumii ca cel mai mare păgubaş care ar fi existat vreodată. Tu 

eşti un semn dat lor spre a ridica întrebări care vor fi discutate în contradictoriu. Nu vreau să 

te descurajez, Vassula; chiar şi când ei încearcă să oprească răspândirea pe mai departe a 

Mesajelor Mele printre oameni, fii fermă, Vassula Mea, fii tare ca piatra. 
Doamne, dacă ei mă „zdrobesc―, după cum mă laşi să înţeleg, provocând duhului meu o rană mortală, 
cum voi fi în stare să stau dârză şi-n picioare? 

Sfâşiată vei fi, dar Eu, Domnul, voi sta alături de tine, şi tăria ta va fi Tăria Mea . Vino, nu te 

teme, depune mărturie pentru Mine. 

 
MESAJ PENTRU GRUPUL DE RUGĂCIUNE: 19.01.91. 

Pacea fie cu voi. Eu, Sf. Mihail, vă cer să consacraţi zilele şi nopţile voastre plângerilor, 

postului şi rugăciunii. Curând, tot ce s-a ţinut în ascuns va fi revelat. Să dea Domnul să-I fie 

Voia să găsiţi în Ziua Lui Milostivirea Lui. Bine ar fi ca măcar voi, care v-aţi învârtoşat 

inima, să ascultaţi de El astăzi... numai de v-aţi deschide inima să-I auziţi Glasul... 

deschideţi-vă inimile, nu cugetele... totul se desfăşoară conform Scripturilor, curând, ei îşi 

vor pleca genunchiul înaintea lui Dumnezeu şi mulţime de limbi care n-au spus nici o 

rugăciune, vor începe să se roage. Fiţi uniţi, voi, care sunteţi poporul lui Dumnezeu, în con-

vingerile voastre şi în iubirea voastră; fiţi uniţi în rugăciune. Vă binecuvântez pe toţi, în 

Numele Tatălui, şi-al Fiului, şi-al Sfântului Duh. 

Găseşte-ţi odihna în Domnul, Vassula. Fii semnul Iubirii Lui; ai Pacea Mea. 
SF. MIHAIL 

 
21.01.91 

„Tu, care ai văzut nevoile Mele şi ai cunoscut necazul meu“ (PSALM 30:8), ai milă de mine, ai milă 

de noi toţi. 
Fiica Mea, când acest timp de Har se va fi terminat, la fel se va întâmpla şi cu Milostivirea 

Mea; atunci, era voastră va trebui să facă faţă Dreptăţii Mele. Te binecuvântez pentru că Mi-

ai împrumutat urechea, timpul şi mâna ta. Te binecuvântez, pe tine şi pe însoţitorii tăi. Ia 

Mâna Mea, îţi voi oferi Bucurie şi Pace. Iubirea e lângă tine. Ai Pacea Mea. 

 

                                                
3 (În ultimele zile, nici nu L-am simţit pe Dumnezeu, nici nu L-am „văzut“; m-am simţit ca şi cum m-ar fi părăsit, şi 

eram melancolică) 



24.01.91 
Doamne al meu? 

Eu sunt. Îţi dau Pacea Mea. Scrie: 
(Mesaj pentru grupul de rugăciune din 20.02. din Italia, Como, la Biserica de Gera Lario, şi din 

23.02. din Elveţia, Martigny, Biserica Maria-Regina.) 

Pacea fie cu voi. Preaiubiţilor, voi, pe care Inima Mea încearcă să vă atragă fără încetare, voi, 

pe care Inima Mea vă iubeşte în disperare, voi, pe care v-am zidit din Sublima Mea Iubire, 

voi, din al cărui trup am făcut Templul Meu, trăiţi în sfinţenie... şi pe voi, care păcătuiţi 

întruna, ofensându-Mă, Inima Mea v-a iertat, bucuraţi-vă! Fiţi veseli! Căci Stăpânul vostru 

nu este departe, Domnul vostru este pe drumul de Întoarcere. Veniţi şi lăudaţi-Mă, veniţi... 

chiar şi prundişul, şi stâncile, vor striga curând la Întoarcerea Mea: „Binecuvântări peste 

Regele care vine!“ Cine vine la Mine, chiar şi în stare de păcat, dacă se pocăieşte, nu-l voi 

alunga de la Mine; şi totuşi, sunt unii care nu cred în Milostivirea Mea, şi nici în Iubirea Mea; 

nu numai că nu cred, dar ei sunt cei care Mă trădează. Astăzi, îţi spun încă o dată, după cum 

ţi-am mai spus odinioară: „nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu-i este dat de la Tatăl.“ 

(IOAN 6:65) Iată de ce vă spun să vă rugaţi, ca toţi să se învrednicească să primească, din 

Milostivirea Tatălui: Harul, Harul de a se converti. Da, veniţi la Mine, dar este necesar să 

cereţi acest Har, căci numai prin Har dat lui de Sus va veni la Mine. Nu voi refuza pe nimeni 

care primeşte acest Har. Aşadar, nu vă pierdeţi timpul în a căuta obiecţii pentru a dezaproba 

Lucrările Duhului Meu. Dacă Eu chem şi voi nu răspundeţi, nu răspundeţi Harului. 

Preaiubiţilor, vă cer să vă rugaţi ca fiecare să primească acest Har de a crede şi de a se 

converti. Cuvintele pe care vi le dau sunt Duh. Ele înalţă, Ele reînsufleţesc şi Ele dau Lumină 

obscurităţii voastre interioare. Copiii Mei, v-am dat multe semne ca să credeţi că Duhul Meu 

este activ şi viu, deci nu aşteptaţi semne materiale. Duhul Meu vine în plină forţă în aceste 

zile să vă ajute acum, când noaptea este pe cale să întindă întunecimea ei de jur împrejurul 

vostru. Mi se rupe Inima de milă pentru voi când vă văd orbecăind cu mânuţele voastre, 

căutând drumul în această noapte! Vă dau numeroase semne ca să puteţi crede că acestea 

sunt zilele când Duhul Meu se revarsă peste întreaga omenire ca niciodată mai înainte. 

Aşadar, tu care şovăi, neîncrezător şi îndoielnic, cerându-Mi să-ţi dau un semn care să-ţi 

arate că aceste Mesaje, printre altele răspândite în lume, sunt de la Mine, îţi spun încă o dată 

adevărat: nu Moise a fost acela care a dat pâinea din Cer, ci Tatăl Meu. El este Cel care le-a 

dat pâine din Cer; Tatăl Meu este Cel care vă hrăneşte, căci Pâinea lui Dumnezeu (Duhul 

Sfânt) este ceea ce se coboară din Cer şi dă Viaţă lumii. 

Strămoşii voştri au mâncat mana în pustie; şi Eu am dat mulţimilor deja un semn premergător 

Sfintei Mele Euharistii, am înmulţit pâinile ca să-i hrănesc, precum Eu vă hrănesc cu Trupul 

Meu, pentru a vă da Viaţă. Am înmulţit şi peştii, un simbol al Numelui Meu:  – care 

înseamnă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Salvatorul. Aşadar, vă spun adevărat azi că, 

Mesajele pe care Duhul Meu le revarsă peste fiecare neam, nu sunt simple cuvinte, ele sunt 

Duh şi sunt Viaţă. Oare n-aţi citit ce spune Scriptura: „El le-a dat să mănânce pâine din Cer“ 

(IEŞIRE, 16:4) Aceste semne nu sunt ele suficiente pentru a vă convinge? Astăzi, Eu hrănesc 

deşertul vostru interior cu o Pâine Cerească, o altă hrană miraculoasă, o Hrană Miraculoasă 

care nu piere, ci care vă însufleţeşte duhul, căci precum pământul face să crească lucruri 

proaspete, precum o grădină face să încolţească seminţele, tot astfel Hrana Mea Slăvită 

reactivează în voi Viaţa, ardoarea şi cucernicia; precum o scânteie care poate aprinde focul, 

tot astfel Duhul Meu Sfânt se coboară peste voi să reînsufleţească această flacără plăpândă 

din lăuntrul vostru într-un Foc Arzător de Iubire. Scriptura zice: „Omul firesc nu primeşte 

cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie şi nu poate să le înţeleagă, fiindcă 



ele se judecă duhovniceşte.“ (1CORINTENI 2:14) Noul Cer şi Noul Pământ sunt chiar la uşile 

voastre acum; totuşi, mulţi dintre voi n-au înţeles şi-l consideră un non-sens, o prostie. Aceşti 

oameni fireşti preferă să ia toate Semnele Mele într-un mod superficial şi dispreţuiesc 

Mesajele Mele Cereşti; dar Scripturile se împlinesc, căci Ele au binevestit că în ultimele zile 

vor fi oameni care vor lua în râs Făgăduiala Mea. (2PETRU 3:3) Deoarece am ştiut că oamenii 

posedă o capacitate nelimitată de a păcătui şi că Vrăjmaşul, la sfârşitul timpurilor, va domni 

în Sanctuarul Meu, am păstrat din această pricină o rămăşiţă pentru Mine care să fie ziditorii 

Noului Meu Sanctuar, Prima-Pârgă a Duhului Meu. Aşa cum am păstrat pentru Mine şapte 

mii de oameni care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal în timpul lui Ilie, şi pentru 

astăzi am păstrat, cu Harul Meu, această rămăşiţă, o sută patruzeci şi patru de mii de oameni 

(un număr simbolic: din întreaga lume, oameni desăvârşiţi – FAPTELE APOSTOLILOR 14:1), toţi cu 

Numele Meu şi cu Numele Tatălui Meu scris pe frunţile lor. Aceştia sunt cei care nu permit 

niciodată ca minciuna să iasă de pe buzele lor (FAPTELE APOSTOLILOR 14:1), aceştia sunt 

Primele-Roade ale Noilor Ceruri şi ale Noului Pământ, aceştia vor fi pomii (FAPTELE 

APOSTOLILOR 14:5) vieţii, care vor rodi de12 ori pe an (număr simbolic: Noua Biserică, poporul 

lui Dumnezeu), o recoltă în fiecare lună (Arborii vieţii, adică noii-născuţi, adică noua roadă) şi ale 

căror frunze sunt leac pentru păgâni.
4
 Pentru a vă împrospăta memoria, vă voi explica încă o 

dată ceea zice cartea prin profetul IEZECHIEL 47:12: „La râu, pe amândouă laturile lui, vor 

creşte tot felul de arbori care dau hrană,“ aceasta însemnând: preoţi unşi de Duh pentru 

mireni; „cu frunze care nu se vor veşteji în veac şi fructele din el nu se vor mai isprăvi. În 

fiecare lună se vor coace fructe noi, pentru că apa pentru ele vine din locul cel sfânt“, din 

Sanctuar; (Apă scoasă din Inima lui Iisus)fiindcă „apa va izvorî din tronul lui Dumnezeu şi al 

Mielului şi va curge limpede cum e cristalul, în mijlocul pieţei din cetate“ şi „fructele lui se 

vor întrebuinţa ca hrană, şi frunzele spre tămăduirea neamurilor“. Ca un pom veţi fi, reînnoiţi 

de Duhul Meu Sfânt, care nu vă va părăsi niciodată, şi frunzele voastre vor fi tămăduitoare. 

Da, mărturia voastră va vindeca bolnavii, convertind neam după neam, dar nu de la voi înşivă 

veţi vorbi, ci Duhul Meu Sfânt care trăieşte în voi va vorbi prin voi; şi, ca pe zidari, vă voi 

trimite de la o margine la alta a pământului cu o trestie în mână ca toiag, drept etalon de 

măsură (FAPTELE APOSTOLILOR 11:1), pentru a rezidi Sanctuarul Meu şi altarele care zac în 

ruină şi care au devenit cuib de demoni (FAPTELE APOSTOLILOR 18:2). Rugaţi-vă, preaiubiţii 

Mei, pentru ca fiecare să aibă timp să se convertească; rugaţi-vă pentru ca Harul să se 

pogoare peste ei, pentru ca astfel să recunoască şi să mărturisească Adevărul. Rugaţi-vă 

pentru cei care s-au întors la mituri mai degrabă, decât la Adevăr; rugaţi-vă pentru 

convertirea lumii; rugaţi-vă să sălăşluiesc în fiecare suflet şi să-l fac Proprietatea Mea; rugaţi-

vă să pot să curg în aceste suflete „ca un râu în mijlocul pieţei cetăţii“ (FAPTELE 

APOSTOLILOR 22:2); jertfiţi-vă pentru aceste convertiri, copilaşilor; lipiţi-vă de Mine, căci un 

leopard stă la pândă pe-aproape (FAPTELE APOSTOLILOR, 13:2; DANIEL 4-6; OSEA 13:7); staţi 

aproape de Mine în rugăciune necontenită: o rugăciune la nesfârşit. Permiteţi-Mi să las 

Suspinul Iubirii Mele pe frunţile voastre, binecuvântându-vă pe toţi. Fiţi una sub Sfântul Meu 

Nume. 

Iată Vassula, ceea ce va hrăni o mulţime. Te iubesc, copila Mea. Iubirea te binecuvântează. 

Binecuvântează-Mă. 
Doamne, Te binecuvântez: Maranatha! 

31.01.91 
Mesajul Maicii Noastre Sfinte pentru adunarea de rugăciune din 23.02.91 de la Biserica Regina-

                                                
4 Apostoli 22:2 - noii ucenici care, cu ajutorul Duhului Sfânt, vor merge să convertească oameni nelegiuiţi 



Maria, din Martigny, Elveţia: 

Lăudat fie Domnul şi pace tuturor! Dumnezeu este pe cale de a vă chema la El. Cugetaţi la 

aceasta. Dumnezeu vă tot cheamă de când aţi venit pe lume; născuţi pentru El, născuţi să-L 

iubiţi, născuţi să-I fiţi Lui plăcuţi, născuţi să vă întoarceţi la El; răspundeţi Apelului Lui. Tot 

încerc prin aceste Mesaje de-aici şi din din alte părţi ale lumii, să vă aduc înapoi la 

Dumnezeu, cu iubire, la Adevărata Viaţă în Dumnezeu, pentru salvarea voastră. Pruncilor, 

da, vă numesc prunci, pentru că Domnul s-a arătat vouă, şi nu celor învăţaţi, nici iscusiţilor. 

Pricepeţi că adevărurile, iminenţa lor şi Harul acestor Mesaje ale erei voastre, pentru salvarea 

voastră şi care v-au permis să credeţi, nu carnea, şi nici sângele, ci Insuşi Tatăl vi le-a arătat 

vouă, prin Harul Lui asupra voastră. Aşadar, dacă semenul vostru nu a fost marcat cu 

ştampila Harului Sfântului Duh, rugaţi-vă ca şi el să primească acest Har pentru convertirea 

lui şi să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Dumnezeu cheamă pe fiecare la El; încercaţi să 

înţelegeţi Chemarea pentru Pacea lui Dumnezeu. Vă îndemn stăruitor să vă rugaţi pentru 

Pace, fiţi râvnitori pentru Pace. Binecuvântaţi copii, permiteţi-Mi să vă mai spun încă o dată 

că am nevoie de rugăciunile voastre pentru Pace, pentru că le iau pe toate şi i Le ofer Celui 

Preaînalt ca pe un buchet de flori primăvăratice. Rugăciunile voastre nu sunt în zadar; ele 

sunt o adevărată slavă adusă lui Dumnezeu, o dovadă a iubirii voastre. Satana este foarte 

puternic şi mânia lui aprinsă îi urmăreşte pe toţi noii-născuţi întru Numele Domnului, pe toţi 

aceia care mărturisesc pe Iisus (FAPTELE APOSTOLILOR 12:17). Iisus, în Mesajele de mai 

înainte, v-a făcut să înţelegeţi cum încearcă Satana să stingă flacăra plăpândă ce mai subzistă 

în această lume şi să vă lase fără lumină, fără fericire. El huleşte fără milă toate Puterile lui 

Dumnezeu. Cu adevărat, pământul, fără rugăciunile voastre fierbinţi pentru Pace, va simţi cu 

siguranţă vărsăturile (FAPTELE APOSTOLILOR 12:15) Satanei revărsându-se peste el, pentru a 

stinge luminiţa care a mai rămas în voi. Eu sunt tristă dincolo de cuvinte. M-am rugat pentru 

voi toţi, mereu Mă rog. Copii, vă rog, cugetaţi la Mesajele Noastre; trăiţi cuvânt cu cuvânt 

Mesajele Noastre. Eu, Binecuvântata voastră Maică, vă binecuvântez pe toţi. 
 

04.02.91 

Fiică, ai Pacea Mea. 
Ai milă de mine, Doamne. Te caut şi-mi pare că nu Te găsesc, Te chem şi-mi pare că nu-Ţi aud Glasul. Nu 
ştiu încotro mă-ndrept: prigonitorii mei mă vânează... dacă Tăria Ta nu m-ar susţine, aş fi cu siguranţă 
nimicită. O, cu aripi de porumbiţă să zbor către Tine! Doamne, cât Te iubesc! 

Pace, fiică! Vino, vreau să priveşti la lucruri mai înalte. Te ajut continuu să atingi un grad 

mai înalt de rugăciune. Eu sunt nedezlipit de tine. Fii tare. Te iubesc cu înfocare şi Iubirea 

Mea va dăinui. 

Suflete preascump, fii răbdător, voi descoperi totul la timpul cuvenit, da, tot lucrul la timpul 

lui. Duhul Meu s-a coborât ca să rămână peste tine, aşadar nu lăsa nimic să te tulbure. Prinţul 

(Satana)acestei lumi are mare putere şi aceasta i s-a dat lui spre a se împlini Scripturile. Ţi-

am spus aceasta ca să înţelegi... nu te îndoi în veci de Prezenţa Mea. Sunt cu tine pentru a-ţi 

îndrepta paşii pe calea sfinţeniei, dar, Vassula, nimeni nu atinge desăvârşirea dacât numai 

dacă sunt părtaşi la Crucea Mea. Află că lepădarea de sine te va duce pe calea desăvârşirii, 

Eu voi fi slăvit, iar tu purificată. Ştiu cu câtă lipsă de înflăcărare (de frica de a nu fi indusă în 

eroare)şi cu câtă greutate duhul tău acceptă această cale specială pe care ţi-am dăruit-o, dar 

acesta constituie un motiv în plus pentru care te-am ales. Am dorit să am în Mâinile Mele un 

biet simplu instrument, un nimic, pentru a ruşina pe cel înţelept. Am vrut pe cineva fără nici 

un pic de Cunoaştere. Eu te-am ales pe tine, şi nu tu, pe Mine. Eu sunt Unul Sfânt, care vine 

să-şi aşeze Cortul în tine. M-am coborât asupra ta pe neaşteptate, ca o dulce briză, şi ca 



vântul, despre care nimeni nu ştie de unde vine. Sprijină-te pe Mine acum, îţi voi conduce 

paşii. Nu te voi părăsi în vecii vecilor. Tu trăieşti în Lumina Mea. Ai moştenit, suflete, 

Iubirea Mea. Aşadar: 

Speranţă, fiică; spune-Mi că nădejdea ta este în Mine. 
Yahve Domnul Meu, Nădejdea mea eşti Tu. 

Credinţă, fiică, spune-Mi că ţi-ai pus încrederea ta în Mine, în toată plinătatea ei, şi-ţi voi 

spune că sufletul tău îşi va avea plata lui. Ai credinţă şi bucură-Mă, oferindu-Mi-o Mie. 
Domnul meu Yahve, cred şi am credinţă în Tine şi în Făgăduiala Ta; am încredere în Tine. 

Iubire, fiică, spune-Mi că Mă iubeşti din toată inima, din tot sufletul şi cu tot cugetul tău. 

Arată-Mi că iubirea ta este curată; preaiubito, arată-Mi că-ţi iubeşti semenul ca pe tine însăţi. 
Învaţă-mă, Domnul meu Yahve cum să Te iubesc şi cum să iubesc pe aproapele meu ca pe mine însămi. 

Eu Sunt. Ucenică?  
Da, Doamne? 

Ai încredere în Mine, iubeşte-Mă şi atinge desăvârşirea. Nu eşti singură, chiar şi în somnul 

tău, lângă tine, Eu Sunt. Află că Cerul se bucură pentru că, prin durerile tale, am salvat un 

suflet. Cu iubirea ce o ai pentru Mine, am încălzit o inimă. Nu te teme, Vassula; fiica Mea, ai 

Pacea Mea şi onorează-Mă, rămânându-Mi credincioasă. Dispreţuieşte tot ce nu este sfânt, 

însetează după tot ce sunt Eu.  

Am cultivat pământul tău ca să dea recoltă şi prin silinţa ta (să nu crezi că vine de la tine) Eu 

am trudit şi M-am ostenit în tine; Eu ţi-am înălţat sufletul la Mine; îţi spun, Milostivirea Mea 

este copleşitoare! Oh, de-ai şti şi de-ai înţelege pe deplin ce ţi-am dat... Sunt ca o mamă 

pentru tine, Sunt Oblăduitor ca o mamă super-sensibilă care poartă de grijă copilului ei. Eu 

Sunt. În aceşti ani care au trecut, ţi-am arătat Faţa Mea, nu-i aşa? 
Da, Doamne, aşa este. 

Eu, Lumina, M-am coborât şi ţi-am dat Lumină în întunecimea ta Eşti tu fericită că ai fost cu 

Mine în toţi aceşti ani? 
Da, Doamne, tot atât de fericită ca în Paradis. 

Aşteaptă şi vei vedea cât vei fi de fericită în Rai. M-am rugat Tatălui pentru tine ca să închidă 

ochii la slăbiciunea ta înspăimântătoare, Vassula Mea, şi să-ţi menţină tăria ta, dându-ţi Tăria 

Lui. Te-am încredinţat că Mă vei slăvi până în sfârşit. Roagă-te copila Mea, pentru ca pacea 

să se pogoare în această lume. Iubeşte-Mă; fii binecuvântată! 

 
05.02.91 

„Unde eşti iarăşi, Doamne? Unde Te ascunzi? Sau sunt iarăşi în întuneric şi nu pot să Te văd? Eşti pe cale 
de a-mi trage bunăvoirea Ta? Şi cu toate acestea, ştiu că nu eşti departe: `dacă paşii mei s-au abătut de la 

calea cea dreaptă şi inima mea a fost târâtă de ochii mei, iar de mâinile mele s-a lipit vreo murdărie― (IOV 

31:7); iartă-mă. 

Copila Mea, fii binecuvântată! Pacea fie cu tine! Potriveşte-te Vassula Mie şi nu mai asculta 

la Ispititorul. Îţi spun: apropie-Mă, apropie-Mă, copila Mea, Eu sunt Cel care îţi procură 

adevărata Cunoaştere O, Vassula, o Lumină a strălucit în tine, deci cum poţi să te îndoieşti? 

Sunt Eu, Domnul, care te-a salvat. 

Zis-am prin proorocii Mei că voi da Duhul Meu şi ultimului, şi celui mai nevrednic dintre 

toţi, dar copila Mea, acesta este numai începutul Făgăduielii Mele. Eu Sunt A-Tot-

Credinciosul; O, copila Mea, bucură-te! Bucură-te! pentru că în curând voi acorda Duhul 

Meu la întreaga omenire. Voi face să curgă ape limpezi ca cristalul (FAPTELE APOSTOLILOR 

22:2) din fiecare creatură vie. Vassula, Îmi ascund Faţa de tine pentru numai câteva zile ca să 

Mă cauţi; uitată, nu eşti. 
Am fost îngrozită, Doamne! 



O, nu, nu te speria, cum altfel aş putea să aprind în tine duhul interesului? Interesul de a-ţi 

înălţa până în sfârşit capul şi de a căuta Cerul, căutându-Mă pe Mine, Cel Unul Sfânt? Tu eşti 

de jos şi Eu Sunt de Sus; tu trăieşti într-un loc unde duhul tău nu reuşeşte să te satisfacă 

pentru că eşti înconjurată de tot ce nu sunt Eu, şi Eu Sunt Mă găsesc unde duhul tău, sufletul 

tău, este menit să tânjească şi să năzuiască să fie. Binecuvântata Sufletului Meu, până ce vei 

învăţa să Mă cauţi cu statornicie şi să Mă doreşti, voi continua să te pun la încerca din când 

în când. Este plăcerea Mea să te îmbăt cu Duhul Meu astăzi, şi nu ieri, nici mâine, şi poate 

nici poimâine; vezi? 
Da, Doamne, cred că, în sfârşit, înţeleg. 

Inundată de Lumina Mea, caută lucrurile Cereşti, păzind Principiile Mele. Fără Mine, eşti 

singură şi nu poţi face nimic, nu eşti în stare nici măcar să-ţi stăpâneşti gândurile, îţi zic, dar, 

ţie: nu permite ochilor tăi să dea geană de geană. Nu înseamnă că te descurajez, Vassula, dar 

de pe Buzele Mele vin Învăţătura şi Înţelepciunea, adică, te fac să mergi alături de Mine şi pe 

calea virtuţii; adică, îţi îmbogăţesc duhul ca să arăt Cunoştinţa Mea prin tine ca să te 

învrednicesc să Mă slăveşti. Înalţă-ţi dar ochii către Cer şi uită-te la Mine, fiică, şi când vei 

vedea din nou Faţa Mea, vei creşte încă o dată strălucitoare, şi inima ta va tresălta iarăşi de 

plăcere, vezi? Inima ta va fi îmbrăcată maiestuos şi în sfinţenie, în ziua în care ochii tăi vor 

vedea Măreţia Mea. Rezeamă-te pe Mine; te-am cercetat numai, copila Mea. Te 

binecuvântez, binecuvântează-Mă, Iubeşte-Mă. 

 
06.02.91 

Doamne, fereşte-Mă de toate aceste atacuri răuvoitoare, apără-mă, cine altul s-o facă? Satana împinge pe 
oameni să comploteze împotriva Mesajelor Tale şi împotriva mea. Vei lăsa Tu, Dumnezeul meu, ca 
lucrurile să scape de sub control? Cu ajutorul tău, noi construim şi ei distrug; cum voi continua? Eu sunt 
nimeni, şi dacă Tu n-ai fi alături de mine, aş fi „masacrată― în lăuntrul meu. 

Floare, ai Pacea Mea. Nu fi tristă. Lângă tine, Eu Sunt; şi ştiu, oh, cât de bine stiu tot ce se 

petrece în inimile oamenilor... Cu toate acestea, pricepe că în ciuda a toate, Eu, Domnul, voi 

creşte. Da, adică Eu voi face ca Glasul Meu să se audă din ce în ce mai mult prin aceste 

Mesaje; şi cu cât mai mulţi oameni te vor ocărî şi vor încerca să înăbuşe Glasul Meu, cu atât 

mai mult voi fi auzit. Fiică, nimeni nu Mă va opri să continui ce-am început. Eu, Domnul 

Iisus, te voi ajuta, Vassula Mea; ţine minte totdeauna acest lucru. (Am plâns) 

Nu plânge... preaiubito, nu plânge... vino, ai încredere în Mine. 

 
07.02.91 

Mesaj către lume, proclamat şi publicat la adunare de rugăciune din 23 03.91, în Biserica Regina-

Maria din Martigny, Elveţia: 

Pacea fie cu voi. Eu Sunt Iisus. Eu sunt Nădejdea pe care lumea o caută. Această Speranţă pe 

care lumea o caută este la îndemâna lor; trebuie numai să-şi întindă mâinile lor către Cer şi să 

caute lucruri Cereşti; nu trebuie decât să Mă caute şi Eu le voi răspunde. Nu-Mi ascund Faţa, 

şi nici nu-Mi întorc Ochii de la ei; Ochii Mei vă observă pe toţi şi veghează toţi paşii voştri. 

Duhul Meu umple într-adevăr întreaga lume pentru a lumina acest întuneric şi a da Speranţă 

acelora care orbecăie, afundându-se o în această noapte fără sfârşit. Preaiubiţilor, cu Cerul, 

patria voastră, şi cu pământul, loc al călătoriei voastre, aveţi toate motivele să vă bucuraţi şi 

să speraţi. O, creaţie, ţi-aş desface giulgiul mortuar fără să te aduc la viaţă? Sau Eu, care aduc 

la viaţă, vă voi trimite înapoi la moarte? Eu sunt Milostivire, Eu sunt Iubire, înălţaţi-vă 

privirea către Cer şi citiţi Semnele Timpurilor. Mă cobor ca să adun neam după neam şi să-

Mi arăt Sfânta Faţă fiecăruia dintre voi şi să vă aduc aminte de Iubirea Mea; dar iată, 

începutul durerilor a sosit, de asemenea şi începutul durerilor naşterii voastre. Voi sunteţi 



martori pentru că aţi devenit credincioşi, căci ceea ce citiţi în Scripturi devine realitate: 

efuziunea Duhului Meu în aceste ultime zile ale întunericului se revarsă cu îmbelşugare 

asupra omenirii. Sunteţi martorii unor lucruri care înainte erau cimilituri şi spuse în parabole. 

Sunteţi martorii cruzimii Satanei, dar vă promit pruncilor, că foarte curând după durerile 

voastre (care vor fi tot mai mari), va urma Bucuria, şi după durerile naşterii voastre, Iubirea se 

va naşte printre voi! Dar astăzi Mă uit cu groază de Sus la crimele generaţiei voastre care 

acum au întrecut pe cele ale Sodomei şi Gomorei, pentru că nădejdile voastre sunt construite 

pe un Hristos mincinos. Această generaţie este mârşavă, neascultătoare şi mânjită de sânge şi 

ea trăieşte la umbra Satanei. 

O, eră! Iscusita ta aşa-zisă înţelepciune într-adevăr M-a lăsat afară, pentru că inimile voastre 

orgolioase şi pline de aroganţă se consideră egale cu Mine, Dumnezeul vostru: „Spune-vei 

oare înaintea ucigaşilor tăi: Eu sunt un dumnezeu, când tu eşti un om în mâna celui care te 

ucide, iar nu Dumnezeu?“ (IEZECHIEL 28:9) Deja sângele curge pe străzile tale. În răutatea ta, 

ţi-ai pus speranţele pe tot ce nu sunt Eu, ţi-ai pus nădejdea în oameni, şi nu în Mine, în 

bogăţii care nu te salvează, dispreţuind Comoara pe care ţi-o ofer în Cer; îţi clădeşti 

aşteptările tale pe omenirea bazată pe o minciună, pentru că tu crezi că poţi să împlineşti totul 

prin propriile tale puteri omeneşti. Cu-adevărat ai acumulat mare bogăţie de pe urma 

comerţului tău activ (Dumnezeu adresează acest pasaj spiritului de gândire masonic), dar mâine 

vei muri. Puţini sunt cei care se întreabă: „De ce oare Domnul şi Maica Lui se coboară 

deodată peste noi?“ şi numai o rămăşiţă din sufletele Mele sacerdotale este preocupată de 

apariţiile Noastre regulate. Zis-am: „Iată, Eu trimit pe Îngerul Meu pentru a găti calea 

înaintea Mea“ (MALEAHI 3:1) şi este exact ceea ce Maica Mea, care este şi Maica voastră, 

face. Scripturile se împlinesc şi spus-am vouă adevărat că Acela după care suspinau Abelii 

Mei şi Iacovii Mei se va coborî pe neaşteptate, intrând în Templu pentru a nimici pe Cainii şi 

pe Isavii care au prădat şi au năruit Biserica Mea. (MALEAHI 3:1) Aţi industrializat Casa Mea, 

această Casă care ar fi trebuit să fie Casă de rugăciune! Aţi preschimbat într-adevăr Casa 

Mea într-un cuib de hoţi! Dacă Eu sunt precum spuneţi voi (Cainii şi Isavii): „Unul Sfânt“, 

atunci unde este cinstea pe care Mi-o datoraţi? Dacă sunt într-adevăr Învăţătorul vostru, unde 

este respectul cuvenit Mie? Dacă sunt Dumnezeul vostru, unde sunt adorarea Mea şi tămâia 

Mea? Unde este evlavia Mea? Cum se face că nu vă învredniciţi să citiţi Semnele 

Timpurilor? Cum se explică faptul că nu sunteţi în stare să pricepeţi lucrurile Cereşti? Cum 

se face că nu mai credeţi în Minunile Mele? De ce persecutaţi pe Abelii Mei şi pe Iacovii 

Mei, dacă nu pe faţă, în ascuns? Apar, atât Eu cât şi Sfânta voastră Maică, şi Ne manifestăm 

prin suflete, la multe neamuri, dar Arătările Noastre vă plictisesc, ba vă şi înfurie. „Iată truda 

noastră! Cât de trudnic este totul“ (MALEAHI 1:13) ziceţi voi, căci până în această zi voi n-aţi 

înţeles lucrurile Cereşti precum Abelii şi Iacovii Mei. Nu, voi n-aţi înţeles nici Iubirea Mea, 

nici pietatea, cucernicia, ce ar trebui să o aveţi faţă de Maica Mea. Voi chemaţi la credinţă şi 

vă bizuiţi pe tăria voastră, pe autoritatea voastră şi pe raţionamentul vostru. Glasul Meu, care 

cheamă astăzi la pocăinţă pe păcătoşi, vă deranjează la urechi. Când Spiritul de Dreptate 

deodată străluceşte cu tămăduirea în razele Ei, voi refuzaţi Darul Meu care vă este dăruit 

vouă, astăzi în era voastră de tenebre. Trebui-va încă mult timp să mai accept prigonirile 

voastre? Trebui-va să mai jertfesc încă, an de an, pe Abelii Mei şi pe Iacovii Mei, care sunt 

tămâia Altarelor Mele şi stâlpii tari ai Bisericii Mele? V-aţi astupat urechile la Glasul Meu 

pentru a-l auzi numai pe-al vostru; aţi privat mulţimile să mănânce din roadele Noilor Mele 

Vii pentru că Satana a intrat în voi şi v-a împleticit duhul, şi iată minune, alţii ispăşesc pentru 

crimele voastre; (deodată, Glasul lui Iisus s-a făcut blând şi trist) alţii ispăşesc pentru vanitatea şi 



nebunia voastră: pentru a vă salva; în fiecare zi, aceste suflete generoase vă întorc obrazul să-

l loviţi, să-l umiliţi, să-l amărâţi; pentru voi, aceste suflete generoase expiază cu sângele lor: 

pentru a vă salva. Aştept să vă aud, dar voi nu spuneţi ceea s-ar cuveni să spuneţi, voi nu vă 

pocăiţi, ci vă rătăciţi, continuând alergătura voastră şi târând milioane după voi: voi umblaţi 

după scaune şi stăpânire, nu să cuceriţi şi să salvaţi suflete, dar veţi cădea... şi această mereu 

mai vârtoasă lipsă de credinţă va înceta... şi în voi, Abelii şi Iacovii Mei, voi reclădi Altarele 

Mele care au fost odinioară, dar care acum zac în ruină. Voi face să curgă din voi râuri 

cristaline şi mărturia voastră va fi rodnică, pentru că aceste ape vor ţâşni din Izvorul Meu şi, 

ca pomii vieţii care cresc pe acest Râu Sfânt, copiii Mei se vor blagoslovi prin mărturia 

voastră. Copii, curaj, Eu nu v-am părăsit, nici nu v-am uitat; cine trăieşte în Mine, va simţi 

Iubirea Mea; cine se hrăneşte de la Mine, nu va pieri, cine rămâne în Mine, va trăi. Eu, 

Mirele, Mă cobor să vă iau în căsătorie în Pacea şi Iubirea Mea şi să vă amintesc că de la 

Începuturi aţi fost ai Mei. 

Eu, Domnul, vă binecuvântez, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe frunţile voastre. Fiţi una sub 

Sfântul Meu Nume. 
 



Caietul 50 
14.02.91 

Pacea fie cu tine. Floare, iubeşte-Mă, sfinţenia nu vine într-o zi, lasă-te total în Voia Mea, 

adoră-Mă şi iubeşte-Mă şi Eu voi face restul. Nu, nu dormi; suflete, păcatele tale sunt multe, 

ca nisipul mării, şi tot atâtea şi rănile pe care Mi le dai. De fiecare dată când păcătuieşti, Mă 

biciuieşti sau Mă flagelezi, sau Îmi înfigi un piron în Trupul Meu. De ce, Vassula? De ce? 

Eu, care ţi-am descoperit Sfânta Mea Faţă, ţi-am arătat-O ca s-O loveşti? Şi ţi-am arătat Rana 

din Inima Mea ca s-O străpungi şi mai tare? Nu se află pe faţa pământului una mai netrebnică 

decât tine! O, ce netrebnică! Nu pleca acum, stai şi ascultă ce am de spus. Dacă n-ar fi fost 

Milostivirea Mea Neţărmurită, Dreptatea Tatălui Meu nu te-ar fi trăznit de mult şi te-ai fi 

uscat pe loc? Eu te-am învăţat să păcătuieşti? Unde este prinosul tău cu care Îmi eşti datoare? 

Unde sunt jertfele pe care Mi le-ai promis, suflete? De ce-ai fost nepăsător faţă de Mine? 

Postul Mare a venit. (Ieri a fost miercurea cenuşii). Postul Mare va aduce iar cu sine Patimile 

Mele, cu toate acestea, tu nu eşti gata, şi nici pregătită. Te-am îndestulat cu hrană Cerească ca 

să creşti în Lumina Mea şi să devii un vas de lumină, te-am făcut a Mea, şi, cu o iubire fără 

de sfârşit, te-am ridicat din hău ca să devii mireasa Mea pe veci, înaintea Mea şi a îngerilor 

Mei. Şi totuşi pleoapele tale se-ngreunează de somn, furând ce e mai bun în tine. O, Vassula 

Mea! De-ai şti numai cât te iubesc Eu, Domnul! Mi-e sete de iubire! Ştiu, copila Mea, că 

timpurile în care trăieşti sunt rele, dar nu te-am făcut Eu să deosebeşti binele de rău? Şi 

acum, Tărâmul Meu devine iar bolovănos. Spune-Mi, oare prin eforturi proprii ai văzut tu 

Lumina? Nu, Eu am trudit în tine. (Iisus vrea să spună prin aceasta că El a lucrat în mine)Pentru 

a te menţine în Lumina Mea, am revărsat har peste har, nu te-am tratat după cum meritau 

păcatele tale, te-am tratat cum n-am tratat niciodată mai înainte un suflet: am dat Iubire 

pentru apatie, Bunătate pentru nesfinţenie, Milostivire pentru netrebnicie, da, am arătat Faţa 

Mea păcatului. Te-am tratat cum tratez nestematele (sufletele desăvârşite) Inimii Mele; M-am 

rugat Tatălui pentru tine Vassula, ca să-i aduc aminte de Jertfa Mea, ca astfel, să te cruţe pe 

tine. 
Doamne, n-am vrut nici să te rănesc, nici să te amărăsc! 

Eusunt statornic în afecţiunile Mele, floare, şi Iubirea Mea pentru tine este veşnică. Învaţă de 

la Mine: fii statornică. Vino, te vreau înaintea Mea, aşa! Voiesc suflete, să fii ca o grădină 

udată, plină de Roua Mea şi împrăştiind o mireasmă plăcută, ca Sufletul Meu să se delecteze 

în tine. Vassula, doreşti să faci Voia Mea? 
Doresc să-Ţi fac Voia, dar îmi pare că fac tocmai contrariul, Doamne... 

Te voi ajuta să continui Lucrarea Mea; lasă totul în Mâinile Mele. O, copila Mea, eşti 

înclinată spre păcat, vino dar la Mine, dă jos solzii care îţi acoperă ochii şi priveşte cine stă în 

faţa ta... „Eu Sunt“ este faţă în faţă cu tine! vorbindu-ţi şi oferindu-ţi Inima Lui în Mâna Lui. 

Vrei această Inimă a Dumnezeului tău? Ia-O, ţi-O dau, suflete; întinde mâinile pentru a primi 

Inima Mea. 
Eu nu sunt vrednică de Iubirea Ta, Doamne... 

Ştiu, dar niciunul nu e vrednic de Iubirea Mea şi cu toate acestea, Eu vin la voi astăzi cu 

Inima în Mâna Mea, vin la voi toţi. Nu spuneţi nu. Nu O refuzaţi spunând: „Am păcătuit“. Vă 

glăsuiesc Eu vouă: în Marea Mea Milostivire, v-am iertat, aşadar, veniţi, veniţi de luaţi 

această Inimă care vă iubeşte. N-aţi auzit că îndelungă e Răbdarea Mea? Mila Mea este 

copleşitoare. Veniţi, nu Mai amânaţi zi după zi. De-acum înainte, fiică, te vreau credincioasă 

în convingerile tale şi sinceră faţă de Mine. Concentrează-te în Sfânta Mea Prezenţă. Nu sunt 

niciodată absent. Tu eşti cea care-ţi întuneci lumina ochilor tăi, din pricina mulţimii păcatelor 

tale şi a a necurăţiilor pe care sufletul tău le absoarbe zilnic până într-acolo încât devii oarbă. 



„Luminătorul trupului tău este ochiul tău. Când ochiul tău e curat, atunci tot trupul tău e 

luminat; dar când ochiul tău e rău, atunci şi trupul tău e întunecat“ (LUCA 11:34) şi, în întune-

cimea ta, cu lumina ochilor tăi întunecaţi, nu poţi să Mă vezi, dar Eu, Eu nu sunt niciodată 

absent. Vassula, azi ţi-am vorbit lămurit, din Iubire. Deoarece eşti mai degrabă gata să te 

revolţi şi să păcătuieşti decât să priveşti ceea ce este sfânt, Îmi permit să-ţi vorbesc limpede 

în Iubirea Mea exclusivă. Nu-ţi închipui că Iubirea Mea geloasă poate fi lesne ignorată. Oh, 

nu! când Îmi deschid Gura, pentru salvarea ta vorbesc, nu pentru condamnarea ta. Permite-

Mi să te cert din când în când, din Iubire. 

 
24.02.91  

Înainte de călătoria mea în Anglia, Irlanda şi Scoţia: 

Vassula, consideră acest text ca o introducere pentru fiecare din aceste ţări. (Iisus mi-a indicat 

IOAN 10:14-16) Spune-le că sunt Eu, Domnul, cel care te trimite la ei. Oile care-Mi aparţin 

vor asculta Glasul Meu. Vin la ei ca să-i aduc înapoi pe mulţi la Adevăr, pe o Cărare ce le 

este necunoscută lor.  

Vin la voi cu un Foc arzător de Iubire pentru a vă readuce, preaiubiţii Mei, înapoi, acasă. 

Inima Mea Sfântă este Locul vostru de odihnă. Pentru tine, creaţie... o, ce nu voi face! Eu 

sunt Unul Sfânt al vostru, dar era voastră M-a recrucificat.. Eu sunt Cel care vă iubeşte cel 

mai mult şi cu toate acestea, Eu sunt Cel care primeşte lovituri de bici necruţătoare, din 

pricina apatiei acestei ere. Eu sunt Lumina lumii, care vine în această epocă întunecată pentru 

a vă aduce Lumina Vieţii. Aveţi Pacea Mea. Pruncii Mei, vă ofer Pacea Mea, vă ofer Darul 

Iubirii Mele. Veniţi la Mine aşa cum sunteţi, nu aşteptaţi să fiţi sfinţi ca să veniţi la Mine. 

Veniţi la Mine în starea în care vă aflaţi, nu vă temeţi, sunt Cel mai Bun Tată, pot fi 

Partenerul vostru Sfânt. Eu şi voi, voi şi Eu, şi vă voi arăta Sfânta Mea Faţă. Vă voi descoperi 

Sfânta Faţă a Dumnezeului vostru. Ochii voştri vor vedea Iubirea faţă la faţă, şi când aceasta 

se va întâmpla, demonii, furioşi, vor lua-o la fugă şi atunci veţi înţelege, preaiubiţii Mei, că 

de la început aţi fost ai Mei şi că am fost al vostru din veşnicie. Fiţi una cu Mine; Iubirea este 

la uşile voastre. Eu, Iisus Hristos, vă binecuvântez. 

 
25.02.90 

Iubirea caută o întoarcere a Iubirii.  
Deodată, m-am surprins gândindu-mă la greşelile de ortografie şi de gramatică din aceste texte şi la 

ce i-a spus El unei alte mistice care e moartă acum şi care avea aceeaşi problemă. 
Da, pentru ca să Mă înţelegi, tu Mă obligi să Mă cobor la nivelul tău de gramatică şi la 

vocabularul tău limitat. Oh, da! În materie de instrument, eşti cel mai imperfect... (Iisus 

surâdea) ...dar Eu te pot folosi, chiar şi în imperfecţiunea ta, micuţo. Iisus al tău te-a 

binecuvântat de atâtea şi atâtea ori, şi într-o zi, Vassula, într-o zi, îţi voi apărea în Lumina 

Mea şi te voi cuprinde în Lumina Mea... dar acum, Eu şi tu vom continua astfel. 
Lăudat fie Domnul! 

(Satana a zis: „În sfârşit“, voind să mă facă să cred că Iisus îmi vorbea. Ce-i drept, mi-a luat cam 

mult timp până ce am scris acele 3 cuvinte de laudă! Imediat s-a auzit Glasul lui Iisus spunându-i: 

„Linişte!“) 
.02.91 

Azi, mă-ntrebam dacă aş putea să primesc un mesaj de la Sf. Petru sau Sf. Pavel. Voiam să pătrund 

anumite mistere şi L-am întrebat pe Domnul care este părerea Lui. 
Doamne? 

Eu Sunt. Ascultă, floare, astăzi grija Mea este mântuirea voastră. De ce să pătrunzi în 

misterele Mele pe care nu doresc să ţi le dau? Sfinţenia voastră este preocuparea Mea, căinţa 



voastră este ceea ce caut la voi. Fiică, înţelege care sunt Interesele Mele, înţelege care este 

grija Mea. Şi când Lazăr a plecat pentru 4 zile în Misterele Mele şi a văzut aceste mistere şi 

le-a înţeles, i-am cerut la întoarcere să păstreze tăcere şi să ţină aceste secrete pentru el. N-am 

vrut să descopere Bogăţiile Mele unor suflete care n-ar fi înţeles însemnătatea lor. 

Bogăţia consistă în a se converti, bogăţia constă în a admite că eşti un păcătos, venind la 

Mine umil, căindu-te şi ducând o viaţă sfântă, conform Învăţăturilor Mele.  

Bogăţia nu consistă în a încerca să descifraţi misterele Mele, şi dacă încercaţi, aceasta poate 

numai să vă ducă pe drumuri întortocheate care nu duc nicăieri. Aşadar, vino la Mine ca un 

copil şi permite Mâinii Mele să te cultive şi să să te îmbogăţească în acest fel de Cunoaştere. 

Bogăţia ta să fiu Eu, Cunoştinţa să-ţi parvină prin Cuvântul Meu, foloasele tale să fie 

Foloasele Mele: 

desăvârşirea ta. 

Te iubesc, vino; nu fi nerăbdătoare la rugăciune. Iubirea este lângă tine. 
Noi, Doamne? 

Floare, da! 

 
28.02.91  

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi-n neam. (PS. 89:1) 

Eu Sunt. Sprijină-te pe Mine, preaiubită; odihneşte-te în Mine; absoarbe-Mă. Eu Sunt Tot ce-

ţi trebuie. Vino, ne vom ruga Rozariul. 

 
01.03.91 

Londra: în ajunul primei conferinţe şi adunare de rugăciune din insulele britanice. 
O, Yahve, Tu eşti Dumnezeul meu; fie Numele Tău binecuvântat! Ţi-ai urmat planul şi m-ai adus aici, pe 
acest pământ, ca să Te mărturisesc şi să-Ţi aduc Slavă. Deschide-mi gura, Doamne, ca să Te slăvesc 
numai pe Tine în Adunarea Ta. 

Ţi-o voi deschide. Eu, Domnul, te binecuvântez! Ascultă-Mă: prooroceşte-le; bizuie-te pe 

Marea Mea Putere. Orice realizare vine de la Mine, şi nu de la tine. Eu pun foc şi apă 

dinaintea fiecărui suflet şi-l las să aleagă,. Nu voi încălca în veac libertatea omului, în veacul 

veacului... Îi permit omului să aleagă şi vreau ca ei să ştie cât de mult îmi place cînd ei aleg 

ce este drept. Totuşi, mereu îl voi urmări pe păcătos ca să renunţe să mai păcătuiască. Voi 

umbla în toate părţile pentru a-l cuceri şi, de fiecare dată când cade, voi fi acolo ca să-l ridic. 

Nu-l voi alunga, nici nu-l voi acuza. Duşmanii lui s-ar putea să se bucure, dar Eu, Eu voi 

avea numai lacrimi în Ochii Mei şi-i voi cere să se arunce în Braţele Mele şi dacă o face, 

atunci îl voi întreba dacă-Mi permite să sălăşluiesc în el. Dacă este de acord, atunci voi face 

din sufletul Lui Bunul Meu şi în acest Pământ, voi aşeza Cortul Meu (în el)şi de-acolo în-

cepând, voi împrejmui Proprietatea Mea cu Iubirea Mea pentru a fi sigur că niciun intrus nu 

va intra în ceea ce tocmai Mi-am însuşit, în tocmai ceea ce a devenit al Meu pe veci. Fericit 

omul care ţine casă cu Mine, el va câştiga Cunoaşterea şi va intra în Viaţa Eternă. 

 
02.03.91 

Imediat înainte de prima mare adunare de rugăciune de la Biserica Sfântului Duh din Balham, 

Londra. 
Doamne? 

Eu Sunt; fii roaba Mea acum, preaiubita Mea. Voi fi cu tine, biruitor voi fi. Nu te teme, 

îngeraşul meu, proclamă Cuvântul Meu în Adunarea Mea. Eu sunt Cel care spune sufletelor 

Mele: „vino şi mănâncă această Hrană Cerească“, pustiul vostru să înflorească. Voi aduce 

înapoi pe surghiuniţi la Casa lor: Inima Mea Sfântă. 



 
YORK, 04.03.91 

La Şcoala Anglicană a Tuturor Sfinţilor, unde am fost invitată de părintele Ian Petit. 

Eu Sunt. Iubirea este lângă voi. Iubirea este Generoasă. Adu-ţi aminte că Eu sunt de faţă şi nu 

te vei mai clătina. Fiică, vino să te rogi Tatălui împreună cu Mine: 

Tată, cu toate că noaptea acoperă încă acest pământ, 

Ştiu că deasupra mea, Yahve, 

care vede pe copiii Lui în întuneric,  

va avea milă de ei.  

Cu Putere şi cu Slavă El se va coborî, 

ca să risipească această noapte îngrijorătoare 

într-o zi luminoasă. 

Pacea şi Iubirea ne vor acoperi,  

Şi sufletul nostru va fi covârşit de Lumina Lui. 

Eu Sunt se va întoarce, 

Eu Sunt va reveni, 

Eu Sunt va fi cu voi, 

Slavă Celui Prea Înalt! Amin. 

 
Mai târziu, am venit la Domnul, întrebându-mă dacă într-adevăr trebuie să fiu trimisă în lume, ca 

acum, călătorind pentru a mărturisi. Să mergi zilnic cu maşina, cu trenul sau cu avionul în diferite 
locuri, nu este de loc uşor, ba chiar extrem de obositor. 
Doamne al meu? 

Eu Sunt. Micuţă, de fiecare dată când Mă chemi, Inima Mea tresaltă de bucurie; numai de-ai 

înţelege aceasta, copila Mea... M-ai întrebat dacă trebuie să ieşi în lume şi să mărturiseşti 

precum faci acum; da, este necesar, nu că am nevoie de tine, dar Vassula, mergând în lume şi 

mărturisind în Numele Meu, Mă slăveşte şi în acelaşi timp, pe tine te purifică. Floare, îţi voi 

da tăria care îţi trebuie. Poartă-te cu Mine precum merită un Rege, comportă-te cu Mine după 

cum trebuie să te comporţi cu Sfântul Sfinţilor. Eu Sunt este cu tine. Vino, Copila-Mea-

salvată-de-Mine, vino, piciorul tău să calce pe urma lăsată de Piciorul Meu până la sfârşitul 

misiunii tale. Noi?  
Da, uniţi în veci. 

Deci vino la Mine cât mai des cu putinţă şi te voi umple de bunătăţi de fiecare dată când vii 

la Mine. Împrumută-Mi urechea ta, copila Mea, ca să pot să-ţi educ urechea pentru a auzi 

Glasul Meu. Mulţumeşte-Mă copilă, şi vei prospera în Mine. Iubirea este cu tine şi te 

binecuvântează. 
Mai târziu, m-am dus la Domnul. 

Ah, da! Iată-te înapoi, cu Mine; voi întocmi în amănunt discursul tău în această noapte. Eu 

sunt Cel care va limpezi multe lucruri. Repetă după Mine aceste cuvinte: 

Iisuse, atinge inima mea, 

Tu eşti Desfătarea mea, 

Vorbeşte-mi, călăuzeşte-mă 

Şi umileşte-mă. Amin.  

Desfată-Mă şi laudă-Mă tot timpul. Te iubesc şi, din această pricină, voi pune Crucea Mea pe 

tine. Eu Sunt Cel ce a purtat-O până la capăt; onorează-Mă şi slăveşte-Mă purtându-Mi 

Crucea din când în când, pentru a Mă odihni; vino! 

 
08.03.91 



Fata Mea, fii în pace. Eu sunt Iubirea. Eu sunt cu tine pentru a te ajuta să-ţi sfinţeşti viaţa. Eu 

vorbesc fiecărui suflet prin aceste Mesaje şi prin tine. Te-am hrănit cu Pâinea Mea, te-am 

crescut şi te-am făcut a Mea. Fost-am Eu, în tot acest timp, crud cu tine? Pedepsitu-te-am 

oare? Aşadar, nu te îndoi de Iubirea Mea; rezeamă-ţi capul pe Mine şi odihneşte-te; 

odihneşte-ţi cugetul în Mine, cugetă numai la Mine şi la nimeni altcineva; Eu sunt Cel care te 

iubeşte cel mai mult. Tot ce-ţi cer este Iubire: iubeşte-Mă, adoră-Mă, gândeşte-te la Mine. 

Permite-Mi să fiu întruna prezent în inima şi cugetul tău. Te-am sculat din somnul tău ca să 

vezi Frumuseţea Mea şi ca să trăieşti cu Mine. Fiecare picătură din Sângele Meu te-a făcut a 

Mea. Am răscumpărat sufletul tău, vărsându-Mi Scumpul Meu Sânge pentru mântuirea ta. 

Fiecare agonie pe care am îndurat-o a fost din Iubire, ştiind că Jertfa Mea te va salva. Tot ce 

am făcut, am făcut pentru salvarea ta. Fiica Mea, toate acestea să-ţi fie ţie clare: Eu sunt 

Iubire şi Iubirea continuă să salveze. Nu M-am oprit numai acolo (pe Crucea Mea), continui să 

vă chem la mântuire, continui să urmăresc pe cel păcătos. Fiţi pregătiţi dar, pentru că voi 

coborî curând să vă caut. Eu, Domnul, vă iubesc pe toţi în disperare.  

Iubeşte-Mă, laudă-Mă şi fii sfântă. Simte-Mă, pentru a te învrednici să-ţi aduci aminte că 

sunt de Faţă. Vino. 

 
SCOŢIA, 09.03.91 

Părintele McGinnity şi cu mine ne întrebam care rugăciune ar fi cea mai plăcută Domnului. Ne 

spuneam că cea mai bună ar fi contemplarea în linişte. 

Eu Sunt. Sprijină-te pe Mine. Eu sunt sprijinitorul şi tăria ta. Da, Vassula Mea, într-adevăr, 

Tăcerea este rugăciunea cea mai eficace dintre toate. Întâlneşte-Mă în Liniştea Mea; lasă-ţi 

duhul să fie atras de Mine şi să fie contopit în Mine, în Liniştea Mea. Permite-Mi să te 

invadez, copila Mea, permite-Mi să-ţi învălui sufletul în Iubirea Mea; deschide-te Mie şi 

lasă-L pe Dumnezeu să-Şi invadeze Proprietatea. Eu Sunt este Stăpânul acestei Proprietăţi. 

Lasă-L pe Eu Sunt să crească, lasă-L pe Eu Sunt să-Şi înmulţească Virtuţile în tine. Nu te 

teme de Mine, copila Mea, când te micşorez. Eu Sunt este aici ca să aibă grijă de Proprietatea 

Lui şi să strălucească în tine. Permite-Mi, suflete, ca să te înconjur cu Bunătatea Mea; vei fi 

copleşit cu Frumuseţea Mea; nu te uita la goliciunea ta, suflete, şi să Mă refuzi; vino la Mine 

în Tăcere şi aşa cum eşti, abandonează-te Mie în Tăcere şi vei trăi. Fii binecuvântată, fii 

binecuvântat, suflete; nimic să nu devină rivalul Meu. 
Doamne, nu lăsa ca ceva să devină sau să fie rivalul tău. 

Posteşte vinerile, aceasta Mi se cuvine Mie acum. Vino.  
Începusem să nu mai postesc vinerile din pricina programului şi a călătoriilor. Mi-am dat seama că, 
în ciuda călătoriilor, aş putea foarte uşor să postesc, dar am vrut să-mi fie mai `lesne` mie, nepostind 

din lene şi din slăbiciune...  

 
BELFAST, 10.03.91 

Chiar înainte de adunarea de rugăciune urmată de Sf. Liturghie în sala parohială Sfânta Brigitta, 

Belfast. 
Vassula Mea, tratează-Mă acum ca pe un Rege şi slăveşte-Mă, slujindu-Mi. Ai Mei Îmi vor 

recunoaşte Glasul, îi voi chema şi vor veni. 
Doamne, Puterea Mea, Fortăreaţa Mea, Salvarea Mea, Lumina şi Viaţa Mea, iată-Mă, vin să fac Voia Ta. 
Doamne, Îţi cer să-mi dai Tăria Ta pentru a slăvi iarăşi Sfânt Numele Tău. Fii Prezent printre noi şi inimile 
lor să primească din nou Sfântul Tău Duh. 

Voi fi foarte PREZENT, fiică, Duhul Meu Sfânt va fi PREZENT; Dreptatea va birui în acest 

secol. Eu, Domnul, voi aşeza Mâna Mea peste această ţară şi-i voi face să simtă Prezenţa 

Mea. (Am văzut, într-o vedenie interioară, Mâna Domnului binecuvântând toată Irlanda.) 



Cei care au urechi, să audă. Mergi acum, preaiubită, alături de tine, Eu Sunt. 

 
DUBLIN, 12.03.91 

Doamne al meu, Desfătarea mea, Tot ce am, te iubesc de moarte. Doamne? 

Eu Sunt. Sprijină-te pe Mine, copila Mea. Eu sunt Cel care te iubeşte cel mai mult. Ah, 

Vassula! Copilă a Mea, permite-Mi să-ţi folosesc mâna din nou, pentru a transmite un Mesaj 

copiilor Mei, un Mesaj pe care-L ţin în Inima Mea Sfântă pentru ei. (Se părea că Iisus aştepta 

această oră de mult timp). 

Pacea fie cu voi! Iată-Mă chiar la uşile voastre. Sunt Eu, Inima Sfântă, care vă vorbeşte. Vin 

ca să vă ofer Inima Mea; astăzi Mă cobor la voi pe această cale specială, pentru a vă pomeni 

de Căile Mele. Mă cobor la voi fiindcă sunteţi sărmani şi, deşi nu aveţi mare lucru, vă păstraţi 

încă vederea, căci Harul Tatălui vostru Ceresc este asupra voastră – dar (Iisus le vorbeşte 

despre Biserica Lui) Sufletul Meu plânge dincolo de înţelegerea voastră, când văd de Sus 

certuri cum niciodată mai înainte, în inima Sanctuarului Meu. Trupul Meu sângerează şi 

Inima Mea este o Mare Rană. Cârja păstorului pe care le-am dat-o întreagă, zace acum 

sfărâmată în bucăţi, dar înţeleg să vă vizitez curând ca să refac cârja păstorului pe care am 

lăsat-o după plecarea Mea. De asemenea, preaiubiţilor, voi, care aţi primit acest Har, rugaţi-

vă pentru cei care nu deosebesc stânga de dreapta, rugaţi-vă ca şi ei să se învrednicească să 

primească acest Har, înainte de ziua Purificării. Vă spun că în curând, foarte curând, Iubirea 

va fi cu voi ca Iubire. Rugaţi-vă ca toţi să se învrednicească să fie gata şi convertiţi, ca 

niciunul să nu fie înghiţit de tenebre şi de umbra morţii veşnice. Veghetor al Milostivirii 

Mele, Mă cobor să te înştiinţez, generaţie, şi din Iubire vin să te chem să-ţi vii în fire, prin 

Puterea Harului Duhului Meu Cel Sfânt. Iubirea caută o întoarcere a Iubirii din partea 

voastră; acesta este Refrenul Meu. 

 
18.03.91 

Mesajul Sf. Noastre Măicuţe: 

Vassula, Mea, iată Mesajul Meu:  

Aveţi Pacea Mea, copii ai Inimii Mele. Dumnezeu este în mijlocul vostru şi Împărăţia Lui 

este lângă voi; dacă aveţi ochi, O veţi vedea. Preaiubiţi copii, ascultaţi Glasul Domnului în 

aceste zile ale postului mare, ascultaţi Glasul Domnului, micşorându-vă voi înşivă, ca astfel 

Dumnezeu să poată să crească în voi, nimiciţi-vă voi înşivă ca astfel, Duhul Lui să poată fi 

văzut în voi; muriţi vouă înşivă, ca astfel Dumnezeu să poată să trăiască în voi; fiţi nimic, ca 

astfel, El să poată să fie Totul; permiteţi-I ca în acest fel să pună stăpânire deplină asupra 

voastră şi să facă din voi Proprietatea Lui. Aşadar, vă spun, copii ai Inimii Mele: atâta vreme 

cât vă luptaţi să deveniţi cineva, Duhul Sfinţeniei lui Dumnezeu, care voieşte să trăiască în 

voi, este înăbuşit prin rivalitatea voastră. Nu permiteţi duhului vostru să devină potrivnicul 

lui Dumnezeu. Micşoraţi-vă, ca El să crească, permiteţi Duhului Lui să vă formeze în acest 

fel pe calea Sfinţeniei. Ţineţi bine minte că umilinţa, supunerea şi lepădarea de sine sunt 

cheia virtuţilor plăcute lui Dumnezeu şi cu acestea, voi deveniţi săraci cu duhul şi deci, fără 

prihană, ireproşabili. Scumpi copii, Iisus a fost umil chiar până a primi moartea; nu fiţi 

niciodată ca aceia care zic: „Am totul şi ştiu totul şi nu am nevoie de sfatul nimănui“. 

Rămâneţi săraci, fiţi săraci, ca în sărăcia voastră Dumnezeu să poată să domnească şi să fie 

Rege. Nu permiteţi ca vreo deşertăciune să vă biruie. Rugăciunile Mele au scopul ca sfinţenia 

voastră să crească în El, în Acela care v-a zidit, şi ca iubirea voastră, a unuia pentru altul, să 

crească şi să se reverse, pentru a purifica această lume de răutatea şi apostazia ei. Recitaţi 

necontenit Rozariul; făceţi-o cu bucurie şi rugăciunea va deveni o bucurie. Omul bogat nu va 



răspunde, dar omul sărac va veni la Mine cu rozariul (mătăniile) lui şi, în sărăcia lui, îl voi as-

culta cât timp se roagă această simplă rugăciune, căci tot ce este curat şi simplu, este 

distrugător pentru Satana, care este Vanitatea Însăşi. Acesta este unul din principalele motive 

pentru care Satana urăşte Rozariul. Satana este puternic şi, astăzi, El vă cerne pe toţi ca pe 

grâu, pentru că aceasta este ora lui; este domnia întunericului. Rămâneţi credincioşi Casei lui 

Dumnezeu şi păstraţi Tradiţiile care v-au fost predate şi ascultaţi-l pe preaiubitul şi 

binecuvântatul Vicar al Fiului Meu. Fiecărui preot i s-a dat Harul lui Dumnezeu să făptuiască 

şi să-L reprezinte pe Fiul Meu, deci Mă rog pentru aceia care totuşi nu se supun cu umilinţă 

Vicarului Bisericii: să i se supună şi să fie binevoitori. Iisus este credincios şi Adevărat. 

Imitaţi-L pe Dumnezeul vostru, El, care este Desăvârşirea. Fiţi desăvârşiţi, imitându-L pe El 

în Umilinţa, Supunerea, Ascultarea şi Blândeţea Lui, ca şi voi să primiţi copleşitoarele daruri 

ale Suferinţei şi Mortificării, care toate vă vor conduce la sfinţenie şi în Inima Lui Sfântă, 

Locaşul vostru. 

Preoţi ai Mei, fiţi ca un câmp care a fost bine adăpat de ploi îndesate, astfel ca mieii lui Iisus 

să fie atraşi de păşunile lui verzi şi să aibă cu ce să se hrănească. Niciunui miel nu-i place să 

mănânce spini şi mărăcini. Permiteţi-Mi să reconstruiesc templele voastre şi să le fac plăcute 

lui Dumnezeu. Fericite urechile care aud şi înţeleg ceea ce spun, căci, vă spun, nu toate 

numele se găsesc înscrise în Cartea Vieţii Mielului Jertfit. Aşadar, rugaţi-vă pentru aceia care 

se pare că nu înţeleg, nefiind dornici să se deschidă, ca şi lor să li se dea Harul lui Dumnezeu, 

să audă cu urechile lor, să înţeleagă cu inima lor şi să fie astfel convertiţi şi să vadă Slava lui 

Dumnezeu. Vă binecuvântez, scumpii Mei copii, pe fiecare dintre voi. Vă iubesc. 

 
20.03.91 

Eu, Yahve, sunt Tatăl tău. Vino, îţi vei împlini lucrarea alături de Mine, fiică. Te voi întări în 

fiecare zi, pentru că e necesar ca Lucrarea Mea să se răspândească în întreaga lume. Am 

aprins lampa ta ca să vezi, copila Mea. Te-am ales ca să te învăţ din Sala Mea; din chiar Gura 

Mea ai primit Cuvântul Meu; păstrează Învăţătura Mea ca pe lumina ochilor tăi. 
Da, Domnul şi Dumnezeul meu. 

Chiar acum, în neantul tău, Eu, care sunt Totul, Mă voi mări şi, ca bruma care pătrunde peste 

tot, înţeleg să cuprind întreaga creaţie în Mine, de la străin până la cel mai bun prieten al 

Meu, căci Gelozia Mea (Iubire exclusivă)a depăşit dorinţa Mea de a o controla. Te-am creat cu 

un singur scop: te-am creat din iubire ca să Mă iubeşti; când trupul şi carnea vor fi pe punctul 

de a fi arse şi distruse, acela care Mi-a fost plăcut Mie va fi tras în Sufletul Meu în vecii 

vecilor, dar vai de cel care nu s-a temut de Mine!  

Vai de acela care niciodată n-a considerat răutatea ca nebunie şi prostia ca sminteală!  

Vai de inima care a crezut că poate atinge zenitul tăriei ei prin propriile-i puteri şi fără Mine!  

Vai de acela care nu a ascultat de Poruncile Mele!  

Vai de acela a cărui inimă este plină de răutate!  

Vai de şacalul care a complotat în noapte! 

Vai de acela care l-a judecat pe fratele său şi l-a făcut să trăiască în teroare! 

Vai de acela care a jurat strâmb! 

Vai de aceia care au vărsat sângele nevinovat al copiilor nenăscuţi! 

Răsplata voastră va fi iadul! 

Vai de necuraţii care primesc Trupul şi Sângele Fiului Meu în stare de păcat! Cât Îmi sunt de 

odioşi! 

Vai de acela care Mă insultă, refuzând spovedania şi dezlegarea şi iertarea de păcate şi vine 

vinovat să-L primească pe Fiul Meu!  



Căiţi-vă! Căiţi-vă! Căiţi-vă de păcatele voastre! La ce bun ofranda pe care Mi-o faceţi când 

aveţi şarpele încolăcit în voi? Dacă Mă întrebaţi: „Ce trebuie să facem ca să câştigăm viaţa 

veşnică?“ vă răspund: căiţi-vă! Urmaţi Poruncile Mele, daţi roade cuvenite, iar Eu, în 

prezenţa îngerilor Mei, vă voi oferi cămara pe care v-am rezervat-o. Privegheaţi şi fiţi 

pregătiţi contra tuturor acestor lucruri. Permiteţi-Mi să-Mi manifest Duhul Meu în pustiul 

vostru, după cum Îmi place şi când Îmi place şi asupra cui Îmi place, pentru a vă salva. 
Corectează-ne, Yahve, Tată Atotiubitor, cu blândeţe şi cu milă, dar cât mai degrabă! 

Iubeşte-Mă, adoră-Mă şi pune-Mă pe primul loc şi deasupra a toate... 
Învaţă-ne să Te iubim fără ca să Te mai supărăm! 

Ochii Mei sunt, copila Mea, continuu asupra voastră, şi Duhul Meu vă va inunda mai mult ca 

niciodată pentru a nu mai rămâne nimic din voi. Eu sunt Totul şi Eu pot să vă umplu cu 

Lumina Mea. O, creaţie! Eu sunt Credincios şi Bun, lăsaţi-Mă liber, o, creaţie, şi cu cea mai 

iubitoare afecţiune voi copleşi spiritul vostru cu dumnezeirea Duhului Meu; lăsaţi-Mă liber 

să nimicesc amorţeala voastră care vă duce la marea apostazie şi la ruina sufletului vostru. 

Permiteţi-Mi să vă umplu cu Focul Meu pentru a deveni credincioşi şi slujitori zeloşi ai Mei. 

Lăsaţi-Mă să vă transform pentru a deveni desfătarea Sufletului Meu. Eu Sunt Cine Sunt este 

cu voi. Fiţi binecuvântaţi şi aveţi Pacea Mea, voi, care Mă citiţi. 

 
24.03.91 

Doamne al meu, fie ca toată suflarea să facă Voia Ta!  

Fiică, lucrul pe care Mi-l doresc cel mai mult de la voi este să Mă iubiţi! Vreau să Mă iubiţi, 

iubiţi-Mă, iubiţi-Mă. Lăudaţi-Mă şi simţiţi-Mi Prezenţa. Aceasta cer de la voi, Vassula Mea. 
Doamne, învaţă-ne să Te iubim precum voieşti. Învaţă-ne să ne iubim unul pe altul. Avem nevoie de 
ajutorul Tău, pentru că noi nu putem să ne iubim de la noi înşine, decât numai dacă Tu ne dai harul Iubirii. 

Vă voi învăţa prin Har (Iisus a zâmbit arătând pe ucenicii Lui). Vă voi învăţa Cunoaşterea 

părinţilor voştri. Vă voi da tuturor tot ce vă trebuie: hrană spirituală, voi infuza în voi toţi 

iubire şi sfinţenie, nu voi amâna Făgăduiala Mea. Curând, tot ceea ce v-am spus, se va 

întâmpla; iar el, (Satana) care v-a zdrobit toţi aceşti ani, îşi va pierde puterea. Voi semăna 

iubire peste tot! Nu veţi mai orbecăi în noapte. Vino, fiica Mea. Noi? 
Da, Doamne al meu, noi. 

Aşadar, iubeşte-Mă, nu te teme de Mine, iubeşte-Mă, nu Mă neglija, iubeşte-Mă, nu Mă uita. 

Este tot ce-ţi cer, suflete! 

 
25.03.91 

Doamne, această săptămână este săptămâna mare a Paştelui la romano-catolici şi-ntr-o săptămână, este 
săptămâna mare la ortodocşi. Simt că nu este drept să avem date diferite şi să ne deosebim unii de alţii în 
Tine până într-acolo încât să auzim remarci de tipul: „Iisus al lor nu este Iisus al nostru!― 

Vă iubesc pe toţi la fel, dar mulţi dintre voi se pare că nu înţeleg aceasta. Toţi sunteţi 

netrebnici, păcătoşi sunteţi cu toţii, nestatornici sunteţi toţi, dar toţi sunteţi odraslele Mele. 

Vezi, Vassula? Am făcut Eu vreo deosebire? Am venit la tine şi ţi-am arătat Inima Mea 

Sfântă (Iisus vrea să spună că a venit la mine, grec-ortodoxă, şi nu la o catolică, şi-mi vorbeşte în 

terminologie catolică). Am mers în toate direcţiile, căutând prin ce mijloace te-aş putea face a 

Mea. Am vărsat peste tine binecuvântare după binecuvântare, ca să te înviez din morţi şi să te 

formez, deoarece îţi lipsea Înţelepciunea. Am umblat ca să te iau în căsătorie şi, în Bunătatea 

Mea, Eu Însumi te-am ales ca să devii martor pe lângă un popor care nu este al tău şi mulţi 

sunt departe de a înţelege de ce Înţelepciunea a ales dintre ei o străină. Eu, Inima Sfântă, sunt 

hotărât să le arăt că te-am luat pe tine, o străină pentru ei, părtaşă la Bogăţiile Inimii Mele 

Sfinte şi pentru a împartăşi cu tine desfătările şi durerile Ei. Da, M-am coborât ca să-i învăţ şi 

pe străini Bogăţiile Inimii Mele Sfinte. Azi am compus un nou cântec pentru ei, căci Eu sunt 



Unul şi Acelaşi! Aşadar, şcolăriţă, continuă să nu te deosebeşti sub Numele Meu, chiar dacă 

eşti azvârlită de colo-colo de suflarea potrivnicilor Mei. Nu te voi lăsa fără apărare. Voi veni 

totdeauna în ajutorul tău, copila Mea. Dacă ei te provoacă, (de la mireni până la preoţi şi 

episcopii romano-catolici - unii spun să mă schimb ca să dovedesc că sunt autentică, devenind 

romano-catolică) nu le răspunde. Voi răspunde Eu în locul tău. Scriptura spune: „...Dumnezeu 

nu este părtinitor, ci, în orice neam, cel ce se teme de El şi face dreptate, este primit de El,“ 

(FAPTE 10:34-35), dar oamenii s-au divizat între ei, s-au segregat între ei în numele Sfinţeniei 

Mele; dar aşteaptă şi vei vedea, Duhul Meu Sfânt (spre mirarea multora), va fi revărsat şi peste 

păgâni. Adevărat vă spun, aceste lucruri se vor întâmpla înainte ca această generaţie să 

treacă. Aşadar, curaj, copila Mea, nu te teme, vă voi uni până la sfârşit... şi viperei nu i se va 

mai permite să-şi scuipe veninul în hrana voastră, generaţie; hrana ta va fi intactă şi curată; 

suferinţa şi jalea se vor sfârşi. Vă iubesc şi poporul Meu va purta Numele Meu Sfânt, (simplu, 

„ucenicii s-au numit creştini“ - FAPTE, 11:26) unul, în această unitate. 
Ah! Dac-ai rupe Cerurile şi Te-ai coborî, munţii s-ar cutremura! după cum spune profetul Isaia, 66:19, dar 
nu numai ei, ci şi barele acelea de fier pe care m-ai pus să le desenez, reprezentându-i pe romano-
catolici, pe ortodocşi şi pe protestanţi. 

Îţi făgăduiesc: nu voi mai lăsa Biserica Mea împărţită pentru mult timp. Ei Insumi Mă voi 

coborî peste Ea cu toată puterea şi o voi reclădi. Ai încredere în Mine, preaiubita Mea. Nu 

voi mai îndura mult timp această generaţie nelegiuită. La urma urmei, mânia Tatălui nu mai 

poate fi reţinută mult timp; de aceea Harurile Mele se vor înmulţi asupra voastră: pentru a vă 

salva. Vassula, pământul încă nu s-a bucurat de Pacea Mea pe deplin. Ca un Pământ uscat, 

aşa îi este sete de această Pace pe care v-am lăsat-o tuturor, şi Eu, ca o apă curgătoare într-o 

grădină, Mă voi coborî ca să vă adăp. 

Şi tu, copilă, bucură-te! căci am prins rădăcină în tine şi Mi-am făcut Casa Mea în tine; şi în 

tine voi creşte, dacă Îmi permiţi. Acum, roagă-te Tatălui împreună cu Mine, copila Mea; 

repetă după Mine această rugăciune: 

Tată, fie Numele Tău binecuvântat! 

Deoarece Fiul Tău nu a venit în lume ca s-o condamne, 

ci ca s-o salveze,  

ai Milă de noi! 

Priveşte la Sfintele Răni ale Fiului Tău, 

care acum sunt larg deschise, 

şi adu-Ţi aminte de preţul cu care ne-a răscumpărat 

pentru a ne mântui pe toţi.  

Aminteşte-Ţi de Sfintele Lui Răni şi de cele Două Inimi 

pe care Tu Însuţi le-ai unit în Iubire 

şi care au suferit împreună,  

aceea a Zămislirii Neprihănite 

şi aceea a Preaiubitului Tău Fiu. 

O, Tată, adu-ţi aminte acum de Făgăduiala Lui 

şi trimite-ne pe Mijlocitorul cu toată puterea, 

Duhul Sfânt al Adevărului, 

Ca să amintească lumii Adevărul, 

şi ascultarea Fiului Tău, 

umilinţa, supunerea şi Covârşitoarea-I Iubire. 

Tată, a sosit timpul când domnia diviziunii 

strigă după Pace şi Unitate; 



a sosit timpul când Trupul însângerat al Fiului Tău 

strigă după Dreptate, 

pe care lumea nu a cunoscut-o încă, dar 

prin Inima Neprihănită a Mariei  

şi Prin Sfânta Inimă a lui Iisus, 

dă-ne, Părinte Scump, această Pace în inimile noastre 

şi împlineşte Scripturile, împlinind Rugăciunea 

adresată Ţie de Fiul Tău Preaiubit: 

aceea de a fi învredniciţi să fim toţi unul, 

una în Prea Sfânta Treime, 

ca astfel să Te adorăm şi să Te lăudăm cu toţii, 

în jurul unui singur Tabernacol, Amin. 

Fiica Mea, iubeşte-Mă precum Eu te iubesc. Iubiţi-vă unii pe alţii precum vă iubesc Eu. Fii 

binecuvântată, vino!  

 
08.04.91 

Domnul meu? 

Eu Sunt. Micuţă, Pacea fie cu tine. Iubeşte-Mă şi leagă-te de Mine, căci n-ai aflat totul despre 

Mine. (Iisus se referă la  acest fel de a-L vedea în lăuntrul meu şi de a-L auzi în locuţiuni interioare). 

Nu voi voi permite ca tăria ta să se dărâme, îţi voi da Hrana Mea aşa cum pururea am făcut. 

Floare, de data aceasta Mesajul Meu este o rugăciune pentru toate naţiile, o rugăciune pentru 

unitate; vino, scrie: 

Lăudat fie Domnul, pentru Hrana Cerească (Hrana spirituală) pe care ne-o dai, şi aceasta este 

ca să se împlinească Scripturile şi să se săvârşească Cuvântul Tău: Tu ai dat Cunoaşterea 

unor simpli copii, ci nu la învăţaţi, căci aceasta este ceea ce Ţie Îţi place, Doamne. 

Lăudat fie Domnul, pentru c-a deschis drumuri pe care oamenii să meargă şi să vină la Tine 

şi să umple Casa Ta căci, deşi ai trimis pe Fiul Tău în lume şi lumea a văzut limpede Lumina, 

nu toţi au primit Lumina, ci s-au întors în întuneric, căzând în lipsa de credinţă. Lumea a 

apostaziat pentru că a refuzat Adevărul şi a preferat să trăiască în minciună. Da, Doamne, Tu 

atât de mult iubeşti lumea încât, astăzi, în ciuda răutăţii noastre, ne trimiţi, fără preget, 

Sfântul Tău Duh, ca să reînsufleţească şi să reînvieze lumea, reînnoind fiecare făptură, ca 

fiecare să vadă Slava Ta şi să creadă şi astfel, să se convertească.  

Lăudat fie Domnul pentru c-a deschis porţile Cerului ca să reverse din Vistieriile Lui această 

Mană Ascunsă (FAPTELE APOSTOLILOR 2:17) păstrată pentru Vremile noastre. Nu, nu Moise 

a dat pâine din Cer, ci Tu, Tatăl, ne hrăneşti cu adevărata pâine, şi precum Fiul Tău, Iisus 

Hristos, este Pâinea Vieţii, tot aşa şi Unul Prea Sfânt ne hrăneşte, căci toată Pâinea care se 

pogoară din Cer este Viaţă. Stă scris în Scripturi: „cu toţii vor fi ucenici ai lui Dumnezeu“ 

(ISAIA, 54:13), şi carnea şi oasele nu pot revela Adevărul decât numai dacă Adevărul este dat 

de Acel Unul care a stabilit Adevărul şi L-a înscris în inimile noastre. 

Părinte, fie Numele Tău lăudat în veac şi iarăşi slăvit; fie ca lumea să treacă de la Întuneric la 

Lumină, de la Minciună la Adevărul total, de la Letargie la Fervoare.  

Tată, Creator al Cerului şi al Pământului, a sosit ora să ne arăţi Noul Cer şi Noul Pământ, 

unde Duhul Tău Cel Sfânt îşi va face Casa Lui în noi.  

Prea Bunule Părinte, precum L-ai slăvit pe Fiul Tău şi Fiul Tău Te-a slăvit pe Tine, Duhul 

Sfânt al Adevărului Tău să-L slăvească iarăşi pe Fiul Tău.  

În scurt timp, Tată, conform Scripturilor, primul cer şi primul pământ vor dispărea, pentru a 

se dovedi lumii: Cuvântul Tău este ceva viu şi activ, iar Iisus a biruit lumea. Când acea zi va 



sosi, rugăciunea Fiului Tău adresată Ţie va fi astfel împlinită, căci noi toţi vom fi una în Tine 

precum Prea Sfâna Treime este Una şi nedespărţită; noi vom fi de-acum nedespărţiţi sub 

Numele Tău. 

Lăudat fie Domnul şi Slavă Celui din Înălţime pentru că ne trimite în această mare apostazie 

a noastră pe Maica Noastră Sfântă, a cărei Inimă Tu Însuţi ai unit-o... în Iubire cu aceea a lui 

Iisus şi care au suferit împreună; şi tot împreună, cele Două Inimi Sfinte ne vor reînnoi şi ne 

vor aduce înapoi la Viaţă şi în Tine. Oile pierdute vor fi regăsite, mieilor rătăcitori li se va 

aminti despre adevărata lor turmă şi despre Adevăratul lor Păstor, Păstorul care nici nu-şi 

lasă turma, nici nu-l părăseşte pe cel pierdut, ci-l tămăduieşte pe cel rănit şi-l sprijină pe cel 

obosit. 

Lăudat fie Domnul în al Cărui Duh Sfânt primim botezul. Într-adevăr, fântâni de apă vie 

ţâşnesc şi i se dau omului însetat, deoarece ele ţâşnesc din belşug din Însăşi Sanctuarul Tău 

Cel Sfânt (Trupul lui Hristos), acest Sanctuar pe care L-ai ridicat în trei zile şi, din plinătatea 

Ta, primim în aceste ultime zile Harurile Sfântului Tău Duh pentru a ne reînvia, căci aceasta 

este mana din Cer, Hrana Spirituală care vine din Duh.  

Tată, fie ca poporul Tău să înţeleagă: blestemul se va ridica curând, iar Tronul Mielului, 

Tronul Tău, va fi curând la locul lui, în mijlocul nostru. Pregăteşte-ne, Tată Drept, pentru 

acea Zi Slăvită, când vom putea să Te slăvim toţi pe Tine, în jurul unui Singur Tabernacol. 

Tată, Îţi mulţumesc că Mi-ai auzit ruga şi că Mi-ai dat Cuvintele Tale pentru a arăta lumii 

Bogăţiile Inimii Tale Sfinte, Amin. 

Acum vino, fiică, vino acum, mică prietenă, nu înceta să Mă iubeşti. Cuvinte de încurajare 

vei auzi totdeauna de la Mine; aşadar, fii liniştită şi ai încredere în Mine. 

 



Caietul 51 
10.04.91 

Iubirea te iubeşte, iubeşte-Mă. Fără încercări nu vei creşte. Afecţiunea Mea pentru tine este 

clară, de aceea Satana te urăşte tot mai mult. Chiar dacă simţi că eşti sub continua ameninţare 

a vrăjmaşului Meu, Eu sunt aproape de tine ca să te susţin. Dă-ţi seama că te-am făcut să fii o 

ameninţare pentru el. Cine smulge suflete de la el este o ameninţare pentru el. Aceasta este 

una din raţiunile pentru care el nu pierde nici o ocazie ca să te urmărească. Foarte adesea, 

foloseşte oameni în acest scop. Din absolut nimic, el poate să scoată un act de acuzare pentru 

a-l distruge total pe cel pe care vrea să-l lovească. Dar aceasta nu e totul. Unul dintre faptele 

lui cele mai răutăcioase este să sugereze unui suflet adormit tot felul de idei care conduc su-

fletul într-o agitaţie şi o neodihnă totală, smulgând toată pacea sufletului aceluia. De aceea 

trebuie să stai de veghe, nu-l lăsa să te găsească dormind. 

 
13.04.91 

Doamne, despărţirea noastră — şi acum vorbesc numai despre despărţirea dintre ortodocşi şi catolici — 
este un adevărat scandal! Cum este cu putinţă ca noi, creştinii, să continuăm a fi despărţiţi, şi nu numai 
pentru un timp, ci este o divizare care durează, cu rădăcini adânci, pornind de la conflicte atât de 
absurde! Fiecare fiind un rival al celuilalt şi unii dintre noi ţinând chiar mânie şi ură în noi, cum este cu 
putinţă să vorbim cinstit când în inimile noastre o veche ceartă rămâne încă nerezolvată? Putem noi într-
adevăr să stăm în Faţa Ta şi să zicem că ne-am împăcat cu fraţii noştri? Putem noi să venim la Tine cu 
conştiinţa împăcată pentru a-Ţi oferi darurile noastre pe altarul Tău? Nu! Atâta vreme cât trăim sub 
Sfântul Tău Nume neîmpăcaţi, nu putem pretinde că venim la Tine împăcaţi cu conştiinţa. Deşi cu toţii ştim 
că cea mai mare dorinţă a Ta, Iisuse drag, este Unitatea, ne cramponăm totuşi de bariere care ne separă şi 
se pare că nu suntem atât de cinstiţi încât să ne învrednicim să zicem: „Nu suntem dispuşi să ne curbăm, 
pentru că noi deţinem adevărata Credinţă şi Adevărul.― N-am înţeles că, dacă ne unim, Mireasa Ta ar fi cu 
mult mai Frumoasă? Cu cât mai puternică ar deveni Biserica? Cât ar propăşi? Cât de multă Roadă ar da? 
Acum, Ea pare că stă pe loc. Putem noi spune în mod cinstit că Ea progresează şi câştigă suflete când, 
sub ochii noştri, vedem cum zilnic, suflet după suflet, pleacă de la Mireasa Ta, urmând filozofii de doi 
bani, da, secte ca Martorii lui Iehova, Noua Epocă (New Age), scientologia şi altele? Totuşi, eu simt că 
aceşti oameni sunt în căutarea Ta, ajută-i, dar, să Te găsească... 

Ah, porumbiţa Mea, nu te-am învăţat degeaba… ei încă n-au înţeles că am nevoie de inimile 

lor pentru a-i uni. Am nevoie de inima lor ca să reclădesc Biserica Mea în Una singură. 

Unitatea va fi din inimă. Priveşte, te-am însărcinat să porţi mărturie la un popor care nu este 

al tău, dar mulţi dintre ai tăi n-au înţeles până acum de ce Înţelepciunea te-a trimis la străini. 

Poporul tău crede că te-ai plecat în faţa străinilor. Ei n-au realizat că Eu, Domnul, am unit 

inima ta cu a lor. De fapt, crucea ta este dublă, copila Mea, pentru că eşti respinsă de anumiţi 

străini care te provoacă neîntrerupt ca să devii una de-a lor. Rămânând aşa cum eşti, le dau o 

lecţie şi unora, şi altora: îi învăţ cum să se unească şi cam ce va însemna unitatea. Unitatea nu 

înseamnă a vă deosebi sub Numele Meu Sfânt, Unitatea înseamnă a se cumineca cu Sfânta 

Împărtăşanie, crezând în Prezenţa Mea reală în Sfânta Euharistie. Unitatea, copila Mea, 

înseamnă a vă da Bogăţiile unul altuia. 
Doamne, învaţă-ne, când judecăm, să ţinem seama de Bunătatea Ta, şi când suntem judecaţi, să 

nădăjduim în Îndurarea Ta (ÎNŢELEPCIUNEA LUI SOLOMON 12:22). 

Ah! Copila Mea, cursa ta încă nu s-a încheiat, dar adu-ţi aminte, în faţa ta sunt Eu, şi lângă 

tine, Maica ta, pentru a te încuraja, iar pe urmele tale – îngerul tău păzitor, pentru a te ocroti. 

Ascultă-Mă: între fraţi, primului născut i se cuvine cinstea, deci, cinstiţi-l, cinstiţi-l pe Petre 

al Meu. Aceasta este numai o aducere aminte din partea Celui Prea Înalt. 
Acum ştiu că nu voi mai fi părăsită. Mi-ai condus sufletul la Tine, mi-am întins mâinile către Cer, iar Tu m-
ai ridicat; sufletul meu se bucură în Tine. Oh, fă şi fraţilor mei ceea ce mi-ai făcut mie! 

Nu numai că voi ridica pe fraţii tăi la Inima Mea, fiică, dar şi pe oamenii care nu Mă cunosc, 

îi voi ridica în Inima Mea; astfel Milostivirea şi Harul vor veni şi la păgâni, pentru că şi ei 



sunt parte din zidirea Mea. Fiică, sunt cunoscut ca acela care îi ajută pe cei sărmani şi 

nenorociţi... vino acum şi Mă mângâie iarăşi cu cuvintele tale blajine, care ies din inima ta, 

repetă-Mi-le. 

Doamne Iisuse, foloseşte-mă să-Ţi usuc Lacrimile, 

Doamne Iisuse, foloseşte-mă să-Ţi şterg Lacrimile, 

Inimă Sfântă, foloseşte-mă ca să-Ţi mângâi Inima, 

Inimă Sfântă, foloseşte-mă ca să-Ţi scot spinii 

care-Ţi înconjoară Capul şi Inima, 

Doamne Iisuse, foloseşte-mă ca reazăm al Capului Tău, 

Dulce şi Bune Iisuse, foloseşte-mă în orice chip 

ca să Te mulţumesc şi să Te consolez; 

Dorinţa mea este să aduc un zâmbet pe Buzele Tale. 

Atunci te voi folosi, dacă şi tu Îmi oferi voia ta.  
Îţi ofer Iisuse, voia mea, inima, duhul, trupul meu, totul. 

Atunci Iubirea îşi va face Voia Sa în tine şi Pacea Mea va domni în inima ta şi Chipul Meu se 

va reflecta în sufletul tău şi duhul tău Mă va adora potrivit Duhului Meu, iar trupul tău va 

respinge tot ce nu este sfânt, deoarece îl voi schimba şi desăvârşi în Trupul Meu Slăvit, 

pentru a deveni un altar pentru Mine, Dumnezeul tău. Vei împărtăşi suferinţele Mele, dar şi 

Bucuria Mea. Voi continua să te învăţ, astfel încât vei purta mărturie nu numai unui Hristos 

crucificat, dar şi unui Hristos înviat şi biruitor. Voi aminti fiecăruia că minuni, miracole şi 

semne constituie şi ele parte din Mine. Vino dar.  

 
14.04.91 

„Binecuvântat fie Domnul care săvârşeşte minuni de Iubire pentru Mine.“ (PSALM 30:22) 

Pacea fie cu tine. Acum, uceniţă, spune-Mi: eşti tu fericită că Mă ai pe Mine ca Îndrumător 

Spiritual? 
Da, Doamne, mai mult decât fericită. Sunt pe cale de a învăţa multe lucruri direct din Gura Ta, iar ca mine, 
şi alţii! 

Ai vrea să scrii? 
Sunt gata să-Ţi slujesc Ţie, Dumnezeul meu, pregăteşte-mă, şi deschide-mi urechea ca să aud numai 
Glasul Tău. 

Auzi-Mă dar: 

fericiţi făcătorii de Pace, ei vor propăşi în Pacea Mea şi vor radia Lumina Mea în veacul 

veacului; 

fericiţi cei milostivi, căci aceia se vor milui în Ziua Judecăţii; 

fericite sunt sufletele generoase care împărtăşesc Cupa Mea, ei se vor chema moştenitorii 

Mântuirii Mele; 

fericiţi aceia care Mă iau ei înşişi în căsătorie, aceeaşi Bucurie pe care o simt ca Mire, iar ei o 

vor simţi în ziua în care Mă vor întâlni faţă la faţă; 

fericiţi voi care nu primiţi nicio altă mărturie, ci Una – şi numai Adevărul pe care Eu Însumi 

vi L-am dat; vă spun vouă: Veniţi! Veniţi în Împărăţia Mea şi fiţi părtaşi cu Mine la tot ce 

am; 

fericiţi cei care nu se deosebesc sub Numele Meu Sfânt, dar arată unitatea lor prin umilinţa 

lor şi prin iubire; ei se vor numi Stâlpii şi Temelia Sanctuarului lui Dumnezeu; 

fericiţi sunteţi voi, care credeţi fără să fi văzut; bucuraţi-vă pentru Harul pe care L-aţi primit 

de la Tatăl Meu şi rugaţi-vă pentru aceia care nu au primit încă acest Har; 

binecuvântaţi sunteţi voi care primiţi să fiţi flagelaţi, umiliţi şi pironiţi cu Mine pe Cruce, şi 

care purtaţi semnele Trupului Meu în al vostru; locaşul vostru în Cer va fi deschis ca să vă 



primească şi răsplata voastră mare va fi; 

fericiţi cei care păstrează Numele Meu Sfânt, când cheamă şi cer în Numele Meu, îi voi 

asculta; 

fericiţi cei mici care Mă laudă şi Mă adoră, lucruri covârşitoare voi săvârşi în ei; 

fericiţi cei credincioşi, care iau seama la Poruncile Mele şi din Scriptură nu schimbă o virgulă 

din ceea ce s-a scris, căci a lor va fi Împărăţia Cerurilor; 

fericiţi sunteţi voi, mieii Mei, care sunteţi hăituiţi pentru Mine de lupi răpitori, pentru că am 

cinat cu voi, umăr la umăr.  

Zic vouă: toate suferinţele voastre nu sunt în deşert; Tatăl vede toate acestea şi socoteşte 
faptele fiecăruia; Sodomei şi Gomorei nu le va fi atât de greu cât le va fi acelora care au 
prigonit Duhul Meu Cel Sfânt. 
Aşadar, privegheaţi, căci nimeni nu ştie nici ziua, şi nici ora Venirii Mele. Regele vostru va 
veni curând. Acela pe care L-aţi aşteptat atât de îndelung, va veni pe neaşteptate la voi. Deci 
curaj, preaiubiţilor; într-adevăr, fumul diavolului a pătruns în Sanctuarul Meu, dar care fum 
durează în veci? Eu, cu Suflarea Duhului Meu Sfânt, voi risipi şi spulbera acest fum şi 
niciunei stăpâniri, şi niciunei puteri de dedesubt nu-i va fi cu putinţă să intervină. Vin să aduc 
Foc pe pământ şi să curăţ neam după neam. Fiţi binecuvântaţi! 

15.04.91 
Doamne, vino la noi cu toată puterea Duhului Tău Sfânt, căci, Mult Prea Blândule Tată, precum Tu L-ai 
slăvit pe Fiul Tău şi Fiul Tău Te-a slăvit pe Tine, ora a sosit ca Duhul Tău Sfânt al Adevărului să-L 
slăvească pe Fiul Tău. Dovedeşte lumii că al Tău Cuvânt este viu şi făptuitor, ci nu simple cuvinte 
imprimate pe hârtie. „Duhul Tău Cel Sfânt să întoarcă inima părinţilor către fii şi inima fiilor către părinţii 

lor.― (MATEI 3:24) 

Pacea fie cu tine.Vassula, Scripturile niciodată nu mint. Zisu-s-a doar că în zilele de pe urmă 

vor fi oameni care, păstrând înfăţişarea adevăratei credinţe, vor tăgădui puterea ei tainică! 

(2TIMOTEI 3:3) Preaiubită, oare la Întoarcerea Mea nu voi mai găsi nicio urmă de credinţă? 

Puterea tainică a Bisericii Mele este Sfântul Meu Duh, viu şi făptuitor în Ea. Precum inima în 

Trup, Sfântul Meu Duh este Inima Trupului Meu care este Biserica. 

Puterea ascunsă a Bisericii Mele este Duhul Meu Sfânt care dă în dar şi împarte darurile şi 

harurile Lui spre folosul Bisericii; 

puterea tainică a Bisericii Mele constă în Duhul Meu Sfânt, Pomenirea 

Cuvântului Meu, nerelevând nimic nou, ci aceleaţi porunci date de aceleaşi 

Duh; 

puterea tainică a Bisericii Mele este Duhul Meu Sfânt care vă transfigurează, 

vă înalţă şi vă preschimbă în adevărate copii ale Mele; 

puterea tainică a Bisericii Mele este Duhul Meu Sfânt, Focul care vă 

însufleţeşte, vă purifică şi face din duhurile voastre coloane de foc, flăcări 

arzătoare de iubire, torţe vii de lumină, pentru a vesti fără teamă Cuvântul 

Meu, devenind martorii Celui Prea Înalt şi învăţându-i şi pe ceilalţi să caute 

numai lucrurile Cereşti; 

puterea tainică a Bisericii Mele este Duhul Meu Sfânt, Viaţa şi Suflul care vă 

ţine vii şi face ca duhul vostru să Mă dorească, chemându-Mă: „Tată“. 

Dacă refuzi, copilul Meu, şi dacă anulezi darurile Duhului Meu Sfânt, ce slujbe te vei 

învrednici să-Mi faci şi să-Mi închini? Nu fi precum cadavrele care păstrează pe dinafară 

aparenţa credinţei, dar resping puterea ei tainică prin speculaţii deşarte care Mă limitează în 

Dumnezeirea Mea. Nu-i opriţi pe aceia care vin la Mine ca nişte copii, trăind o viaţă de 

jertfire Duhului Sfânt; Eu sunt Acela care îi cheamă la nunta Duhului Meu Sfânt. Secretul 

sfinţeniei este: evlavia către Mine, Dumnezeul vostru, şi voi înşivă nu sunteţi în stare să 



faceţi nimic, decât numai dacă Duhul Meu, care trăieşte în voi, vă călăuzeşte şi vă învaţă 

lucrurile Cereşti. Adevărat vă spun, cine se teme de Mine acceptă certarea Mea; aşadar, nu 

dormiţi acum, căci acestea sunt Vremurile când trebuie mai mult ca niciodată să fiţi treji şi 

vigilenţi; acestea sunt Timpurile când trebuie să deschideţi urechile şi să ascultaţi de Duhul 

Meu Sfânt şi nu să-L dispreţuiţi. Nu faceţi pe înţelepţii la momentul nepotrivit, înlăturând 

Suflarea Sfântului Meu Duh şi suprimând puterea tainică ce însufleţeşte Biserica Mea. Vrei 

să fii prudent? Deschide-ţi dar ochii. Vrei să fii prudent? Deschide-ţi inima şi urechile, 

prietenul Meu, nu cugetul; o persoană prudentă niciodată nu dispreţuieşte un avertisment de 

la Duh; numai cel mândru nu ştie nimic despre frică; frica de Domnul este începutul 

Înţelepciunii. Vrei să fii prudent? Caută Adevărul care cu disperare se pleacă asupra mizeriei 

tale pentru a te salva! Uită-te la Cine se pleacă spre nemernicia voastră şi răutatea voastră ca 

să vă tragă la El şi să vă ridice din mormintele voastre pentru a sufla iarăşi Viaţă în voi! O, 

vino, nu Mă înţelege greşit, nu te forţez, nici nu încerc să violez libertatea ta! M-a cuprins 

Mila de tine, generaţie, nu spune că tot ce am avut de spus, s-a spus; de ce Mă limitezi pe 

Mine ca pe tine? Eu sunt Aducătorul Aminte al Cuvântului Meu, da, puterea ascunsă a 

Bisericii Mele şi Eu sunt liber să vă trimit noi minuni şi să fac noi miracole; sunt liber să te 

cresc şi să revărs mirungere tămăduitoare din Vistieriile Inimii Mele Sfinte, când poftesc şi 

cui poftesc. Sunt pe cale să clădesc, da, să reclădesc Biserica Mea care zace acum în ruină. 

Deci nu Mă lăsa, generaţie, când vei da faţă cu Mine la Ziua Judecăţii, să-ţi spun: tu, tu ai 

fost unul din prigonitorii Mei,  care dărâma în timp ce Eu zideam. Milostivirea este acum la 

uşile voastre şi Mila Mea bate la uşile voastre în vremile încercărilor voastre. Vă pretindeţi 

sfinţi? Dovediţi-Mi că sunteţi sfinţi arătându-Mi adoraţie; dovediţi-vă sfinţi arătându-Mi 

sufletele pe care le convertiţi şi le aduceţi la Mine, căci Împărăţia Mea nu constă în vorbe, 

nici în aparenţa credinţei, ci în Puterea Ascunsă, pe care numai Eu pot să v-o dau prin Duhul 

Meu Cel Sfânt, dacă Îl căutaţi. Simţiţi Prezenţa Mea şi Iubirea Mea ce v-o port fiecăruia 

dintre voi. Eu, Iisus Hristos, sunt de faţă, şi vă binecuvântez pe toţi din adâncul Inimii Mele 

Sfinte, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe fruntea voastră. Fiţi una, Biserica va reînvia. 

 
20.04.91 

Doamne, îţi mulţumesc că ai făcut din mine proprietatea Ta şi soţia Ta. Învaţă-i pe aceia care nu înţeleg că 
Tu dai voie prigonitorilor să Mă atace, căci şi-n acest fel Tu vei fi slăvit. Şi Tu ai spus-o răspicat că nu le 
vei permite niciodată să-Mi rănească sau să-Mi atingă sufletul. Fă-i să priceapă diferenţa, căci este o 
diferenţă. 

Floare, Cupa Mea are gust amar, mai eşti tu încă dornică s-O împarţi cu Mine? 
Vreau să împărtăşesc Cupa Ta cu Tine. 

Da, dovedeşte-ţi iubirea pentru Mine oferindu-Mi voia ta, fii râvnitoare să Mă slăveşti pe 

Mine, Dumnezeul tău, îmbrăţişând Crucea Mea. Ai devenit Proprietatea Mea din care Eu Îmi 

trag Desfătările Mele. Tu ţi-ai încredinţat viaţa în Mâinile Mele. Fiică, ascultă: rămâi slabă, 

căci în slăbiciunea ta, Eu pot să lucrez mari lucruri. Fii nimic, pentru că în nulitatea ta Eu pot 

să fiu Totul; fii tăcută, căci în această tăcere Îmi voi găsi odihna. Rămâi maleabilă, ca să te 

pot modela într-o copie a Crucifixului Meu; rămâi limitată, pentru ca Puterea Mea să se 

oglindească în tine. Devino imaginea Mea, fiind ascultătoare, răbdătoare, supusă, pură, 

supusă, umilă, credincioasă şi în rugăciune continuă, precum eram Eu cu Tatăl. Nu dormi 

niciodată, nu tăia niciodată legăturile cu Tatăl. Viaţa Mea pe pământ era o rugăciune 

necurmată cu Tatăl, în momente favorabile şi defavorabile. Ascultă-L pe Tatăl şi fă Voia Lui; 

hrana ta este dată de Mine, Mântuitorul tău. Tot ce mănânci vine de la Mine ca să te învăţ să 

trăieşti singura Adevărată Viaţă în Mine, Dumnezeul tău. Adevărat îţi spun, „nu te teme de 

cei care omoară trupul dar care nu pot să omoare sufletul, ci teme-te mai degrabă de acela 



care poate pe amândouă, şi trupul şi sufletul, să le piardă în gheenă“ (MATEI 10:28). Rămâi în 

Mine şi Eu în tine; voi permite ca firea ta muritoare să fie pusă la încercare, ca să creşti în 

încercările tale, dar sufletul tău nu va fi atins. Carnea şi sângele nu pot moşteni Împărăţia 

Mea; aşadar, nu te teme, prin încercările tale Eu iarăşi sunt slăvit. Părăsită nu vei fi niciodată! 

 
23.04.91 ST. GEORGES, PROVINCIA QUEBEC 

Mesaj pentru Canada: 

Vin în ţara voastră pentru a vă lăsa un semn covârşitor al Iubirii Mele. Vin Eu, Regele vostru, 

ca un cerşetor, în zdrenţe şi desculţ, ca să vă cer să faceţi pace cu Mine şi să vă cer o fărâmă 

de iubire. Din Marea Mea Milostivire, Mă plec până la voi ca să vă scot din letargia voastră 

şi din întunecimea voastră ca să vă învredniciţi să gustaţi din Copleşitoarea Mea Iubire pentru 

voi. 

 
24.04.91 CHATEAUGUAY, QUEBEC, CANADA: 

Fă-Mi plăcerea, fiică, de a Mă slăvi. 
Ajută-Mă Doamne, să binevestesc Mesajul Tău de Iubire. 

Eu voi lua totul în sarcina Mea, aşadar, nu-ţi fă probleme, voi sta lângă tine; vino dar. 

 
25.04.91 

Înainte de întâlnire, L-am rugat pe Domnul să-mi vină în ajutor. 

Vassula, pot Eu vreodată să cer ceva dincolo de puterile tale? Fiică, împlinirea Legii Mele 

este Iubirea. Iubirea este Rădăcina Legii Mele şi celelalte porunci nu pot să rămână în 

picioare dacă Iubirea nu este. Te-am zidit ca să Mă slăveşti. Ascultă, vei fi sub stăpânirea 

Duhului Meu (la întâlnire). Dă-Mi Mie familiile acestei naţiuni; dă-Mi, floare, slava datorată 

Mie acum. Spune-le (canadienilor): Eu sunt Mântuitorul vostru şi vin nu ca să vă condamn, ci 

ca să vă salvez cu dreptatea Mea salvatoare. Aşadar, invocaţi Numele Meu, preaiubiţi copii. 

Iisus înseamnă Cel Care Salvează; Eu sunt chiar la uşile voastre, preaiubiţilor. Vă bi-

necuvântez pe toţi. 

 
MESAJ CĂTRE UN SUFLET: 02.05.91 

Pacea fie cu tine. Venirea domniei Mele pe pământ este aproape şi Voia Mea va fi făcută pre 

pământ precum este în Cer (Zicând acestea, Iisus se uita la Cer. A spus-o foarte maiestuos), şi în 

inimile voastre, voi reclădi unitatea Bisericii Mele. Nu voi mai aştepta de loc pentru pentru 

aprobare omenească şi Mireasa Mea va fi iarăşi înveşmântată în Slavă strălucitoare. 

Blestemul diviziunii va fi ridicat şi Femeia înveşmântată în strălucirea soarelui, pe care O voi 

trimite înaintea Mea pentru a vă educa şi a vă încuraja. I-am dat putere asupra fiecărei rase şi 

asupra fiecărei ţări, să deschidă un drum larg pentru Mine. Fumul, care a pătruns până în 

inima Sanctuarului Meu, spurcându-Mi Potirul, Tabernacolul şi tot ce este sfânt, îl voi risipi 

cu o suflare a Duhului Meu. Neamurile vor vorbi atunci o singură limbă şi toţi Îmi vor sluji 

în jurul Unui Singur Tabernacol, al Unuia al Mielului Jertfit, al Unuia al Jerfei Perpetue pe 

care potrivnicii Mei încearcă să-L abolească şi să-L înlocuiască cu dezastruoasa abominare. 

Foarte curând, acum, prietene al Meu, va trebui să fiu iarăşi cu voi toţi, şi rugăciunea Mea 

sacerdotală către Tatăl se va împlini: veţi fi una ca şi Noi în Sfânta Treime. Mai am ascunse 

multe lucruri în Inima Mea Sfântă pe care să le dau în vileag şi să vi le arăt, căci Comorile ce 

le port înlăuntrul Meu sunt nenumărate, dar e prea mult ca să le poţi duce acum. (Iisus a zis 

aceasta cu umor). Sufletul tău nu va fi în stare să poarte totul, dar, puţin câte puţin, îţi voi 

dezvălui Comorile Inimii Mele Sfinte şi, pas cu pas, te voi călăuzi în ceea ce se pare că este 



un Far: un Mister de o Bogăţie de Nepătruns, care a fost ţinut ascuns timp de generaţii şi de 

secole. Îţi voi revela prietene, îmbelşugata slavă a Nădejdii, Înţelepciunii şi a Cunoaşteri. 

Prinde rădăcină în Mine şi vei purta roadă. Rămâi în Mine şi vei trăi. Ţi-am spus, prietene al 

Meu, toate acestea, ca atunci când încercările vin, să nu te clatini. Iubirea este alături de tine. 

Iubeşte-Mă. 

 
03.05.91 

Doamne, îmbată-Mă cu Sfântul Tău Duh; vino şi cucereşte-mă cu Duhul Tău Cel Sfânt, încât vrăjmaşul să 
nu mai găsească loc în Mine. Sfântul Tău Duh să sălăşluiască în adâncul cel mai adânc al sufletului meu 
ca să-l adape şi să-l îndestuleze cu bogăţii, din acele care nu sunt din lume. Binecuvântat fie Dumnezeu! 

Eu Sunt este cu tine. Ai Pacea Mea. M-am coborât în cămara ta pentru a-ţi oferi prietenia 

Mea. Pe-atunci, îţi eram străin, dar vezi? Învăţăturile Mele te-au ridicat la Inima Mea, iar 

astăzi ţi-am preschimbat uscăciunea într-un pământ roditor. Porumbiţa Mea, Mă desfăt în 

tine, prunca Mea, trăiesc în tine, reazemul Capului Meu, Mă odihnesc în tine; slăveşte-Mă 

refăcând Casa Mea, slăveşte-L pe Tatăl care este în Ceruri, tratându-L ca pe un Rege. Ah! 

Fiica Mea, Gura Mea este uscată din lipsă de iubire! Mor de sete din lipsă de iubire, pansează 

Rănile Mele cu iubirea ta, scoate-Mi spinii şi alină-Mă, laudă-Mă tot timpul din inimă, 

vorbeşte-Mi şi nu aştepta până mâine, delectează-Mă rămânând mică; permite-Mi, Vassula 

Mea, să-ţi folosesc mâna. Oferă-Mi timpul tău şi Te voi sătura din Fântâna Mea şi Comorile 

pe care ţi le voi da nu vor putea fi în veci evaluate, nimeni nu va fi în stare să pătrundă mă-

reţia lor. Eu, Domnul, Mă voi face un Tron în tine pentru a te stăpâni; Îmi voi permite, 

fiindcă Mi-ai dat consimţământul, să urmez pasiunile Inimii Mele. Sunt în Ţarina Mea şi am 

deplină stăpânire asupra ta. Laudă-Mă des şi binecuvâtează-Mă. Iubirea este cu tine. 

 
06.05.91 

Doamne Dumnezeul meu, cine poate să ne aducă nouă salvarea, dacă nu Tu? 
Cine poate să ne aducă înapoi acasă, dacă nu Tu? 
Cine poate să ne dea fericire, dacă nu Tu? Atunci, Maranatha! 

Fiică, morţii nu Mă pot lăuda. Iată de ce Mă voi coborî cu toată puterea Mea asupra voastră şi 

vă voi învia pe toţi pentru a vă aduce aminte de măreţia Mea, de splendoarea Mea şi de 

suveranitatea Mea. Vino, scrie Vassula: 
(Mesaj pentru întâlnirile de rugăciune din 18 mai 1991 de la biserica NEPRIHĂNITEI ZĂMISLIRI din 
Toulouse, Franţa)  

Pacea fie cu voi, fiii şi fiicele Mele. Am numărat oile Mele şi inima Mea este distrusă de 

durere. Numai o rămăşiţă mai trăieşte astăzi, care nu a fost atacată de Apostazie; numai un 

pumn nu şi-a pierdut credinţa; numai câţiva au rămas care au supravieţuit pericolului 

Raţionalismului, iar Eu, de Sus, M-am tot uitat în calea voastră până ce Mi-au obosit ochii, 

aşteptând să-Mi oferiţi inima voastră şi lepădarea de sinele vostru, dar inima acestei generaţii 

este îngroşată cu nesăbuinţă. Şi totuşi, deşi n-aţi ţinut cont de Legea Mea de Iubire, ci v-aţi 

îndepărtat cu inimile şi v-aţi făcut propria voastră lege şi statuturi, Eu nu voi sta acolo 

nepăsător, văzându-vă cum vă îndepărtaţi din ce în ce mai mult de Poruncile Mele. Înţeleg să 

te salvez, generaţie, înţeleg să te reeduc pentru ca să-ţi vii iarăşi în fire şi să te călăuzesc cu 

mare iubire înapoi pe calea Dreptăţii. Te voi învăţa să chemi Numele Meu, te voi învăţa să 

umbli în Prezenţa Mea, te voi învăţa să trăieşti o viaţă de rugăciune, copilul Meu; te voi 

învăţa să Mă iubeşti cu tot sufletul tău, te voi dezlega de legăturile morţii, care leagă sufletul 

tău de tot ce scârbeşte Sufletul Meu, dacă tu îmi oferi voia ta. Copilul Meu, priveşte, uită-te 

în jurul tău, Sfântul Meu Duh se pogoară ca să vă întâlnească şi să vă reînsufleţească pe toţi. 

Îmbrăcat ca un cerşetor, cu Lacrimi de Sânge curgându-Mi pe Obraji, Mă cobor de pe Tronul 



Meu, plecându-Mă până la voi pentru a vă salva sufletul de dezastru şi de foamete; pentru 

Numele Meu Cel Sfânt, Mă voi manifesta prin chiar acele lucruri în care voi nu mai credeţi. 

Voi manifesta Duhul Meu Cel Sfânt prin minuni, prin miracole, Îmi voi manifesta Puterea în 

slăbiciune şi în netrebnicie ca niciodată mai înainte. Mă voi coborî cu mii de miriade de 

îngeri, ca să revărs asupra voastră, generaţie, Mana Mea Cerească, această Mană Ascunsă 

(FAPTELE APOSTOLILOR 2:17), şi vă voi umple gurile voastre cu hrana Mea, ca gura voastră 

să proclame Slava Mea. Apostazia a cauzat Milostivirea Mea şi Raţionalismul, urgia erei 

voastre, a provocat Puterea Mea. Trimit înaintea Mea, ca să vă educe, pe Femeia îmbrăcată 

cu Soarele, pe a doua Evă, să vă înveţe şi să vă conducă pas cu pas în Cer. Vă trimit Sfântul 

Meu Duh în această Noapte să vă fie Însoţitor şi Mângâietor şi să va aducă aminte Cuvântul 

Meu; vă trimit o misiune de îngeri ai speranţei care să risipească temerile voastre. Veniţi şi 

ascultaţi, voi toţi care sunteţi morţi de foame. Fericit omul pe care îl invit la Nunta Duhului 

Meu Sfânt, el va fi umplut cu Hrana Mea Cerească şi, cu toate că greşelile lui îl copleşesc, 

Sfântul Meu Duh le va spăla în odihnirea Lui în el. Înţelegeţi, preaiubiţii Mei, că trecerea 

Mea pe pământ nu este pentru condamnarea voastră, ci pentru salvarea voastră. Cine este 

gata să Mă vadă? Cine va lua seama? Cine va recunoaşte Tronul care se coboară din Ceruri 

în mijlocul vostru? Nu vă împotriviţi Harului Sfântului Meu Duh, sunt cu voi pururea; rugaţi-

vă fierbinte pentru convertirea erei voastre; deschideţi-vă inimile şi vorbiţi-Mi; oare Îmi veţi 

oferi voia voastră? O, Casa Mea! Vino, vino la Mine şi umblă în Lumina Mea. Totuşi, la 

Marea Mea Întoarcere, găsi-voi oare vreo fărâmă de credinţă pe pământ? Astăzi, vă vorbesc 

deschis, pe-nţelesul vostru, pruncii Mei; în puţin timp, Iubirea se va întoarce ca iubire, 

întoarce-Mă voi la voi şi adevărat spune-vă-voi vouă: `dacă aţi recunoscut Sfântul Meu Duh 

şi L-aţi văzut, este datorită faptului că Îmi aparţineţi Mie, pentru că lumii nu-i e cu putinţă să-

L recunoască, nici să-L vadă, nici să-L primească. Oh, mititeilor, ce nu voi face Eu pentru 

voi! Cât Îmi doresc să vă văd întăriţi cu darurile pe care le revărs asupra voastră. 
Iisus, în toată Măreţia Lui, drept şi fără să se mişte, a mai spus: 

Întăriţi-vă în rugăciune, în rugăciune necurmată adresată Mie. 

Binecuvântez pe fiecare dintre voi, şi ţie, (se adresează unei persoane în mod special, prezentă la 

întâlnire), care ai venit deoarece Crucea te dărâmă, sprijină-te pe Mine, preaiubite şi oferă-Mi 

Mie nenorocirea ta şi suferinţa ta. Te iubesc; voi veni în ajutorul tău. Slăviţi-Mă, lăudând 

Numele Meu. Primiţi Suflarea Sfântului Meu Duh pe frunţile voastre şi fiţi una sub Numele 

Meu Sfânt. 

 
13.05.91 

Copila Mea, permite-Mi să vorbesc copiilor Mei, dându-Mi consimţământul tău pentru a-ţi 

folosi mâna şi timpul. 
Eu sunt lipită de tine din iubire. Nu sunt eu Doamne, Proprietatea Ta? Aşadar, foloseşte-mă pe deplin, 
după bună plăcerea Ta, Doamne al Meu, căci aceea îmi face cu adevărat plăcere. Vino, Duh Sfânt şi 
cucereşte-Mă... 

Cetate! (Deodată, pe neaşteptate, Dumnezeu a schimbat tonul şi Glasul Său, răsuna ca un tunet, 

când m-a chemat „cetate“) pe care M-am coborât s-o vizitez pentru a binevesti tuturor Iubirea 

Mea prin tine şi pentru a tămădui pe locuitorii tăi bolnavi, nu te voi lăsa să pieri în vina ta, şi 

nici nu voi aştepta să văd cum putrezeşti, te voi birui. Eu sunt Regele tău, Eu sunt Cel 

Desăvârşit; auzi-Mă, intenţionez să te modelez, Generaţie, într-o reflecţie a Divinităţii Mele, 

neamul păcătosului îl voi stinge într-un Foc nimicitor, Generaţia ta va avea nunta ei cu Duhul 

Meu Sfânt (FAPTELE APOSTOLILOR 21:2) şi voi schimba faţa pământului cu Focul Meu 

mistuitor într-un pământ divin, prosper şi nou, şi lumea de azi va pieri. Vă voi scoate pe toţi 



cu Flama Mea arzătoare curaţi ca „aurul curat şi străvezii ca sticla“, pentru că inimile voastre 

vor fi ale Mele şi în Mine. Eu şi Tatăl Meu vom fi Locuinţa ta
5
 şi voi veţi fi Locaşul Nostru. 

Intenţionez să vă redau dumnezeirea, zidire, pentru ca luminoasa Mea Slavă să fie o făclie 

aprinsă (FAPTELE APOSTOLILOR 21:23) în lăuntrul vostru; apoi, ca o santinelă păzind o 

intrare, vă voi păzi şi Eu de tot ce este pângărit, care ar vrea să intre în lăuntrul vostru 

(FAPTELE APOSTOLILOR  21:27). Voi face din fiecare din voi o cetate luminoasă, vă voi 

reînnoi total, căci acesta este chipul în care voi veţi fi pregătiţi să vă împreunaţi cu Sfântul 

Meu Duh. Duhul Meu Sfânt îşi va face Casa Lui în voi, schimbându-vă, ca să deveniţi 

Cetatea Lui Sfântă (A se citi FAPTELE APOSTOLILOR  21:1-3), Domeniul şi Proprietatea Lui. 

Lumea din prezent va fi trecut şi Voia Mea pe pământ va fi făcută precum este în Cer. Iubirea 

se va coborî ca iubire şi Eu, Domnul nevăzut, voi deveni vizibil înlăuntrul inimii voastre. Ora 

vine când nu veţi mai orbecăi în întuneric, deoarece inima voastră va fi luminată de Slava 

Mea. (FAPTELE APOSTOLILOR 21:23-24) Slava Mea va fi vizibilă în inimile voastre. Vino, 

copila Mea, auzi-O pe Maica Mea acum, rămâi aproape de Mine. Noi? 
Da, Doamne. M-ai cucerit, cucereşte-i şi pe ceilalţi... 

Mijloceşte pentru ei şi voi veni şi-i voi căuta şi voi salva ce-a fost pierdut (LUCA 19:10). 

Citeşte ISAIA. Iubirea vă iubeşte. 

 
13.05.91 

Mesajul Maicii Noastre pentru grupul de rugăciune: 
Copii, chem astăzi pe fiecare dintre voi ca să vă cercetaţi inimile. Toleranţa să fie 
martorul vostru. Vă implor să vă re-analizaţi inimile. Mesajul lui Dumnezeu către voi 
toţi este dovada Credincioşiei Lui. Dumnezeu nu se manifestă pentru a vă judeca, 
Dumnezeu se manifestă pentru a-şi arăta fidelitatea, în lipsa voastră de credinţă. 
Dumnezeu caută împăcarea voastră; El vine pentru a vă scoate de sub Puterea 
Întunericului şi să-şi arate domnia pe pământ. Dumnezeul nevăzut va deveni vizibil în 
Slava Lui în inimile voastre şi lucrurile Cereşti vor deveni vizibile în inimile voastre 
şi palidele reflecţii pe care le consideraţi înainte drept umbre, îşi vor dovedi realitatea 
lor. Domnia Împărăţiei lui Dumnezeu este foarte aproape de voi acum. Vă implor 
deci să fiţi gata pentru această Zi. Dacă spuneţi că aţi murit vouă înşivă şi principiilor 
lumii, interziceţi inimii să mai hoinărească prin lume. Trăiţi pentru Dumnezeu şi 
puneţi-L pe El pe primul loc. Sfârşiţi cu certurile, disputele şi acuzaţiile, nu permiteţi 
limbilor voastre să vă condamne, temeţi-vă de Domnul şi Înţelepciunea se va coborî 
curând asupra voastră, ca zorii de zi. Domnul caută şi doreşte o inimă neîmpărţită. V-
am cerut şi vă mai cer iarăşi să vă rugaţi, să vă rugaţi, să vă rugaţi cu inima, o simplă 
conversaţie cu Tatăl vostru care este în Cer, pentru că, dacă vă cer astăzi să-i oferiţi 
lui Dumnezeu o inimă neîmpărţită, este ca să vă învăţ să păstraţi credinţa faţă de 
principiile care vă învăţ. Ceea ce este preţios la Dumnezeu este inima care-L 
cinsteşte, păstrându-se absolvit de toate tentaţiile care conduc la păcat. Dacă v-aţi 
cuminţit trupurile prin post, vă cer să vă astâmpăraţi şi limba, spre a pronunţa numai 
rugăciuni şi laude lui Dumnezeu. Nu permiteţi limbii să vă condamne. Aşezaţi-vă 
inima, cugetul, ochii şi buzele pe Iisus şi fiţi întregi şi neîmpărţiţi. Vă invit dragii Mei 
copii, să puneţi toate aceste lucruri în aplicare, fără ca să neglijaţi celelalte valori ale 
Legii. Şi aduceţi-vă aminte că Inima Legii este Iubirea. Vă binecuvântez pe toţi. 

 
PENTRU TOULOUSE, 18.05.91 

                                                
5 Aluzie la Ap. 21:22: „Şi templu n-am văzut în ea, - adică în „cetatea“ Sa, care suntem noi - pentru că Domnul 

Dumnezeu, Atotţiitorul, şi Mielul este templul ei 



Iisus? 

Eu Sunt. Fii în pace, micuţă, vor fi mai mulţi, nu numai unul, pe care îi voi aduce înapoi la 

Mine. E drept că te-am chemat aici (la Toulouse, şi nu la Montpellier)pentru că aici au nevoie 

de Mine. Te iubesc cu ardoare, pururea să-ţi aduci aminte, Eu vă atrag spre Viaţă, pe nimeni 

nu resping; păcătos sau nedrept, sunteţi toţi copiii Mei. Mesajul Meu este un Mesaj de Iubire, 

o chemare la Adevărata voastră temelie, o aducere aminte a Cuvântului şi a Existenţei Mele. 

Nu vă fie teamă de Mine, temeţi-vă de cel care pretinde că nu există şi vă trage cu atâta 

răutate la Moarte. Eu sunt Lumina. Vino, spune-le că acest Mesaj nu este dat spre a face 

senzaţie, ci ca să va atenţioneze despre urgenţa, gravitatea şi importanţa Chemării Mele: 

urgenţa convertirii, gravitatea condiţiei sufletului lor, importanţa schimbării vieţii lor şi 

trăirea în sfinţenie, importanţa Mesajelor Mele, care sunt hrană spirituală, un adaos hrănitor 

la spiritualitatea lor, un unguent medicinal pentru rănile împlântate lor de cel rău. Vreau ca să 

asculte copiii Mei cu mare atenţie tot ce am de spus: 

lăsaţi Duhul Adevărului să vă călăuzească înapoi, la Adevăr; 

lăsaţi Duhul Cunoaşterii Mele să vă aducă aminte de Una şi Singura 

Cunoaştere pe care Eu v-am dat-O. Eu, Domnul şi Salvatorul, vă binecuvântez 

pe fiecare dintre voi. 
23.05.91 

Yahve, Dumnezeul meu, 

mi-ai dăruit cu prisosinţă miresmele Tale, 

Lăudat fie Yahve al meu! 

Tu eşti al meu şi eu sunt a Ta. 

Aşa nevrednică precum sunt,  

dă-Mi Umărul Tău să-mi fie Mie reazem; 

adiere de vânt ce trece neobservată 

şi care nu se mai întoarce, 

grăunte de ţărână dusă de primele picături de ploaie, 

permite-Mi să fiu în Prezenţa Splendorii Tale. 

Condu-mă prin acest deşert cu Mână Milostivă, 

Preaiubite. 
 

Vassula, chiar şi în nemernicia ta, voi vorbi neamurilor prin tine, pentru a aduce generaţia ta 

să-Mi cânte laude. 

Generaţie, te voi păstori.  

Fiica Mea, de câte ori Mă chemi, Mă cobor de pe Tronul Meu ca în cămara ta să vin, pentru a 

te întâlni. Roabă a mizeriei, ai captivat Iubirea Mea Infinită, bucură-te! Bucură-te, fiindcă 

Regele tău te aude de fiecare dată când deschizi gura şi-Mi chemi Duhul Sfânt în ajutor. 

Invocă Numele Meu, copila Mea, şi Iubirea te va umbri complet şi te va însoţi. Desfată-L pe 

Regele tău acum şi lasă-L să audă de la bietul lui copil prăpădit legămintele lui, încă o dată. 
M-am ridicat şi am repetat juruinţele făcute Sfintei Inimi. 

Vassula Inimii Mele Sfinte, primesc consacrarea ta, darurile tale sunt plăcute Inimii Mele. 

Onorează-mă pe Mine, Domnul tău, rămânând cuvioasă şi credincioasă mie, care sunt 

Răsplătitorul tău. 

 
25.05.91 

Iisuse, desăvârşirea Ta m-a cucerit, frumuseţea Ta m-a fermecat, Arzătoarea Ta Iubire a ocrotit 
slăbiciunea Mea, pentru a-mi da acordul să devin victima Iubirii Tale... dar cum să fi putut da înapoi 
văzând atâta Frumuseţe deodată? Mă Minunează mereu Mărinimia Ta. Ce mister se află în Iubirea Ta?  



Preaiubita Sufletului Meu, ochii tăi au văzut slăvita Mea Măreţie, urechile tale au auzit 

Cântecul Meu de Iubire şi Eu Insumi am pus Propria Mea Lumină în tine, pentru a te face a 

Mea pentru todeauna. Ţi-am Piroanele şi Coroana Mea de Spini ca să arăt apropierea Mea de 

tine; ţi-am devenit Soţ, făcându-te Mireasa Mea, pentru a împărtăşi Crucea Mea ca pat 

conjugal; Pătimirile Mele vor pune stăpânire pe tine, pentru a deveni o copie a Mea, Soţul 

tău. Eu sunt Mângâietorul tău în zilele durerii; Eu te-am ales, şi nu tu pe Mine, ca să vă arăt 

Bogăţiile Mele nesecate. 
Doamne, ce vrei să fac pentru Tine? 

Adu-Mi poporul înapoi la adevărata Credinţă bazată pe iubire, roagă-te ca Biserica să fie una, 

scăpată de toate relele; ispăşeşte, fiică, ispăşeşte pentru păcatele şi nelegiuirile lumii care atat 

de mult supără Inima Mea Sfântă... Fiica Mea şi mireasă, priveşte în Inima Salvatorului tău, 

uită-te înlăuntrul acestei Inimi care te-a salvat; ia Inima Mea, mângâi-O iubindu-Mă. Eu, 

Iisus, te sărut pe frunte. 

 
01.06.91 

Fiică, dă-Mi voie să-ţi predic. Eu sunt Cel care ţi-a dat Cunoaşterea. Roagă-te ca Împărăţia 

Mea pe pământ să devină ca cea din Cer. 

 
02.06.91 

Aici, Iisus descifrează cap. 21 din APOCALIPSĂ, o parte din capitolul 22, versetele 31-39 din cartea 
lui DANIEL, capitolul 11. 
Doamne al meu? 

Eu Sunt. Pacea fie cu voi. Curând, creaţie, foarte curând de-acum, vei lepăda 

comportamentul tău de altădată şi sinele tău vechi, pentru a te înveşmânta cu Dumnezeirea 

Mea (aluzie la Noul Cer şi Noul Pământ, FAPTELE APOSTOLILOR  21:1) şi-ţi voi aduce aminte de 

Adevărata Cunoaştere. Aşadar, ascultaţi, preaiubiţii Mei, la ceea ce vă spune Duhul Sfânt: 
permiteţi-Mi să vă pregătesc pe toţi, pentru a vă învrednici să fiţi gata să primiţi Împărăţia 

Mea. Eu, Domnul, poftesc pe fiecare să fie părtaş cu Mine şi să vadă Slava Mea. Inima Mea 

este bolnavă de iubire pentru tine, generaţie... Vai acelora care vor mai fi însărcinaţi cu 

păcatul lor ca cu un copil, încolăcit în ei, când Ziua Mea va veni! (MATEI 24:19) Rugaţi-vă ca 

fiecare să se învrednicească să fie gata când ziua aceea va veni; suferiţi pentru fraţii voştri 

care trăiesc în întuneric şi care au respins Slava Mea pentru o imitaţie fără valoare, aceia 

despre care profetul Daniel vorbeşte. (Necredincioşii care nu mai cred în Jertfa Perpetuă, 

Sfânta Împărtăşanie, Învierea).Vă voi vorbi clar, având în vedere starea sufletului vostru şi a 
lipsei voastre de Cunoaştere. Nu vin cu forţa peste voi cu Sfântul Meu Duh pentru a vă viola 

libertatea, nici nu vin să vă condamn, Mă cobor la voi din Milă, pentru a vă dărui Cu-

noaşterea Voii Mele în toată Plinătatea Ei. Prin Desăvârşita Mea Înţelepciune Mă cobor 

pentru a creşte în voi Cunoştinţa pe care Eu Însumi v-am dat-O. Nu vin să adaug noi lucruri 

la cele care vi s-au dat deja, ci vin să aşez Împărăţia Mea în centrul inimilor voastre. 

Cetăţilor! (Noi suntem Casa lui Dumnezeu, o cetate pentru Dumnezeu. Dumnezeu a strigat, 

numindu-ne: „Cetăţi“ - a se cerceta DANIEL, 11:31-39) nu aţi înţeles încă? Încă nu aţi înţeles 

că Eu, Domnul, trăiesc în voi? Încă n-aţi înţeles că voi sunteţi sanctuarele Mele? Când vă 

vorbesc despre lucrurile cereşti, sunteţi voi gata să le primiţi? Ascultaţi: ce zice Scriptura: 

„Râvna pentru Casa Ta mă va consuma.“ Adevărat, azi iarăşi râvna Mea a atins culmea ei, şi 

de Sus, Foc se va pogoarî şi va înghiţi sanctuarele Mele. Vă voi schimba, Cetăţilor, într-o 

stare de Har în care nu vă veţi mai teme să doriţi Slava Mea, nici nu vă veţi mai teme să 

admiteţi Dumnezeirea Mea. (Aici, Dumnezeu se referă la neconvertiţii şi la necredincioşii 
care refuză Sf. Împărtăşanie.)Jefuitorul s-a infiltrat în voi precum fumul, în voi, care sunteţi 

locaşul Sfântului Meu Duh, sanctuarul-cetate a Divinităţii Mele. Fumul Satanei a pătruns prin 

ţâţâni şi orificii, invadându-vă în somn, pentru că nu M-aţi recunoscut în Dumnezeirea Mea, 

ci mai degrabă aţi urmat propriile voastre idei iraţionale. Zic vouă acestea: voi umple întune-

ricul vostru cu Lumina Mea, pentru că intenţionez să te iau în căsătorie, generaţie, cu Sfântul 



Meu Duh (FAPTELE APOSTOLILOR  21:2; 9-11). S-a spus că Răzvrătitul vă va hrăni forţat: 

într-o zi, o porţie de Raţionalism, în altă zi, o porţie de Naturalism, cu intenţia de a aboli şi 

stinge luminiţa care a mai rămas în voi, voi, care sunteţi Templul Meu. Invadatorul (Satana) a 

cucerit multe din Cetăţile Mele, (Noi; aluzie la DANIEL, 11:31. Ş・ oşti trimise de el 
vor sta şi vor p穗gări locaşul sf穗t şi cetatea...“)silind urâciunea pustiirii lui 

(Secte precum Noua Eră etc., materialism, raţionalism, care duc la ateism) în interiorul 

vostru şi abolind Jerfa Mea Perpetuă (O dată ce aceşti oameni cad în aceste secte sau în 

ateism, ei încetează să mai primească Jertfa Cea de-a Pururi care este Sf. Euharistie, DANIEL, 

11:31) din lăuntrul vostru (DANIEL 11:31-39; FAPTELE APOSTOLILOR  13:14-18, 21:1-27) 

de a ridica în locul ei o imitaţie fără valoare (Sectele, schimonosind Cuvântul lui Dumnezeu), 

o imagine a unui om muritor, ceea ce este o urâciune în Sfinţenia Mea. (Iisus plângea) Voi 

sunteţi Cetatea Mea Sfântă, (Iisus a spus acestea cu măreţie, FAPTELE APOSTOLILOR  21:2)şi 

voi, care aţi permis Duhului Meu Sfânt să curgă în voi ca un Râu (a se citi EZECHIEL 47:1-

12; FAPTELE APOSTOLILOR  22:1-2), voi sunteţi Noul Meu Ierusalim (FAPTELE APOSTOLILOR  

21:2), Pârga lui Dumnezeu (FAPTELE APOSTOLILOR  14:4), şi ca roua ieşind din Gura Mea, 

ca stropii de ploaie peste iarbă, veţi pune Nădejde în multe inimi uscate, pentru că toată 
strălucitoarea Slavă a Inimii Mele se va arăta în voi, făcându-vă să scânteiaţi ca nişte „pietre 

de mare preţ, ca piatra de iaspis, (diamant) limpede cum e cristalul“ (FAPTELE 

APOSTOLILOR  21:11). Adevărat grăiesc vouă, mulţi dintre voi, care nu sunteţi născuţi din 

Duh, veţi primi de Sus, cu Harul Meu, Duhul Adevărului. Duhul Adevărului se va coborî din 

Cer în toată Slava Lui strălucitoare şi-şi va face Casa în voi; Duhul Meu Sfânt vă va lua în 

căsătorie, pentru a deveni Mireasa Lui (FAPTELE APOSTOLILOR  21:2,9), înfrumuseţându-vă 

cu Sfinţenia Lui şi deodată, lucrurile Cereşti vor deveni vizibile în inimile voastre şi Împărăţia 

Mea, nevăzută până atunci de inimi, va deveni vizibilă şi limpede cum e cristalul în toată 

Slava Ei. Preaiubiţii Sufletului Meu, Cetăţi, fericiţi sunteţi voi, care veţi fi găsiţi fără prihană. 

(MATEI 24:19-20) 

Acesta (Iisus mi se adresează mie acum) este felul în care Eu te învăţ despre lucrurile cereşti ; 

nu se face fără trudă, copila Mea, dar fii încredinţată, tot ce am de spus va fi scris şi citit. 

Aceasta este Înţelepciunea care te învaţă; Vassula Mea, te iubesc şi Iubirea Mea pentru tine 

dăinuie în veci. 
02.06.91 - CONTINUAREA MESAJULUI 

Voi lăsa pe fiecare să se minuneze de Pârga Mea şi, puţin câte puţin, vechea lume va dispare 

(Faptele Apostolilor 21:4) şi se va uza ca o haină (Evrei 1:11). Numai încă puţin de-acum şi tot 

ce-a fost acoperit se va descoperi şi tot ce-a fost ascuns, se va da la iveală în chiar faţa ochilor 

voştri. Noul Meu Ierusalim! Voi, care sunteţi roada Iubirii Mele, voi, pe care Duhul Meu 

Sfânt v-a cucerit cu Noul Meu Imn de Iubire, voi, pe care v-am luat în căsătorie, mergeţi la 

neamuri şi cântaţi-le Noua Mea Cântare de Iubire, (FAPTELE APOSTOLILOR 14:3) lucraţi 

pentru Pace, semănaţi grăunţele pe care vi le-am dat, fiţi ca arborii care cresc pe laturile 

Râului şi Apei Vieţii, (FAPTELE APOSTOLILOR 22:1) frunzele voastre să fie leac tămăduitor 

(FAPTELE APOSTOLILOR 22:2) pentru netrebnic şi ramurile voastre să poarte fructe în 

sfinţenie. Fiţi dregători de spărturi (ISAIA 58:12) şi reparatori ai sanctuarelor Mele în ruină. 

Daţi-le celor căzuţi în capcanele nelegiuite ale Satanei, celor hrăniţi cu porţii de Raţionalism 

şi Naturalism, Apa tămăduitoare din Pieptul Meu, acest izvor care curge din Sanctuarul Meu 

(Trupul lui Hristos: Inima, EZECHIEL 47:12) vă va umple şi vă va întregi. Nimeni nu va putea să 

împiedice acest râuleţ; izvorul va continua să curgă cu îmbelşugare din Inima Mea. Va curge 

pretutindeni, împărţindu-se în mai multe braţe, separându-se în mulţime de firişoare de apă 

mergând în toate direcţiile, şi oriunde această Apă tămăduitoare curge, fiecare, bolnav, 

schiop, orb, va fi tămăduit, chiar şi mortul va fi readus la viaţă. Nimeni nu va fi în stare să 

Mă împiedice pe Mine să vă curăţ. Ah! Preaiubiţilor, din răzvrătiţi, vă voi înălţa preoţi leviţi, 

din fiinţe care Mă dezonorează, vă voi preschimba în perle, strălucitoare, cetăţi de lumină 



pentru a Mă onora, şi voi trăi în voi, pentru că veţi fi îmbrăcaţi în Propria Mea Sfinţenie. Eu, 

Domnul, voi fi în pământul celor vii şi celor care înăbuşesc Duhul Meu Sfânt şi consideră 

totul ca nonsens, le grăiesc acestea: posed lucruri care depăşesc înţelegerea voastră, voi 

demonstra puterea Duhului Meu şi buzele voastre le voi deschide şi inima voastră va striga 

către Mine: ABBA! (TATĂ!) 

Iubirea vă va desăvârşi, Înţelepciunea vă va învăţa să recunoaşteţi Sfântul Meu Duh şi vă voi 

face de asemenea să vă alăturaţi Sfinţilor. Vă binecuvântez pe fiecare dintre voi, lăsând 

Suspinul Iubirii Mele pe frunţile voaste; fiţi una sub Numele Meu Sfânt. 

Şi voi, care sunteţi instrumentele Mele alese, pentru a duce Iubirea Mea dinaintea păgânilor 

şi răzvrătiţilor, continuaţi călătoria voastră cu Mine. Permiteţi-Mi să vă chem când poftesc. 

Eu Sunt este cu voi şi vă iubeşte. Veniţi. 

 



Caietul 52 
06.06.91 

Când duhul meu se răceşte şi când cad într-un fel de nepăsare, Doamne, şi când devin atât de puţin 
dispusă să conversez cu Tine şi să Te întâlnesc pe această cale specială, oare, ca o frunză, mă veştejesc şi 
mă usuc încetişor chiar înaintea Ochilor Tăi? 

Te-am aşteptat... ţi-am grăit, suflete, dar tot ce am auzit de la tine a fost tăcerea... acordă-Mi 

atenţia ta, suflete, am atât de multe să-ţi spun şi să-ţi stârnesc interesul. Nepăsare, apatie? 

Atunci cheamă-Mă! Voi sufla peste tine şi gheaţa se va topi. 
Doamne, se întâmplă câteodată ca Lumina pe care mi-ai dat-o să dispară în spatele unui fum întunecat. 

Copilă, glasul tău poate să străbată Cerul şi să ajungă până la Tronul meu. Aşadar, strigă-Mă 

şi ca un fulger în nori voi răspunde: „Iată-Ne, (Sf. Treime) vom asculta cererea ta.“ 
Atunci vino acum şi mă salvează, umple Lampa mea cu ulei, suflă peste mine ca să mă reînsufleţesc, 
îmbibă-mă cu parfumul Tău de mir, desăvârşeşte-mă în Prezenţa Ta, arată-Ţi Bunătatea Ta faţă de mine... 

Nu-ţi reţine întrebarea, vorbeşte copilă!  
Iisus părea nerăbdător să audă sfârşitul propoziţiei, pe care El îl cunoştea, ştiam asta. 
Ceea ce faci pentru mine cu atâta Iubire, Credinţă şi Milostivire, n-o vei face Tu pentru fiecare din copiii 
tăi, care au tot atâta nevoie cât şi mine? 

Fii binecuvântată. (Iisus arăta foarte fericit). Eu, Dumnezeu, voi veni să salvez pe fiecare 

dintre voi. Nu voi permite Bisericii Mele (Noi suntem Biserica) să piară. Generaţie, intenţionez 

să te salvez,, dar nu prin ameninţare sau nenorocire, mânie sau învinovăţire, înţeleg să te 

salvez învăluindu-te în Iubirea şi Milostivirea Mea, ca să-ţi acopăr goliciunea. Îţi trimit 

Duhul Meu Cel Sfânt din belşug, pentru ca astfel, duhul tău, plin de Duhul Meu, să strige: 

Abba! 

Astăzi, Lacrimi de Sânge izvorăsc din Ochii Mei din pricina surzeniei zidirii Mele. Cel mai 

încăpăţânat duh a intrat în Domeniul Meu
6
. Sufletul lor este gata să se sfârşească. Mă uit la 

ce-a fost o dată Credincioasa Mea Cetate
7
 ca s-O văd astăzi devenind o desfrânată! 

Doamne! Domnia ta n-a început deja? 

Scrie acestea: `Fericiţi a cei chemaţi la cina nunţii mielului! (FAPTELE APOSTOLILOR 19:9) 

Domnia Mea a început deja în multe inimi . Am luat în căsătorie aceste suflete, făcându-le 

noi, (FAPTELE APOSTOLILOR 21:5 : „Acum, Eu fac întreaga Mea creaţie nouă.“)şi grăiesc vouă: 

Duhul Adevărului Meu va continua să năpădească întreaga Mea zidire şi să asedieze Cetate 

după Cetate, şi toate obscenităţile, nelegiuirile şi necurăţiile care se găsesc în ele, Eu, cu 

Propria Mea Mână, le voi distruge; voi nimici tot ce a fost plantat de Nebunie, cu Focul pe 

care Îl voi trimite din Cer. Fiică, cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi vor dispărea (FAPTELE 

APOSTOLILOR 21:1) şi fiecare dintre voi va fi reînnoit de Iubirea Duhului Meu Sfânt; voi 

schimba faţa lumii. 
Prin Reînnoirea Bisericii Tale vrei să spui reînnoirea noastră, pentru că noi suntem Biserica? Noul 
Ierusalim? 

Ucenică, bine ai spus. Voi toţi sunteţi Biserica Mea, Sfântul Locaş-Cetate, Domeniul meu, 

Oraşul Meu, Proprietatea Mea, Ierusalimul Meu. Voi reînnoi Cetate după Cetate, (Noi) cu 

Focul Iubirii Mele. Intenţionez să vă adun din cele patru colţuri ale pământului şi să vă 

lecuiesc, adică să ard cu Focul Meu urâciunea pustiirii (DANIEL 11:31; 12:11, MATEI 24:15) 

instalată în Templul Meu (Templul suntem noi), urâciunea pustiirii este: duhul Răzvrătirii care 

pretinde că este egalul Meu. Este duhul Răului care s-a aşezat singur pe tron în Lăcaşul Meu 

Sfânt (Locaşul Sfânt = Sanctuar suntem noi)luând locul Jertfei Mele Celei de-a Pururi (Sf. 

Euharistie, Sf. Împărtăşanie), preschimbând generaţia voastră într-o generaţie fără de 

                                                
6 Domnul înţelege prin aceasta: sufletul nostru. Domeniul Lui, unde El locuieşte, este de găsit în inima sufletului 

nostru, care aparţine lui Dumnezeu 
7 Dumnezeu înţelege prin aceasta: noi, aici, El ne numeşte: „Cetate.“ 



Dumnezeu. Spiritul Raţionalismului şi al Naturalismului v-au condus pe cei mai mulţi dintre 

voi la ateism. Acesta este duhul care vă face pe voi să credeţi că sunteţi atotîndestulători şi 

că puteţi să realizaţi totul prin propriile voastre puteri şi prin propria voastră tărie. Această 

dezastruoasă abominare, urâciune a pustiirii, v-a preschimbat într-o ţarină neadăpată, o 

ţarină a secetei, un deşert. Jertfa Cea de-a Pururi aţi abolit-O dinlăuntrul vostru din pricină 

că v-aţi pierdut credinţa. Generaţie, la câţi dintre voi vă e sete de Mine? Foarte puţini vin să 

Mă bea, cu toate că puteţi să Mă beţi fără bani. Cui îi e foame de Mine? Puteţi să Mă aveţi 

pe gratis, fără să vă coste nimic, totuşi aproape niciunuia nu-i e foame să Mă mănânce pe 

Mine. Răul v-a pervertit înţelegerea, fascinând spiritul vostru ca să înghită tot ce nu sunt Eu. 

În loc să absorbiţi Lumina Mea, Satana v-a făcut să înghiţiţi tenebrele lui; în loc să deveniţi 

strălucitori şi frumoşi, v-aţi întunecat, indiferenţi; ca nişte ramuri uscate, sunteţi acum gata 

să să fiţi tăiaţi şi aruncaţi în focul cel nestins. Nu vă temeţi de Mine, Eu sunt Râul Vieţii. Eu 

sunt Calea către Cer, eu sunt singurul Adevăr care vă conduce la împărtăşirea Slavei Mele 

pe Vecie. Templul lui Dumnezeu! Fiică a Mea, umblă cu Mine. 

 
12.06.91 

Doamne, Tu îi urmăreşti pe prigonitorii mei, îi ajungi din urmă şi nu pot să mă atingă. Străinii (Romano-
Catolicii) au venit să cucerească favoruri din partea mea, dar când vin la ai mei (ortodocşii) ca sărăcia pe 
lângă ei, ca o cerşetoare în nevoinţă, povestindu-le Minunile Tale, s-ar zice că urechile lor s-au închis în 
aşa fel, incât nu mai ascultă Noua Ta Cântare de Iubire... Trebuie să zdrobesc teascul singură, fără ca 
vreunul din oamenii poporului meu să fie cu mine? 

Propriul Meu Braţ nu-ţi este de-ajuns? Propriii Mei Ochi, care veghează zi şi noapte asupra 

ta, nu-ţi sunt de-ajuns? Curând fiică, le voi arăta Sfânta Mea Faţă; voi inunda ţara ta cu 

(Grecia)cu Duhul Meu şi Râuri vor curge peste ea şi se vor revărsa. Nu-Mi voi ascunde Faţa 

de la ei... speră Vassula, nădăjduieşte... Regele tău nu-i va părăsi. Se va coborî cu unguent 

tămăduitor în Mâna Lui şi vă va vindeca, unul câte unul. Bucură-te, fiică, bucură-te, voi 

deschide urechile lor pentru Slava Mea! Vino, misterele Împărăţiei Cerurilor îţi sunt revelate. 

Roagă-te să le fie şi lor revelate. 
 

13.06.91 
Mesajul Sfintei noastre Maici: 

Vassula? Vei pune pe hârtie Cuvintele Mele pentru a alina acest deşert? 
Da, Sfântă Maică, Maica lui Dumnezeu. 

Scrie, fiica Mea: 

Binecuvântaţii Sufletului Meu, preaiubiţii Inimii Mele, astăzi cer fiecăruia dintre voi să-şi 

îndemne inima să meargă cu Dumnezeu. Dumnezeu este Tăria voastră, Viaţa voastră şi 

Fericirea voastră. Nimeni nu poate trăi fără Dumnezeu. Iisus este Adevărata Vie şi voi, 

ramurile ei. Rupt de Viţa de Vie, un curmei se usucă şi moare imediat; şi-atunci nu mai e bun 

decât să fie aruncat în foc. Umblaţi cu Lumina şi nu vă fie teamă să vă abandonaţi Lui com-

plet. Dăruiţi-vă voi înşivă lui Dumnezeu şi inima vi se va umple de Bucurie. Înţelegeţi 

preaiubiţi copii, că Dumnezeu, în aceste zile, vine ca să vă salveze şi să vă desfacă din 

mrejele Satane şi să vă aducă la Inima Lui Sfântă. Cele Două Inimi ale Noastre sunt unite, 

indiferent de argumentele şi de tăgăduirile lumii referitor la acest Adevăr, căci ei nu au 

acceptat toţi acest Adevăr, dar Îl folosesc pentru a se lupta unii cu alţii. Amândouă Inimile 

Noastre sunt unite şi le e sete de salvarea voastră, copii. Veniţi de astă dată şi ascultaţi-Ne. 

Faceţi pace cu Dumnezeu, împăcaţi-vă. Ridicaţi-vă faţa către Dumnezeu şi cereţi-i să vă 

umple inimile cu Lumina Lui. Învăţaţi să-L iubiţi pe Dumnezeu ca pe Tatăl vostru, El, care 

vă iubeşte mai mult decât şi-ar putea imagina cineva şi care, fără încetare, vă trimite, din 



Inima Lui, Pacea Lui curgătoare, ca un Râu care primeneşte pustiul interior al sufletului 

vostru. Nu trăiţi numai din cuvinte, făptuiţi şi trăiţi fiecare cuvânt care vă este dat în 

Evanghelie. Nu fiţi morţi la litera Legii, trăiţi-O. Nu vă temeţi dacă cineva vă batjocoreşte 

sau refuză să creadă în Minunile pe care Dumnezeu vi le dă astăzi, căci vă spun vouă: dacă 

cineva vă reduce la tăcere, pietrele vor striga din toate puterile
8
 (LUCA  19:40). 

Numai Dumnezeu poate să vă dea Pacea şi Fericirea. Mă rog pentru voi neîncetat ca aceste 

pietre tari, inimile acestei generaţii, să se poată întoarce la Dumnezeu şi să fie ca o grădină 

adăpată; dintr-un pustiu nelocuit, o Cetate Sfântă plină de Lumina lui Dumnezeu, o Lumină 

venind de la Dumnezeu, şi nu de la soare sau de la lună. (FAPTELE APOSTOLILOR 21:23) Când 

furtuna se va sfârşi şi va trece, flori (flori: prima pârgă: proaspeţii convertiţi)se vor deschide, 

schimbând faţa acestui pământ (FAPTELE APOSTOLILOR 21: 1-3). 

Eu, Sfânta voastră Maică, vă binecuvântez pe fiecare dintre voi. 

 
17.06.91 

Mesaj pentru reuniunea de rugăciune din 23 iunie `91 de la Pistoia, lângă Florenţa, Toscana, Italia: 

Pacea fie cu voi. Am făcut tot acest drum până la voi ca să vă spun: 

Eu sunt aici. 

Preaiubiţilor, Inima Mea Sfântă stă ca pe Jar. De aceea Mă cobor de pe Tronul Meu şi vin 

până la voi, ca să vă ofer Pacea şi Iubirea Mea. Milostivirea e la uşile voastre Dacă la 

naşterea ta au fost doi genunchi care să te primească cu mare dragoste şi două braţe care să te 

strângă cu căldură, îţi spun: Eu am făcut mai mult decât atât, Mi-am dat Viaţa pentru tine. Eu 

sunt Izvorul Iubirii. Vino, leapădă tot ce murdăreşte sufletul tău şi urmează-Mă.  Nu spune: 

„Felul meu de a trăi este fără pată“; eşti fără frumuseţe şi fără măreţie atâta vreme cât sufletul 

tău este pătat şi nedesăvârşit. Vino, Eu pot să-ţi desăvârşesc sufletul fiindcă îţi ofer gratuit şi 

fără cheltuială Sângele şi Trupul Meu; predă-te Mie. Eu sunt Viaţa. Astăzi, Mă cobor deodată 

asupra voastră, Mă uit în jurul Meu şi Inima Mea se umple de jale. Cândva, am cultivat acest 

pământ şi-l preschimbasem într-o Grădină, înmiresmată de cele mai subtile parfumuri de la 

florile ei. Am lăsat înapoia Mea „preoţi leviţi“ ca s-o întreţină. Le-am încredinţat Interesele 

Mele, dar găsesc Grădina Mea neîngrijită, straturile de flori uscate. Sunt înconjurat de un 

nesfârşit deşert, devastat, unde până şi şacalilor le este greu să supravieţuiască. Scorpionii şi 

viperele sunt locuitorii lui care prosperă în această uscăciune perfidă şi dacă numai o 

rămăşiţă din mieii Mei sunt în viaţă, este pentru că vi i-am trimis fără încetare pe Îngerii Mei, 

să-Mi smulgă mieii din colţii viperei şi din acul scorpionului. Mi s-a spus că la Întoarcerea 

Mea Îmi voi găsi toată stâna în siguranţă şi neatinsă şi Grădina Mea bine îngrijită şi udată, 

dar de-abia am plecat, nici n-am apucat să întorc bine Spatele, că Mi-au şi preschimbat 

Grădina într-un cuib de şopârle şi de păienjeni.  

Oh, vino, tu, care rătăceşti încă în această săbăticiune spunând: „L-am căutat pe Mântuitorul 

Meu, dar nu L-am găsit.“ Găseşte-Mă, preaiubite, în curăţia inimii, iubindu-Mă fără interes 

propriu, găseşte-Mă în sfinţenie, în abandonul pe care îl doresc de la tine; găseşte-Mă păzind 

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 

oprimaţi, ca această ariditate şi acest deşert să se bucure. Căldiceala ta să se aprindă într-o 

flacără arzătoare; renunţă la apatia ta şi înlocuieşte-o cu fervoarea. Fă aceste lucruri ca să poţi 

să spui: „L-am căutat pe Mântuitorul Meu şi L-am găsit. El era aproape de mine tot timpul, 

                                                
8 Icoanele lui Iisus şi ale Mariei, care varsă Lacrimi de Sânge, sunt manifestări divine, în timp ce oamenii încearcă să 

înăbuşe Duhul Sfânt. 



dar în întunecimea mea, n-am reuşit să-L văd. O, Slavă lui Dumnezeu! Fie Domnul nostru 

binecuvântat! Cum am putut să fiu atât de orb?“ Atunci îţi voi aminti să ţii şi să îndrăgeşti 

Predaniile Mele ca să poţi trăi. Voi veni ca trăznetul, ca fulgerul pe nori cu Duhul Meu Cel 

Sfânt ca să şterg lacrimile de pe fiecare obraz. Aşadar, curaj, preaiubite, Iubirea se va 

întoarce ca iubire. Eu, Inima Sfântă, vă binecuvântez pe toţi, lăsându-Mi Suspinul Iubirii 

Mele pe frunţile voastre. Fiţi una sub Sfântul Meu Nume. 

 

 
18.06.91 

Inimă Sfântă, Tu eşti Scopul vieţii mele, 

Tu eşti lângă de mine şi pururea gata să mă ajuţi. 

Acum, Tu m-ai făcut proprietatea Ta, 

şi Însăşi Braţele Tale sunt cuprinsul meu. 

Ce-aş putea să mai cer?  

Într-o clipită, i-ai spulberat pe acuzatorii mei, 

Şi focul care mă înconjura a dispărut! 

Doamne, mi-ai dat iarăşi o vedenie despre Inima Ta Sfântă. 

Tare greu mi-a fost să-mi dau seama că era o inimă! 

Inima Ta mi-a apărut ca o rană uriaşă... 

De-abia am întors privirea de la opresorii mei, ca să descopăr că un alt foc s-a aprins:  

Încă o rană făcută Inimii Tale, un alt Spin în Capul Tău, Iisuse al meu... 
De data aceasta îţi propun un târg. Dacă îmi permiţi, iată ce-Ţi propun: scoate acest spin imens de pe 
Capul Tău şi pune-L pe al meu. Îl voi păstra până ce Tatăl acordă acestui preot Harul şi Lumina de care 
are nevoie pentru a-şi înţelege greşeala, ca să înţeleagă că-ţi aparţin Ţie. 

Vassula, aşa să fie. Să fie precum ceri, îţi accept sacrificiul. Copila Mea, fii binecuvântată. 

Nu sunt singur a-Mi înghiţi lacrimile: şi Sfânta ta Maică plânge. Vino la noi în acest fel: 

împărtăşind cu noi. Se va linişti şi această furtună. Tatăl vede totul. Copila Mea, voi răsturna 

văi întregi şi voi dezrădăcina munţi – dacă aceştia ar deveni o ameninţare pentru Versetele 

Mele de Iubire, care sunt o Chemare la convertire. Mesajele Mele de Iubire vor continua. 

Strânsoarea Satanei acum devine tot mai slabă şi, curând, voi pune o botniţă la gura lui. 

Iubirea este tot timpul aproape de voi şi El, când şi când, cercetează cu atenţie cămara Sa 

(cămara Sa: inima noastră, locul de odihnă al lui Dumnezeu) pentru a vedea dacă totul este în 

ordine în această cămară unde El se odihneşte. Eu sunt Yahve. Floarea Mea, Sfântul Bede 

este alături de tine. 
Cine este acesta?

9
 

Yahve te iubeşte. 

 

 
22.06.91 

Ah! Fără încetare mă acoperă şi mă binecuvântează Iubirea şi Milostivirea! Înţelepciunea este Învăţătorul 
Meu personal şi Ea ne instruieşte, pe mine şi pe ceilalţi. Sfânta Ta Prezenţă, mai constant ca niciodată 
alături de mine, îmi dă siguranţă, speranţă şi curaj. Ah! Yahve, Tatăl meu, mi-e dor de Tine! Yahve, Tăticul 
meu, mi-ai pătruns până în măduva oaselor... 

Ţi-am predicat Cunoştinţa Mea. Învaţă din Gura mea gratuit. Într-o zi, îţi vei încredinţa 

sufletul în Mâinile Mele. 
Doamne, aşa cum m-ai fascinat pe mine cu Harul Tău, tot aşa fascinează şi restul lumii, spre exemplu, pe 
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corectând greşelile lor 



păgâni, pe nelegiuiţi şi mai ales pe aceia care se pretind dumnezei din pricina înţelepciunii lor şi care se 
pretind egalii Tăi. 

Le voi veni în ajutor. Ei zac acum neputincioşi, prinşi în mrejele Satanei, dar trebuie să te 

rogi pentru fraţii tăi ca astfel să pot să-Mi arăt Sfânta Mea Faţă şi lor. 

 
27.06.91 

Vino, hai să lucrăm. Pune-ţi credinţa în Mine. S-a spus că înaintea Marii Mele Întoarceri, vi 

se vor da semne. Trebuie să luaţi seama la aceste semne care prevestesc Ziua Slavei Mele. 

Citind Scripturile cu atenţie, se pot descoperi aceste adevăruri. Cum se face că spiritul vostru 

nu este deschis pentru a înţelege Scripturile? Veniţi acum şi comparaţi. Ascultă-mă acum, 

copilă: generaţia ta este prosperă în răzvrătirea ei. Cât au apostaziat! Din partea Mea, am 

înmulţit chemările şi avertismentele Mele. V-am făcut semn zi după zi, am înmulţit 

binecuvântările Mele, dar n-am primit răspuns. Am zis: „Voi găsi măcar unul când voi veni?“ 

De ce nimeni nu răspunde când chem? În loc să Mi se răspundă la rugămintea Mea, Mi se 

întoarce spatele. Tot ce aud este: „Cui crede El că-i este destinat Mesajul?“ Cât se răzvrătesc 

şi cât blasfemiază Dumnezeirea Mea! Dar nimeni nu e capabil să înlăture Timpul fixat, nici 

Ora; vor veni asupra lor, tot atât de neaşteptat ca o lovitură de trăznet. 

Astăzi, fiică, Anticristul este Spiritul de Împotrivire dat de Satana, precum îl defineşte 

Scriptura: „Potrivnicul (2TESALONICIENI 2:1-12) care este urâciunea pustiirii se aşează în 

Templul Meu, despre care a vorbit profetul Daniel – fiecare dintre voi este Templul Meu... 

Acela pe care Scripturile îl cheamă Potrivnicul şi care este definit ca urâciunea pustiirii este 

unul din cele două semne premergătoare sfârşitului Timpurilor. Celălalt semn este marea 

voastră lepădare de credinţă. (apostazie) 

Era ta, copilă, a renunţat să-Mi dea adoraţia datorată Mie, dar care este şi Viaţa voastră. 

Planul Satanei era de a cuceri această eră făcându-vă să credeţi că puteţi să trăiţi fără Mine. 

Aşadar, Spiritul de Rebeliune, care este Anticristul, a pătruns în Locuinţa Mea (în sufletele 

noastre). Este duhul Anarhiei, pentru a nu spune mai mult, şi astăzi s-a instalat chiar în inima 

Sfântului Meu Locaş (în Sanctuar, adică în adâncul inimilor noastre). Acest Duh al Răzvrătirii 

este acela care îi face pe cei care îl posedă să strige în gura mare: „Eu sunt un dumnezeu!“ 

(ISAIA 14:14; IEZECHIEL 28:2; 2TESALONICIENI 2:4). Oamenii s-au stricat şi, în stricăciunile 

lor, au deschis drum Satanei ca să intre în ei şi să-i conducă pe toţi aceştia la o moarte 

violentă. Acest Spirit de Revoltă, care bântuie sufletul, cugetul şi inima, este Potrivnicul 

despre care vorbeşte Sfântul Pavel: acela care se înalţă mai presus de tot ce oamenii numesc 

„dumnezeu“, mai presus de decât tot ce se cinsteşte cu închinare; (2TESALONICIENI 2:4) acela 

care zice: „Voi rivaliza cu Stăpânitorul“ (ISAIA 14:14: 107...asemenea cu Cel Prea絜alt 
voi fi“). Deci se înscăunează ei înşişi pe Locul Meu (IEZECHIEL 28:2: 107...stau pe 
Scaunul lui Dumnezeu.“)şi proclamă propria lor lege ca să facă război Legii Mele şi a tot 

ce vine de la Duhul Sfânt. Zi de zi, oră de oră, continuă să Mă amărască şi să ofenseze 

Duhul Meu Sfânt. O, praf şi cenuşe, voi care aţi dat afară Jertfa Mea de-a Pururea 

dinlăuntrul vostru, vreţi să muriţi? De ce Îmi sunteţi potrivnici? De ce negaţi Harul Duhului 

Meu? Cine Mă reneagă este Anticristul, căci el îl reneagă pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt 

care sunt una şi aceiaşi, fiindcă toţi Trei mărturisim la fel. (1IOAN, 5:8). Azi, mulţi dintre voi 

negaţi revărsarea Duhului Meu Sfânt. Harurile şi darurile pe care Duhul Meu Sfânt vi le dă 

din Nesfârşita Lui Dărnicie sunt ignorate şi înăbuşite. Aceşti oameni reneagă şi resping toate 

darurile Duhului Meu. Mulţi menţin aparenţa de religie, dar resping puterea tainică a 

Bisericii Mele, puterea interioară care este Duhul Meu Sfânt (vezi mesajul din 15 aprilie `91, 

caietul 51).Ei zic: „Mi-am păstrat credinţa, tot ce mi se cuvine acum este cununa dreptăţii 



mele.“ Vă întreb: aţi făcut tot ce v-a stat în putinţă pentru a vă prezenta în Faţa Mea?“ Am tot 

încercat să vă trezesc şi să vă spun că sunteţi ca un râu secat şi că tot ce spuneţi este ipocrizie; 

iar când păcătosul este gata să fie convertit de Sfântul Meu Duh, abia a intrat în Casa Mea, 

abia a descoperit Bogăţiile Inimii Mele păstrate pentru voi toţi, că vă şi năpustiţi asupra lui ca 

o vijelie pentru a-l convinge să se întoarcă la nelegiuire. Pe acela care scapă de împotrivire, 

ţineţi să-l faceţi iarăşi un răzvrătit. În Ziua Judecăţii, vă voi spune: „nu M-aţi crezut, M-aţi 

făcut să par mincinos, pentru că nu aţi crezut în mărturia pe care v-am dat-o despre Apărăto-

rul, Aducătorul Aminte al Cuvântului Meu, da, Duhul Sfânt al Adevărului, exact Acela pe 

care n-aţi încetat o clipită să-L nesocotiţi şi să-L prigoniţi, n-aţi încetat o clipită să-L negaţi şi 

să-L astupaţi. În loc să vă alăturaţi sfinţilor care aclamă şi laudă cu binecuvântări şi strigăte 

de bucurie Duhul Meu Sfânt, voi i-aţi alungat şi persecutat fără oprire, agăţându-vă de iluzia 

de cucernicie; voi Mă stârniţi cu negările voastre permanente... Cum să nu las atunci pietrele 

să manifeste durerea Mea? Aţi interzis roadei Mele să aclame Duhul Meu Sfânt. De aceea zic 

vouă: „Dacă aceştia vor tăcea, pietrele vor striga“ (LUCA  19:40) durerea Mea
10

. Ceea ce am 

zis cândva Ierusalimului, cu durere v-o repet acum: „Dacă la rândul vostru aţi fi înţeles 

Splendoarea Mesajului Meu de Pace! Dar, vai, ea este ascunsă ochilor voştri! Dacă, la rândul 

vostru aţi fi sezizat Splendoarea Duhului Sfânt revărsând asupra voastră binecuvântare peste 

binecuvântare... dar vai! n-aţi văzut, n-aţi auzit pe Apărătorul, pe Sfântul Duh, pe care Tatăl 

Îl trimite în Numele Meu ca să vă înveţe şi să vă amintească toate adevărurile ce v-au fost 

date! pentru că prinţul acestei lumi foloseşte libertatea voastră pentru a vă face să cădeţi.  
Doamne, arată-le Milostivirea Ta şi lor şi, aşa cum m-ai făcut pe mine să Te aud, fă ca şi ei să te audă şi, aşa 
cum mi-ai arătat mie Frumuseţea Ta, uluindu-mă, arată-le şi lor Perfecţiunea Ta. 

Ei nu ascultă, nu ascultă decât glasul lor, chiar şi când Lacrimile Mele se varsă în faţa lor, nu 

primesc răspuns. M-am dus în toate direcţiile pentru a găsi o cale de a sparge surzenia lor şi 

de le spune să vină la Mine şi să se reazeme cu toată tăria pe Mine, pentru ca Eu, la 

rândulMeu, să-i conduc la sfinţenie şi să le permit să moştenească Lumina Mea. Eu sunt 

Unul Sfânt, pe care-L vând cu răutate, şi sunt primul care îi iartă, numai să aibă un moment 

de regret... dar atâta vreme cât îşi menţin atitudinea de auto-îndestulare, nu Mă vor auzi, nici 

nu vor fi în stare să vadă cum astăzi Îmi arăt lumii Sfânta Mea Faţă pe deplin, cum nu s-a 

întâmplat niciodată mai înainte (IOIL 3:1). Eu, Domnul, voi continua să strălucesc peste tine, 

creaţie, şi voi răspândi Lumina Mea pe întreaga faţă a acestui pământ. Soarele care s-a 

întunecat şi luna care şi-a pierdut strălucirea (MATEI  24:29) în era voastră, conducându-vă la 

lepădarea de credinţă în întunecimea voastră. Curând, nenorocirea voastră va lua sfârşit. 

Intenţionez să preschimb mlaştina voastră (noi) într-o grădină, noaptea în zi, cetăţile voastre, 

(noi)care sunt acum ruini, în cetăţi ale Luminii, altarele voastre distruse (noi)vor fi reclădite şi 

Eu, cu Propria Mea Mână, voi pune temeliile Templelor Mele (noi). Întreaga creaţie o voi 

face nouă (FAPTELE APOSTOLILOR 21:5). Vă voi reînnoi pe toţi cu Duhul Meu Sfânt.  

Vino, Vassual, mieluşeaua Mea, totul va fi scris şi aşa precum voiesc Eu să fie scris. Iubirea 

este lângă tine. 

 
06.07.91 

Doamne, vindecă-mă. 

Dacă asculţi cu atenţie şi nu ridici nicio obiecţie împotriva Mea, nici rivali şi nici îndoieli, 

dacă vii şi admiţi că eşti o păcătoasă şi nu şovăi în a te căi, te voi tămădui. Tu îmi aparţii şi ţi-

am dat Inima Mea. De aceea vreau să crucifici tot ce e al tău. Singurele semne pe trupul tău 
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să nu fie decât cele ale Mele. Dacă vezi urme de paşi care nu sunt ale Mele, nu le urma. 

Urmele Sângelui Meu sunt pătate de Sânge şi parfumate cu mir. De auzi ceva de la cineva 

îmbrăcat în veşminte minunate, lasă să moară cu el, nu lua aminte la ceea ce zice. Eu, 

Salvatorul tău, sunt îmbrăcat în sac (FAPTELE APOSTOLILOR 11:3) şi umblu desculţ. Haina 

Mea este scăldată în Sânge şi Inima Mea este cuprinsă de vălvătăi de Foc: Buzele Mele sunt 

uscate din lipsă de Iubire. 
Doamne, vindecă pe fiecare, pe toată lumea! 

Umple-Mi Inima de bucurie şi roagă-te pentru toţi aceia a căror inimi sunt închise raţiunii şi 

Înţelepciunii Mele. 
Din această pricină Doamne, trage-ne aproape de Tine, suntem atât de sătui să tot umblăm în acest 
surghiun... 

Roua din Gura Mea va reînsufleţi inima voastră. Vă voi izbăvi de durerile voastre; Ochii Mei 

se uită în jos la lume; Ei cercetează pe fiecare dintre voi. Dacă M-aş coborî acum, aş găsi 

numai un pumn de oameni cu Semnul Meu pe fruntea lor. Cerurile le-am deschis cu preţul 

Vieţii Mele ca astfel să fie şi ale voastre. Vă întreb: care om se agaţă de moarte şi nu de 

Viaţă? Câtă vreme totuşi nu veţi mai judeca? În veac? Câtă vreme veţi mai respinge Iubirea 

Mea, renegând şi ofensând pe Unsul vostru? Dreptatea şi Judecata se întâmpină pe Tron, în 

Cer, de unde se pogoară la voi ca să vă spună că prin Mine este calea spre cămara voastră din 

Cer, Casa Luminii. Dacă vă abandonaţi Mie de bunăvoie, vă voi arăta calea întoarcerii Acasă. 

Dacă vă încredeţi în Iubirea Mea, vă voi duce la Cămara Aceleia care M-a purtat în pântec şi 

care, îngrijindu-vă, vă va însănătoşi. Nu vă îngrădesc libertatea, ci numai vă leg cu cununa 

Iubirii. Vă iubesc cu o Iubire veşnică şi Bunătatea Mea pentru voi este un Izvor Nesecat. 

Ascultă, fiică, spune aceasta străinilor şi celor alor tăi, spune-le cât suferă Inima Mea din 

lipsă de iubire. 

 
08.07.91 

Iisus mă trimite în 15 iulie 1991 la o închisoare în SUA ca să mărturisesc, la penitenciarul din 

Kansas City. 

Iată că sunt Eu, Iisus din Nazaret, care Mă cobor să vă vorbesc prin acest slab instrument. Zic 

vouă: lumea nu a cunoscut totuşi Pacea, pe care v-am lăsat-O ca moştenire, în toată plinătatea 

Ei, pentru că lumea a respins Căile Dreptăţii Mele. V-am spus că veţi întâmpina tulburare în 

lume, dar nu sunteţi singuri, NICIODATĂ, sunt cu voi în fiecare clipă a vieţii voastre. Sunt mai 

prezent ca niciodată, preaiubiţi ai Sufletului Meu. Astăzi, vă trimit acest slab instrument al 

Meu până în pragul uşii voastre. Nu ea a ales să vină la voi, nu, Eu am hotărât să v-o trimit şi, 

deci, ceea ce vă citeşte, este ceea ce Eu i-am spus. Pruncilor, Întoarcerea Mea este iminentă, 

voi reveni la voi. Iubirea se va întoarce ca Iubire. V-am spus vouă acestea înainte ca să se 

întâmple, ca atunci când veţi vedea temeinicia Cuvintelor Mele, să credeţi. Veniţi la Mine aşa 

cum sunteţi, nu aşteptaţi să fiţi sfinţi pentru a cădea în Braţele Salvatorului vostru, veniţi la 

Mine precum sunteţi şi vă voi ierta păcatele care vă chinuie sufletul. Ah, zidire, Milostivirea 

se pleacă până la voi. Apropie-Mă, nu te teme; nu e om care să aibă mai multă iubire decât 

să-şi dea Viaţa pentru prietenii lui. Voi sunteţi prietenii Mei, nu spuneţi: „Ce pot să zic? Ce 

pot să grăiesc? Din zori până în noapte, şi din noapte până în zori, chem, dar nimeni nu aude 

rugăminţile Mele, cine mă va auzi pe mine vreodată?“ – dar, iată, vă spun, Eu, Dumnezeul 

Cel Viu, v-am auzit. Eu sunt Acela care vine în cămara voastră pentru a vă spune, cu Inima 

în Mână: te iubesc, copile şi-ţi aduc Binecuvântările Mele ca să înflorească în inima ta. Fiul 

Meu, ia Inima Mea Sfântă, este toată a ta, ia această Inimă care te iubeşte, nu O refuza; Eu 

sunt Cel ce te iubeşte cel mai mult. Uită-te, copile, când vezi urme care nu sunt ale Mele, nu 



călca pe urma lor, căci te vor duce la pieire. Urmele Mele, copile, îţi arată că sunt desculţ, ele 

sunt pătate de Sângele Meu şi înmiresmate cu mir. Copile al Meu, cele 5 Răni ale Trupului 

Meu sunt iarăşi larg deschise şi Acoperământul Meu este iarăşi scăldată în Sânge. Eu sunt 

îmbrăcat în sac şi în zdrenţe din pricina nelegiuirilor şi păcatelor acestei generaţii. Buzele 

Mele sunt mai uscate decât pergamentul din lipsă de iubire; iubirea lipseşte. În fapt, această 

generaţie adună trădare peste trădare şi Mă duc înapoi necurmat, să fiu recrucificat. Pe tine te 

caută Inima Mea, tu poţi să-Mi alini Inima, poţi să fii o alifie care să care să-Mi uşureze 

Rănile. Către tine, preiubite al Meu, strigă Inima Mea, ca să te ajungă; vino, Eu, Iisus, te voi 

purta pe Umerii Mei şi te voi conduce la Casa Mea, care este şi Casa ta. Dă-Mi prietenia ta, 

socoteşte-Mă prieten şi Eu voi deveni Sfântul tău Însoţitor în fiecare zi a vieţii tale. Eu, 

Domnul, nu voi lipsi pe nimeni de Milostivirea şi de Harurile Mele. Vă binecuvântez pe toţi 

din adâncul inimii Mele Sfinte. Eu, Dumnezeu, sunt cu voi. 
12.07.91 

Doamne al meu? 

Eu Sunt. Pacea fie cu tine! Lasă-Mă să Mă bucur şi lasă-Mă să-ţi simt urechea deschisă 

pentru Mine. Suflete, simte Prezenţa Mea. Eu Sunt este cu tine în fiecare minut al vieţii tale. 

Vassula, spune-Mi, eşti tu fericită că eşti cu Mine pe această cale? 
Da, Doamne al meu, şi Te binecuvântez! 

Desfată-Mă şi încearcă să urmăreşti Buzele Mele când îţi vorbesc, când Mă plec spre tine, 

când te privesc. Nu crede că nu sunt acolo; ridică-ţi capul, floare, către Mine şi absoarbe 

Lumina Mea. Te voi înfrumuseţa, voi întări tulpina ta. Pace, Pacea Mea ţi-O las ţie, permite-

Mi să te folosesc drept tăbliţă a Mea pentru încă puţin timp, apoi... apoi, Eu, Salvatorul tău, 

voi veni să te culeg şi să te resădesc în Grădina Mea, în vecii vecilor. Eu, Mântuitorul tău, voi 

învia multe inimi care Îmi slujesc. Roagă-te neîncetat; vorbeşte-Mi, binecuvântează-Mă des 

pentru tot ce îţi dau. Totdeauna vei fi încercată: aceasta, preiubita Mea, este spre creşterea ta, 

doresc să crească dorul tău după Mine, setea ta de Mine şi, ah, ce n-aş da ca sufletul tău să se 

desăvârşească! Dacă ar trebui să te fac să suferi o sută de flagelări, aducându-te aproape de 

moarte, ca să desăvârşesc sufletul tău, aş face-o fără niciun pic de şovăială, pentru a te salva. 
Doamne, aceasta ar putea determina un suflet să lase totul. 

Te îndoieşti de Înţelepciunea Mea? 
Nu, dar poate că anumite suflete nu vor fi în stare să suporte toate acestea... 

Cunosc posibilităţile fiecărui suflet, aşadar, ai încredere în Mine; adu-ţi aminte încă un lucru, 

vrei să Mă slăveşti?  
Da. 

A Mă slăvi, înseamnă a trece prin Crucificare. Am nevoie de suflete-victime mai mult ca 

niciodată. Roagă-te mai des şi pleacă-te în faţa cererilor Mele. Abandonează-te Mie şi oferă-

Mi voia ta ca să pot să împlinesc Lucrările Mele Dumnezeieşti în tine. Poartă-Mi Crucea 

când sunt obosit şi alină-Mi Inima care suferă din lipsă de iubire. Abba este lângă tine tot 

timpul, desfată-Mă şi binecuvântează-Mă. 

 
16.02.91 

Doamne al meu? 

Eu Sunt. Micuţo, nu te descuraja în acest exil. Sunt alături de tine ca să te ajut să porţi această 

greutate. Vino şi odihneşte-te în Inima Mea Sfântă. Fă-o oaza ta în timp ce traversezi acest 

deşert. Nu te voi părăsi, nici nu te voi neglija; Eu sunt Nădejdea ta şi truda ta nu va fi în 

zadar. Prea scumpe suflet, îţi ofer Răbdarea Mea, îmbibată de Iubirea Mea. Oh, ce nu voi 

face pentru tine... pe drumul pe care trebui să calci, am întins un covor de trandafiri. Nu vă 

voi ascunde cât vă iubesc Eu, Salvatorul vostru. Astăzi Îmi arăt Iubirea Mea faţă de întreaga 



omenire. Vă arăt Faţa Mea Sfântă pentru a vă aminti să fiţi sfinţi şi să trăiţi în sfinţenie. Voi 

Îmi aparţineţi, zidiţi din Izvorul Sublimei Mele Iubiri, meniţi să aveţi temelii veşnice în Mine 

şi să fiţi Chipul Naturii Mele Divine. Moartea nu v-a fost destinată, dar voi aţi acceptat 

puterile de dedesubt, generaţie. Fiică, Eu, Cel Prea Înalt, am prevăzut trădarea Bisericii Mele 

şi supliciul pe care Trupul Meu îl va suferi. Astăzi, nu soarele vă dă lumina zilei, şi nici luna 

nu luminează peste voi, Satana a acoperit întreg pământul cu fumul lui, voi v-aţi lepădat de 

credinţă... din Jertfa Mea cea de-a Pururea o batjocură aţi făcut o imitaţie fără valoare, o 

dezastruoasă abominare, împăcaţi Adevărul cu o Minciună, sunteţi vinovaţi de blasfemie... 

Sfânta mea Prezenţă din Tabernacol vă tulbură, aşa că v-aţi făcut propria voastră lege, 

detronându-Mă pe Mine forţat
11

. 

M-aţi întrebat pe Mine dacă sunt de acord înainte de a face acest lucru? Dar acestea sunt 

Semnele Timpurilor: Marea voastră Apostazie şi spiritul de Răzvrătire care este Anticristul în 

zilele voastre şi urăciunea pustiirii. Ah, Vassula, practică tot ce ţi-am dat şi împărtăşeşte 

copila Mea, Agonia Mea; tot ce vreau este iubire, credinţă şi milostivire (Buzele lui Iisus 

tremurau, reţinându-şi Lacrimile). Mă simt trădat ca atunci când Iuda M-a trădat. 
Vino, Doamne, şi Te odihneşte în inimile celor care te iubesc. 

Floare, îţi spun: Îmi arăt Duhul Sfânt omenirii în acest chip ca să vă salvez şi să vă aduc 

aminte Cuvântul Meu. Sfântul Duh al Adevărului este Martorul meu. Sfântul Duh nu aduce 

nimic nou, dar vă dă adevărurile fundamentale pe care Eu Însumi vi le-am dat. 

 
18.07.91 – NEW-YORK 

Sărbătoarea Doamnei noastre, de pe muntele Carmelului. Întâlnire cu Conchita, vizionară de la 

Garabandal. 
Doamne al meu, Îţi mulţumesc pentru toate câte mi-ai dat; nu voi fi în stare să-Ţi laud destul Sfântul Tău 
Nume în veacul veacului! 

Iubirea e lângă tine, Iubirea se odihneşte peste tine, la timpul potrivit Iubirea va săvârşi multe 

fapte; nu te teme; Salvatorul tău este ca o santinelă, care stă de veghe continuu. Cel Prea Înalt 

nu te va părăsi. Ascultă-Mă, am regătit toate acestea cu mult înainte, înainte ca tu să te fi 

născut, Eu rânduisem totul, şi-acum le săvârşesc. Vezi? Te trimit pe tine la copiii Mei ca să le 

binevesteşti veştile tale şi ca să-i încurajezi până la sfârşit. Ai credinţă în Mine, încrede-te în 

Mine. Îţi cunosc strâmtorările şi nemernicia ta, dar curând, foarte curând de-acum, Mă voi 

coborî şi voi voi răsturna pe răzvrătitul şi domnia lui în inimile voastre, generaţie; Împărăţia 

lui Dumnezeu este curând cu voi. Binecuvântez pe dragii Mei copii din Garabandal. Aflaţi că 

Eu Sunt este alături de voi. 

 
Sfânta noastră Maică mi-a cerut să citesc tuturor 2CORINTENI 1:10-11 

 

                                                
11 (Iisus aici, se referă la noul sistem de a pune Sfântul Tabernacol pe o latură a Bisericii sau chiar într-o cameră 

alăturată, sub pretextul că Iisus în acest fel, se află într-un loc mai sigur şi mai liniştit. 



Caietul 53 
GRECIA, RHODOS 23.07.91 

„...căci Făcătorul tău este Bărbatul tău, Yahve Savaot este Numele Lui.“ (ISAIA 54:5) 
Yahve, Tatăl meu, pe care Îl ador şi de care mi-e dorTu, care m-ai slobozit din ţinuturile din adîncul 
pământului şi care mi-ai înălţat sufletul, pătrunzându-l, arzându-l cu Focul Tău şi lăsându-mă în extaz total. 
Yahve, Majestatea Ta, Împăratul Împăraţilor, care m-ai călăuzit pe această cale minunată, fereşte-mă de 
păcat şi de cădere; sunt o păcătoasă şi mai mult plecată spre păcat decât spre a face binele, întăreşte 
cetatea ta... 

Fii în pace. Eu, Domnul, te iubesc. Ia Mâna Mea şi urmează-Mă. Roagă-te, vassula Mea, căci 

mai e drum lung de mers până la desăvârşirea ta. Nu eşti scutită de păcat, nici de cădere, şi 

căderi vei avea, dar sunt aproape de tine pentru a te ajuta să te ridici şi să te strâng la Inima 

Mea ca astfel să te învredniceşti să simţi Iubirea Mea şi cât Îmi eşti de dragă. Vino, trebuie să 

ne rugăm împreună: 

Tată, vino în ajutor 

şi călăuzeşte-ne paşii spre desăvârşire; 

Redă-ne dumnezeirea şi fă din noi 

un locaş desăvârşit al Sfinţeniei Tale; Amin. 

 
Iisus? 

Eu Sunt. Vassula Mea, Sfântul Meu Duh va trebui să meargă până la capetele pământului şi 

să-l caute până şi pe ultimul dintre voi pentru a vă salva de urâciunea pustiirii care locuieşte 

acum în mulţi dintre voi... Cerurile curând se vor dezlănţui la Coborărea mea peste voi. Eu, 

Domnul, am făcut multe minuni pentru voi şi voi face şi mai multe în zilele ce vor urma. 

(căderea Comunismului în Rusia după cele 3 zile de lovitură de stat) Copilă, roagă-te, roagă-te 

pentru aceia care Îmi ofensează Sfinţenia şi Îmi blasfemează Duhul Meu Cel Sfânt numindu-

L nebunie. Nu am spus Eu: „...oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, i se va 

ierta, dar celui ce va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta“ (LUCA, 12:10) pentru că 

Duhul nu se împotriveşte Fiului, nici Tatăl Duhului, căci Noi, toţi cei Trei, mărturisim la fel. 

(IOAN, 5:8) Mulţi dintre voi condamnă manifestările Mele Cereşti şi îi persecută pe aceia prin 

care Duhul Meu vorbeşte, pentru că nu credeţi că purced de la Mine. Fiică, priveşte Rănile 

Trupului Meu (Veşmântul lui Iisus era scăldat în Sângele Lui; gleznele Lui, atât cât am văzut, aveau 

răni cu sânge în formă de vergi). Puţin timp Mi-a mai rămas acum până ce Mâna Tatălui Meu 

se va abate asupra acestei generaţii. Ascultă de Tatăl tău de unde ai provenit, ascultă Glasul 

Lui: 

Am umblat în toate părţile, căutând să vă adun şi să vă aduc aminte să trăiţi în sfinţenie 

deoarece Eu sunt Sfânt, dar numai o rămăşiţă dintre voi ia aminte la ce grăiesc Eu. Am grăit 

prin aceia pe care voi îi socotiţi demni de dispreţuit, am glăsuit prin slăbiciune şi sărăcie, dar 

voi v-aţi făcut un cult din persecutarea Sfântului Meu Duh care îi călăuzeşte, până la a-i 

înnebuni!! V-am trimis prin ei Duhul lui Ilie şi Duhul lui Moise, cei doi martori ai Mei îm-

brăcaţi în sac (FAPTELE APOSTOLILOR 11:3) pentru a vă prooroci şi a vă aduce aminte de 

Legea Mea, înaintea Copleşitoarei Mele Întoarceri. Ei au menirea să vă vorbească în Numele 

Meu şi să vă întoarcă la Adevăr şi să vă readucă în simţiri, dar voi aţi întins deasupra voastră 

un întuneric gros şi pretenţiile voastre despre cunoştinţa voastră a devenit câmpul de bătaie 

contra Cunoştinţei Mele; Minciuna a prigonit şi prigoneşte Adevărul, dar Scriptura nu minte 

în veac. Zisu-s-a că „fiara“ (În acest context, Dumnezeu m-a făcut să înţeleg că fiara a 

însemnat: minciuna) care vine din Adânc va purta război contra lor şi-i va birui şi-i va omorî 

(FAPTELE APOSTOLILOR 11:7). Cu adevărat, câmpul vostru de bătălie este acum îmbătat cu 

sânge nevinovat, fiindcă Duhul Sfânt al proorociei a devenit o urgie pentru aceia care aparţin 



lumii (Dumnezeu se referă la APOSTOLI 11:10: аentru că aceşti doi prooroci au chinuit 
pe locuitorii păm穗tului“). Nebuneştile lor persecuţii şi respingerea totală pe care o au 

faţă de purtătorii Mei de cuvânt sunt asemenea acelora din Sodoma şi Gomora, încăpăţânarea 

lor în a nu-şi deschide inimile şi în a nu se supune, refuzul lor de a-şi destupa urechea şi de a 

asculta Glasul Meu astăzi, a întrecut încăpăţânarea Faraonului din Egipt (Dumnezeu se referă 

la FAPTELE APOSTOLILOR 11:8: 113...şi trupurile lor vor zăcea pe uliţele cetăţii celei 
mari, care se cheamă duhovniceşte, Sodoma şi Egipt...“) Azi vă dau lucruri cele ce 

ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, lucruri dincolo de priceperea omenească (1CORINTENI 

2:9) toate acele lucruri care v-au înălţăt duhul ca să-Mi spuneţi Abba. Sfântul meu Duh vă 

cheamă pe toţi la adevărata slujire şi la o mai bună cunoaştere a lui Dumnezeu, de aceea, în 

continuu repet aceleaţi adevăruri ce v-au fost date; va trebui să contnui să vă chem, până ce 

sparg surzenia voastră. Generaţie, nu Mă voi opri din a te chema în agonie, nu până ce nu aud 

de la tine cuvântul: „Abba!“  

Noul cer şi noul pământ vor fi curând cu voi. 

 
RHODOS, 24.07.91 

Mesaj pentru grupul de rugăciune de la Rhodos: 

Nerăbdarea Mea de la predica lor este dincolo de priceperea omenească şi de aceea 

Înţelepciunea este la uşa inimii lor. Nimeni nu este demn de Înţelepciunea Mea, cu toate 

acestea, Tatăl, în Nemărginita Lui Bunătate, doreşte să dea Înţelepciune unor simpli copii. 

Ah... preaiubiţii Mei, toţi sunteţi copiii Mei, v-aţi netrebnicit cu toţii şi mai sunteţi încă 

netrebnici; totuşi, care Tată şi-ar lăsa copilul în nemernicia lui şi l-ar trimite departe să-şi 

continuie imoralitatea până ce Moartea îl va birui? Nu ar interveni El şi degrabă l-ar scăpa? 

Acum, pentru că v-a ridicat din stricăciune, v-am înălţat privirea la Mine, ochii voştri ar 

trebui să vadă Desăvârşirea. Permiteţi-Mi să ţin casă cu voi, nu veţi regreta... Eu, Domnul, vă 

binecuvântez pe fiecare dintre voi. Fiţi vas de lumină pentru ceilalţi care umblă primprejur ca 

vase vopsite, incapabili să distingă mâna lor stângă de dreapta şi aduceţi-i la Mine. Vă voi da 

Tăria Mea, nu vă temeţi; rasa omenească Mă îndurerează până la punctul de a muri şi Inima 

Mea se sfâşie la vederea atâtor nelegiuiri şi păcate ale lumii. Voi, voi aţi auzit jeluirile Mele, 

pentru că am venit lângă voi; voi Mi-aţi auzit Glasul, bucuraţi-vă! Bucuraţi-vă şi vă veseliţi 

că v-am tămăduit ochii care erau întunecaţi, inima care era bolnavă de nelegiuire; v-am făcut 

să vă întoarceţi la Mine din Milostivirea Mea şi acum, daţi-Mi voie să să vă folosesc pe toţi 

pentru Planul Meu Divin, tineri şi bătrâni deopotrivă. Rugaţi-vă şi cereţi-Mi Sfatul. Voi Îmi 

sunteţi foarte scumpi; rugaţi-vă necurmat, căci aceasta este hrana voastră. 

 

 

 

 
27.07.91 

Doamne, desăvârşeşte-ne în Frumuseţea Ta... 

Micuţă, îţi dau Pacea mea. Cere întruna şi ţi se va da. Roagă-te frecvent, cu râvnă, şi în timp 

ce păcătosul continuă în nemernicia lui fără remuşcare, tu va trebui să te jertfeşti, să iubeşti şi 

să te rogi pentru toţi aceia care Mi-au întors spatele. Împrumută-Mi o ureche şi Eu voisăvârşi 

tot este de săvârşit. Eu, Iisus, voi continua să te ajut să faci toată treaba pe care ţi-am cerut-o. 

Şcolăriţa Mea, stai aproape de Mine şi iubeşte-Mă. Eu, Domnul, te iubesc şi te binecuvântez. 

Ai Pacea mea. Vino, Iubirea este alături de tine. 

 



RHODOS, 29.07.91 
Doamne al meu, Numele Tău este ulei revărsat (PROVERBE, 1:3), precum cela ce curge din icoane. Este 
semnătura Ta, Doamne al meu. „Măslin verde, împodobit cu roade frumoase, rputernic, era Numele lui 

Yahve pentu tine...― (IEREMIA 11:16) 

Fata Mea, 
Eşti Tu, Făcătorul meu? 

 Eu Sunt... (Am suspinat, copleşită de bucurie, dar topindu-mă de dorul de a fi cu El).Ah, copila 

Mea, n-am venit în acest chip numai pentru tine, ci şi pentru toţi ceilalţi copii ai Mei, să-ţi cer 

să trăiţi în sfinţenie şi să vă întoarceţi de la căile voastre rele de a trăi. Lăsaţi-Mă să vă 

împlinesc nădejdea. Intenţionez să vin şi să vizitez orice fel de mizerie de pe acest pământ şi 

să vă izbăvesc de păcat. Numele Meu este Eu Sunt şi sunt Sfânt; aşadar, voiesc ca voi să trăiţi 

în sfinţenie. Sfinţiţi vieţile voastre şi întoarceţi-vă către Mine. Răul nu are stăpânire asupra 

celor ce stau în trezvie şi se roagă fără încetare. Deschideţi-vă inimile ca să intru în voi şi să-

Mi fac Casa în voi; aveţi Pacea Mea. 

 

 
30.07.91 

Vassula Mea, nu lăsa nimic să stea între Mine şi tine. Precum luna şi soarele sunt statornice 

şi-şi urmează neistovit cursul naturii lor şi nu dispar pur şi simplu de pe cer, tot aşa şi Eu sunt 

statornic şi alături de tine; şi chiar dacă acestea devin nestatornice, Eu nu voi fi niciodată 

nestatornic. Sunt, am fost, şi voi fi pururea statornic alături de tine. Când Eu Mă revelez, de 

fapt, când Mă revelez ţie pe deplin şi când îţi spun că nu te voi lăsa niciodată, nici nu-Mi voi 

retrage darul de la tine, şi nici nu te voi lipsi de Giuvaierurile Mele, crede-mă, să nu ai nici 

cea mai mică umbră de îndoială, te-am înviat ca să fii cu Mine şi să Mă urmezi. Aşadar, 

ucenica Mea, urmează-L pe Învăţătorul tău, lasă-ţi gîndurile să se axeze pe Mine. Ai fost 

moartă pentru că nu M-ai cunoscut niciodată, dar Cuvântul a venit la urechea ta şi cu o 

binecuvântare te-a înviat, şi cu Suflarea Sfântului Său Duh te-a reînsufleţit şi ţi-a deschis 

ochii, cu un Sărut din gura Lui te-a făcut mireasa Lui. 

În acest chip vă voi salva pe toţi. 

Nu-ţi fie teamă când vin cu Crucea Mea, cu Cununa de Spini şi cu Piroanele şi ţi le ofer, 

pentru că aceste Giuvaieruri scumpe pe care ţi le ofer sunt tocmai cele pe care Eu le-am 

îmbrăţişat cu toată dragostea, ele sunt instrumentele Mântuirii tale. Permite-Mi să te folosesc, 

Vassula, ca prin tine, în scris şi oral, să pot revărsa Inima Mea peste această generaţie. 

Nădăjduieşte în Mine, doreşte-Mă, nu te mâhni. Eu Sunt este de-a pururi aşa de aproape de 

tine. Nu sunt Eu oare vrednic de mai multă bucurie? 
O, da, Doamne! Dar lasă-Mă să Te simt mai mult! 

Tot timpul acesta am fost cu tine, şi încă tot nu simţi sau constaţi Prezenţa Mea? Ţi-am 

predicat ani în şir şi tot nu Mă simţi? 
Vreau mai mult din Tine, vreau să fiu total îmbătată de Tine şi luat în sensul strict al cuvântului, invadată 
de Duhul Tău Sfânt. 

Vino la Mine şi mănâncă-Mă... bea-Mă şi fără ca să te coste! Mănâncă-Mă şi-ţi va fi foame 

de mai mult, bea-Mă şi-ţi va fi sete de mai mult! Primeşte-Mă cu bucurie şi lasă-Mă să Mă 

bucur. Învaţă cum tresare şi se bucură Inima Mea de fiecare dată când devenim una, uniţi în 

iubire. Vino şi sfinţeşte-te mâncându-Mi Trupul şi bându-Mi Sângele. 
Da, Doamne, mi-e sete de Tine. 

Nădăjduieşte în Mine, însetează după Mine şi curând, foarte curând, Unul Sfânt al tău va veni 

să te încânte şi să te ia la Casa Lui care este şi Casa ta. Te binecuvântez fiica mea. 
Te binecuvântez, Doamne al meu. 

 



PENTRU GRUPUL GREC DE RUGĂCIUNE RHODOS, 02.08.91 
Iisuse, Doamne al meu, fie Numele Tău binecuvântat! 
Fie ca Numele Tău Cel Sfânt să fie Slăvit în vecii vecilor. 

Numele Meu va rămîne pururea în toată Slava Lui 
Mîna Ta să ne călăuzească la Adevăr, la Unicul Adevăr. Nimic să nu mă despartă de acest Adevăr pe care 
Tu Însuţi ni L-ai dat. 

Aţi venit goi la Mine şi aţi plecat plini. Niciodată nu Mi-a fost frică de ranguri înalte, nici de 

putere. Eu Însumi v-am umplut gura cu Înţelepciunea Mea ca să fiţi învredniciţi să învăţaţi şi 

să nu cădeţi în greşeală. V-am dat invăţăturile Mele ca să vă găsiţi apărarea în ele. Ascultaţi 

acum şi înţelegeţi: 

Aşezaţi Cele Două Sfinte Inimi ale Noastre ca o Pecete pe inima voastră. Inima Sfântă a 

Mamei voastre va fi apărarea voastră şi Inima Mea Sfântă, Casa voastră. Cu acest Semn 

pecetluit în inima voastră, vulpile care fac prăpăd în Via Mea, vor fi prinse; da, pruncii Mei: 

Via celor Două Inimi ale Noastre. (Grupul de rugăciune de la Rhodos s-a numit : „Grupul de 

rugăciune al Celor Două Inimi Sfinte“) 

Veniţi, copilaşii Mei, şi ascultaţi: care dintre voi iubeşte Viaţa Veşnică? Adoraţi-Mă, dar, în 

splendoarea Sfinţeniei Mele. Fiţi statornici în rugăciune. Satana va vi fi înlănţuit prin 

Rozariu. Fiţi perseverenţi în spovedanii, pruncilor, ca să vă învredniceiţi să veniţi şi să Mă 

primiţi în Sfânta Împărtăşanie cât de des puteţi, postiţi cu pâine şi apă două zile în săptămână, 

pentru a aduce ispăşiri şi jerte. Nu vă uitaţi nici în stânga, nici în dreapta, uitaţi-vă drept 

înainte, unde Eu Sunt. Oriunde mă voi duce, trebuie şi voi să mergeţi, oriunde trăiesc Eu, 

trebuie să trăiţi şi voi. Acestea, preaiubiţii Mei, sunt Preceptele Mele. Cuvântul Meu trebuie 

să fie considerat drept hrana voastră zilnică el este Viaţa voastră, Pâinea voastră Cerească 

este Viaţa voastră. Veniţi des la Mine şi consfinţiţi-vă Sfintei Mele Inimi şi Eu voi respira în 

voi şi vă voi face ai Mei pentru a răspândi Cuvântul Meu în cele patru colţuri ale pământului 

şi, nu uitaţi, gândurile voastre să fie Gândurile Mele, dorinţele voastre, Dorinţele Mele, – 

imitaţi-Mă – fericiţi sunteţi voi care nu Mă vedeţi, dar care totuşi credeţi. Las Suspinul Iubirii 

Mele pe fruntea voastră. Binecuvântaţi-Mă şi iubiţi-Mă. – Spune-le, Vassula Mea, cât onorez 

Eu Cămara (Inima Mariei) în care Eu am fost zămislit. 

 
Mesajul Binecuvântatei Noastre Maici către acelaşi grup: 

Copii preabinecuvântaţi, inima voastră să fie ca o grădină bine plăcută Domnului, un loc de 

odihnă pentru Regele vostru. Permiteţi-I să pătrundă în inima voastră ca astfel, chiar dacă o 

găseşte uscată şi pustiită, să o transforme într-o grădină de desfătări; permiteţi-I să respire în 

inima voastră pentru a o reînsufleţi. Suflarea Lui este o mireasmă dintre cele mai delicate, 

apoi, cu Sângele Lui, ca roua dimineţii, va spăla toată întinarea pentru a vă desăvârşi, micuţii 

Mei. Ah... cât vă iubesc... Veniţi şi ascultaţi-L pe Dumnezeul vostru, convorbirea cu El este 

dulceaţa însăşi, compasiunea în toată plinătatea ei. Rugaţi-vă, preaiubiţii Mei, rugaţi-vă fără 

oprire. Răspunsul la problemele voastre pot fi găsite în rugăciune constantă. Aceasta să fie 

arma voastră, rugaţi-vă din inimă, dialogaţi cu Dumnezeu în acest fel. Satana fuge de fiecare 

dată când îl invocaţi pe Dumnezeu cu iubire. Deci, azi, mâine şi pururea, glăsui-voi vouă: 

rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă. Iubirea Mea pentru voi este covârşitoare, nu lăsaţi pe Satana 

să vă ispitească, scoţându-Mă din orizontul vostru. – Fiţi vigilenţi.  Eu, Maica voastră Sfântă, 

vă binecuvântez pe toţi. 
Da, Iisuse al meu? (Iisus m-a chemat) 

Grupul tău să se numească: GRUPUL DE RUGĂCIUNE AL CELOR DOUĂ SFINTE INIMI, deoarece 

Inimile Noastre sunt unite în iubire şi una. 

Eu Sunt alături de tine, Iubirea este lângă tine. 



 
Mai târziu, pe seară, L-am rugat pe Iisus să-Mi explice ce mi se întâmplă când trăiesc Patimile. 

Suntem uniţi, ca într-un singur trup, apoi... te ţin, pun stăpânire total pe tine, deoarece eşti 

proprietatea Mea şi-ţi captivez duhul. Ca un sâmbure acoperit de carnea fructului său, astfel 

te acopăr şi Eu; duhul tău este cuprins în Duhul Meu, în Mine, Hristosul tău. Iubeşte-Mă, 

adoră-Mă şi roagă-te, sunt de nedespărţit de tine. O, vino, vino, iubirea ta să fie un foc 

nestins. Eu Sunt un Foc Nestins, care consumă sufletele; aşadar, imitaţi-Mă pe Mine, 

Dumnezeul vostru. Aceasta este dorinţa Mea pentru fiecare. Aveţi Pacea Mea. 

 

 
RHODOS, 04.08.91 

Când vremea încercării divine va veni, vom fi noi gata? Nimeni nu cunoaşte cele ascunse ale tale, câţi de 
mulţi vor continua să prigonească mesajul Tău? Ei îţi răstălmăcesc spusele, tot ce vor este să 
dovedească lumii că aceste mesaje sunt diavoleşti, (secta: Noua Eră), sau vin de la un duh rău, dar Yahve 
al Meu pe care Îl ador, intenţionez, cu Tăria Ta, „să-Ţi aduc făgăduinţele mele laudei Tale, că ai izbăvit 

sufletul meu de la Moarte, picioarele mele de alunecare, ca bine să plac lui Dumnezeu...― (PS. 55:12-13) 

Mireasma Mea, sprijină-te pe Mine. Ascultă-Mă: strigă! Strigă neamurilor fără frică: pocăiţi-

vă! Căci vremea Milostivirii este aproape de sfârşit. Schimbaţi-vă vieţile şi trăiţi în sfinţenie, 

jertfiţi-vă şi îmbunătăţiţi-vă vieţile înainte de Venirea Domnului. Rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru 

cei care înăbuşă Duhul Meu, rugaţi-vă pentru cei care vorbesc despre unitate, dar întind o 

plasă acelora care o practică. Le voi cere socoteală în Ziua Judecăţii, pentru că am chemat şi 

nimeni n-a răspuns. Am vorbit deschis, pe faţă, şi cu toate acestea, nimeni nu a ascultat. Casa 

pe care O reclădesc cu sângele sfinţilor Mei martiri, ei continuă să O dărâme. Rugaţi-vă 

pentru Pacea Casei Mele, pace între fraţi, sinceritate în inimă, umilinţă şi iubire, apoi... 

unitatea va înflori în fiecare inimă... şi Cetatea Mea Sfântă, Ierusalim, Mă va slăvi, unită în 

una, întreagă. Ah, Vassula, nimic nu este în zadar. Lucrarea Mea, care te ţine nopţile până 

târziu, nu va fi azvârlită la gunoi. Cuvântul Meu va ajunge ala capetele acestei lumi, fii 

convinsă, copila Mea. Eu, Iisus Hristos, Maica ta, sfinţii şi îngerul tău păzitor, sunt toţi lângă 

tine. Nu te teme, Tatăl tău, Abba, este Tăria ta şi Acoperământul tău. Tu mi-eşti foarte 

scumpă, copila Mea.  

 

 
RHODOS, 05.08.91 

Doamne, mă simt ca o barcă fără vâsle! Duhul meu este departe de al Tău, te rog, ajută-Mă! 

Nevrednica Mea mireasă, cine are grijă de tine? Cine are grijă de nevoile tale? 
Tu, Doamne! 

Zi. Tu, Bărbatul meu. Am grăit prin gura duhovnicului tău, Eu sunt Bărbatul tău. Fericită eşti 

tu, care ai primit acest har, Cerul este casa ta. Noi,?  
Da, Doamne, în veci. 
Domnul meu şi Dumnezeul meu, Te binecuvântez. Fie Numele Tău lăudat. Slavă lui Dumnezeu! 

Vino, odihneşte-ţi capul pe Inima Mea, simte această Iubire ce O am pentru tine, simte Cerul 

în tine şi bucură-te! Bucură-te, micuţo, căci Salvatorul tău este cu tine şi El este Acela care te 

îndrumă şi El este Cel care te formează ca să-I semeni. Ah... fii însetată după Mine şi doreşte 

să bei din Apele Vii ale Vieţii. Eu, Domnul, voi îndestula sufletul tău cu această Apă pe veci. 

Singură nu eşti, NICIODATĂ! 

...mângâie-Mă cu iubirea ta, cu gândurile tale, cu faptele tale bune, fiică şi mireasă a Mea, te 

voi ajuta. 

 
06.08.91 



Salvează-ne pe toţi, Iisuse! Aşteaptă Doamne al meu, ca toţi copiii Tăi să se convertească înaintea Zilei 
Venirii Tale! Tronul Tău se va coborî curând printre noi, dar suntem noi gata? Permite Râului Tău, ale 
căui şuvoaie de apă răcoresc cetăţi uscate, să curgă în noi, Doamne, să ne inunde. Invadează-ne, 
asediază-ne şi, o dată ce eşti în noi, cetăţile Tale nu vor mai putea să cadă în veac! Sfinţeşte locaşurile 
Tale, îndumnezeieşte-le! 

Cel Unul Uns te binecuvântează şi te îndeamnă să te rogi; nu dispera. Simţeam că rugăciunile 

mele nu vor fi îndeajuns, nici cele ale altora, pentru că suntem atât de puţini... Vă dau destul 

timp să vă refaceţi, dar va înţelege generaţia ta? Vor dori ei să-şi schimbe vieţile? Trebuie să 

ai în vedere, copila Mea, ofensele zilnice care se comit împotriva Mea, căci, pentru cât timp 

mai trebuie Unsul vostru să fie jignit?... N-ai nimic să-Mi spui, copilă?... Nu aud nimic de la 

tine... 
Har, avem nevoie de har ca să ne întoarcem la Tine, exact ca în cazul meu. N-am ştiut nimic despre Tine şi 
despre cât de mult Te-am ofensat, Doamne al meu, nu până ce Tu n-ai venit la mine, prin har. 

 Atunci, roagă-te în continuare pentru fraţii tăi. Zis-am. Sodomei şi Gomorei île va fi mai 

uşor decât acestei generaţii. Îţi aminteşti de Ninive? Erau pe marginea unui mare dezastru, 

dar ei au ascultat de Iona, crainicul Meu, şi de la cel mai înalt, până la cel mai 

neînsemnat...toţi, au postit, s-au pocăit şi au făgăduit să-şi schimbe vieţile şi să trăiască în 

sfinţenie. Umblaţi pe căile celor de demult, „întrebaţi de căile celor de demult“ (IEREMIA 

6:16) căutaţi Adevărul, fiică, fericit omul care va urma suflarea Mea. Dă-Mi voie să-ţi mai 

spun încă ceva: Eu, Unsul, vă voi nimici pe toţi cu Focul Meu şi vă voi consuma pentru a da 

sufletului vostru o nouă viaţă. Mi-a mai rămas puţin timp de-acum, aceste vremi ale 

Milostivirii şi ale Harului aproape că s-au sfârşit. Nu voi tăinui Planurile Mele, nici nu-Mi 

voi ascunde Faţa, vă revelez Faţa Mea, cum niciodată mai înainte, şi voi, preaiubiţii Mei, 

datoria voastră este să mergeţi şi să răspândiţi aceste Mesaje ale Celor de-al Doilea Rusalii şi 

ce învaţă Duhul. 

 
RHODOS, 06.08.91 

Duhul Meu este cu duhul tău. Eu te plinesc. Ah, Vassula Inimii Mele Sfinte, aminteşte-ţi 

pururea aceste cuvinte: 

Drumul Crucii Mele este semnat cu Sângele Meu, 

Şi cine urmează de bunăvoie acest drum, îl binecuvântez şi îl ung. Sunteţi hăituiţi pentru 

Mine, nu vă temeţi, sunt lângă voi şi alături de voi ca să vă încurajez; voi sunteţi condamnaţi, 

dar numai de lume. 

Pentru Mine, sunteţi batjocoriţi şi vă vorbesc de rău; bucuraţi-vă! Căci şi Eu am fost! N-am 

spus oare că sluga nu e mai mare decât Stăpânul ei? Tu eşti ocara poporului tău (Mulţi teologi 

greci ortodocşi şi călugări îşi bat joc de mine), dar şi Eu am fost, Eu, Împăratul vostru. Când te 

vor flagele pe Drumul Calvarului, sângele tău se va amesteca cu al Meu. Ce altă bunăvoinţă 

ţi-aş putea arăta decât aceea de a face din tine un crucufix viu pentru Slava Mea? Când văd 

că picioarele tale sunt gata sa se poticnească, te ridic şi te aşez pe Umerii Mei, ca pe o 

mieluşea. Vino, cu Mine vei fi de-a pururea la adăpost. 
Iisuse, Tu eşti Speranţa, Tăria, Bucuria şi Cântarea Mea. Îmi voi găsi adăpost pururea în Inima Ta Sfântă. 

 
RHODOS, 10.08.91 

Eu Sunt vă cer să vă abandonaţi zilnic Mie. Căutaţi-Mă şi Mă veţi găsi. Eu şi Sfânta voastră 

Maică vă grăim acestea: rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă şi continuaţi să vă rugaţi. Satana vine 

când dormiţi, aşadar nu-i daţi pas Satanei; rugaţi-vă, căci rugăciunea este arma voastră contra 

Satanei. Iubirea vă iubeşte. 

 
11.08.91 



Tânărului grup de rugăciune din Atena şi Rhodos: 

Zis-am: voi sunteţi copiii Luminii Mele şi voi adăuga la aceasta: şi Locaşul vostru este Inima 

Mea Sfântă. Vă aduc aminte că Iubirea Mea pentru voi este Căvârşitoare. Nu uitaţi aceasta în 

veacul veacului. 

 
Iisus ne-a cerut apoi să citim COLOSENI 3:5-17 
 

PENTRU GRUP: RHODOS, 12.8.91 
Domnul meu şi Dumnezeul meu? 

Eu Sunt. Voi vorbi pe faţă mieilor Mei: tot ce cer de la voi este iubire. Iubiţi-Mă fără 

oprelişti. Eu sunt Izvorul Iubirii Sublime. Veniţi la Mine şi trageţi de la Mine şi umpleţi-vă 

inimile ca să vă învredniciţi să daţi această iubire celorlalţi. Sunt de Faţă oriunde vă aflaţi, 

deci, nu uitaţi în vecii vecilor că unde voi sunteţi, Eu Sunt. Eu, Domnul, vă binecuvântez. 

Aveţi grijă de fraţii şi surorile voastre şi conduceţi-i la Mine, şi ei să vadă Sfânta Mea Faţă. 

Eu, prumcii Mei, v-am creat din Iubire ca să Mă iubiţi, să Mă consolaţi, să Mă lăudaţi. Vreţi 

să Mă slăviţi? Atunci, iubiţi-Mă şi adoraţi-Mă, poarta către Cer sunt rugăciunile voastre din 

inimă. Aşa grăiesc Eu vouă.rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă. Aduceţi-vă aminte că Inima 

Mamei Mele şi A Mea sunt unite în Iubire. Aşa că tu, pe care inima Mea îl iubeşte, vino la 

Noi Amândoi, şi-ţi voi oferi odihnă în Inima Mea Sfântă şi ocrotirea îţi va fi oferită în Inima 

Maicii tale. Eu sunt Învierea şi voi învia mult mai mulţi dintre voi, precum pe tine te-am 

înviat. Eu sunt Milostivirea şi din Nemărginita Mea Milostivire, las ca Inima Mea să fie 

atinsă. Iubirea şi Milostivirea sunt chiar la uşile voastre, acum! 

 
RHODOS, 13.08.91 

O, Yahve, Dumnezeul meu şi Tată, surâde-ne nouă. Doamne? 

Eu Sunt. Sunt Eu, Yahve, Abba al tău. 
O, Dumnezeule, ai milă de nemernicia noastră. 

Floare, Eu, Yahve, Dumnezeul vostru, sunt Preamilostivul. Sunt un ocean de Milostivire, 

Milă şi Bunătate. V-am dat Legea Mea, dar aceasta nu este îndeajuns pentru a spune că voi 

cunoaşteţi Legea Mea, trebuie s-o practicaţi. Nu este îndeajuns nici dacă spuneţi că voi 

credeţi că Eu Sunt, doresc să Mă iubiţi şi să Mă adoraţi. Şi demonii cred că Eu Sunt, dar ei nu 

Mă iubesc, nici nu-Mi slujesc; ei ascultă Glasul Meu, dar nu Mă iubesc. Fiţi-Mi credincioşi, 

şi voi, voi, care sunteţi sămânţa Mea, veniţi la Mine, la Abba al vostru, şi mângâiaţi-Mă. Eu-

Sunt-obosit şi sunteţi numai o rămăşită care poate să Mă aline. Sunteţi cei mai mici din turmă 

şi Ochii Mei sunt asupra voastră. Tatăl vostru, de pe Tronul Lui, vă glăsuieşte vouă: vă 

iubesc pe toţi cu o iubire veşnică. Fiţi binecuvântaţi. 

 
13.08.91 

Doamne, ne iartă, căci cu adevărat nu am reuşit să apreciem Marea Ta Iubire, nu am reuşit să considerăm 
la justa Ei valoare Marea Ta Jertfă, nu am reuşit să ne iubim şi să stăm uniţi. Continuăm să facem aceleaşi 
greşeli. O, Doamne Iisuse, avem o nevoie disperată de ajutorul Tău ca să ne venim în simţire. Pogoară-Te 
şi ne scapă, cununa dumnezeirii a căzut de pe capetele noastre. Priveşte-ne şi vezi-ne mişelia, degradarea 
noastră demnă de milă, atrofierea noastră faţă de ce este sfânt. Fă-ne să ne întoarcem la Tine, venind să 
vizitezi pe fiecare dintre noi; precum m-ai vizitat pe Mine, aşa vizitează şi pe restul copiilor Tăi şi arată-le 
Inima Ta. 

Voiesc să aud Vassula, din fiecare gură: „Iisuse, Te iubesc, salvează sufletul meu şi salvează 

şi sufletele celorlalţi.“ Aşadar, roagă-te pentru convertirea acestor biete suflete, roagă-te 

novenele şi Eu voi asculta. Eu pot să preschimb încăpăţânarea în supunere, deci, roagă-te 

Inimii Mele Sfinte şi Eu voi face restul. 



 
18.08.91 

O, Doamne, sunt atât de tulburată, aproape de moarte. Ziua de azi este Gheţemani pentru mine. Sufletul 
Meu este zdrobit şi dărâmat. Cu siguranţă, Satana a făcut din mine o ţintă pentru a mă face bucăţele. Fără 
milă mă străpunge ...sunt calul de bătaie al prigontorilor mei, unde atunci este nădejdea mea? 

În Inima Mea Sfântă, porumbiţa Mea.Porumbarul tău este Sfânta Mea Inimă. Întoarce-te spre 

Mine şi Duhul Meu te va alina. Oferă-Mi Mie necazurile tale şi le voi arunca în Inima Mea 

Sfântă, le voi da o bună întrebuinţare, voi libera suflete din purgator... apoi, uitaţi de 

tulburările ...apoi, uitaţi toate durerile voastre în aceste zile şi odihniţi-vă în Mine, 

Dumnezeul vostru. Eu sunt un Ocean de Pace. Dă-Mi mie, fată, toate strâmtorările şi Pacea 

Mea le va anihila. Ee sunt un ocean al Păcii. Dă-Mi, fiică, toate nenorocirile tale şi Pacea 

Mea le va nimici. Ai Pacea Mea, mielul Meu. Vă iubesc. Eu ofer Pace, odihniţi-vă în Mine. 

 
19.08.91 

Doamne, când făcătorii de pace (toţi cei care evanghelizează Cuvântul lui Dumnezeu pentru a aduce 
omenirea înapoi la Dumnezeu şi a o împăca cu Dumnezeu) lucrează pentru pace, semănând grăunţe 

care să poarte roadă bună, călăuziţi de Duhul Sfânt, de ce li se spune să tacă, de ce sunt vânaţi, de ce nu 
sunt crezuţi? 

Pentru că ei (necredincioşii)sunt cumpăraţi de negustori ca un material scump, Raţionalismul 

le întinează spiritul, le întunecă spiritul spiritul de discernământ şi omoară umilinţa; precum 

Sodoma şi Egiptul, ei resping tot ce vine dinlăuntul tainic al Bisericii, puterea ascunsă 

interioară a Ei, care este:  Sfântul Meu Duh. 

Cu toate acestea, vă voi da Tăria Mea ca să continuaţi, căci aceasta este Voia Mea. 

 
20.08.91 

Ce minunat ar fi să trăiască toti creştinii laolaltă, ca fraţii! Cu cât ar fi mai mare Slava Ta dacă ne-ai vedea 
pe toţi umili, în jurul unui singur Tabernacol şi Altar, lăudându-Te cu o singură inimă, un singur cuget, şi 
într-un singur glas... totuşi, când îţi urmez ordinele şi mărturisesc despre Unitate, nu sunt nici înţeleasă, 
nici crezută. Ca pe o piatră de moară mă trântesc la pământ. 

Copila Mea, Cel Unul Uns este păstorul tău şi El te păstoreşte deschizându-ţi cărarea. 

Îmbrăcată în Binecuvântările Mele, tot ce-ţi cer este să transmiţi neamurilor Iubirea pe care 

ţi-am dat-o. Permite-Mi să te folosesc, sufleţelule, Abba te ţine în braţele Lui. Eu Sunt este cu 

tine. Uită-te le Mine, ce n-aş face pentru tine? tu poţi să spui la fel? 
Da, Doamne. 

Scoală-te atunci şi continuă să mărturiseşti, cursa ta nu s-a terminat încă, dar nu te pierde cu 

firea, Eu sunt alături de tine pentru a da curaj inimioarei tale; gleznele tale sunt legate de ale 

Mele, iar Buzele Mele sunt lipite de urechea ta pentru a-ţi şopti şi a-ţi pomeni că nu eşti mai 

mare decât Divinul tău Stăpân. Ţie, care eşti chiar ucenica Mea, oare nu-ţi vor împlânta 

aceleaşi semne ca şi Stăpânului tău, Întâiul Martir? Fata Mea, iubeşte-Mă şi voi continua să 

revărs asupra ta Bogăţiile Inimii Mele Sfinte, toată această Bogăţie care v-a fost rezervată 

pentru Timpurile voastre. Zis-am odată că din Inima Mea Sfântă voi face lucrări, la Sfârşitul 

Timpurilor, ca niciodată mai înainte, lucrări care vă vor minuna, pentru a arăta slava 

strălucitoare a Inimii Mele Sfinte. Am făgăduit că-Mi voi expune Inima Mea Sfântă în 

plinătatea Ei şi din toată inima, pentru a încânta inimi, deoarece cuvintele Mele sunt mai 

dulci decât mierea. Totul se va împlini la timpul sorocit, bizuiţi-vă pe Mine, nu lăsaţi pe 

nimeni să vă înşele. Copila Mea, Darul Meu şi-a făcut deja dovada. Te binecuvântez! 

Înţelepciunea îşi va continua Bunele Ei Lucrări cu tine. 

 
30.08.91 

Domnul meu şi viaţa mea! 



Eu Sunt. Tăcerea este cea mai bună armă după rugăciune. Voi călca pe duşmanul Meu 

curând în picioare. Vassula, ascultă-Mă:Sfântul tău va învia Rusia ca să fie o naţie nobilă. 

Rusia va fi desăvârşită în Braţele Bărbatului ei. Eu, Domnul, o voi desăvârşi. Nu ţi-am spus 

oare, copile, că am Mâna Mea pe inima ei rece pentru a o încălzi? (Vezi Mesajul profetic despre 

Rusia din 3.11.88)Şi în ziua în care Mireasa Mea îşi va deschide ochii şi Mă va vedea pe 

Mine, Bărbatul ei, stând alături de ea, va vedea şi înţelege ce a făcut Mâinile Mele în 

mijlocul ei şi de aceasta, Rusia, mireasa Mea, va păstra pe faţă Numele Meu Sfânt şi toate 

spiritele rele rătăcitoare care sunt în ea, vor zbura. Ţi-am spus toate aceste lucruri înainte 

de a se petrece, pentru ca să crezi că Eu, Atotputernicul, sunt Cel care te călăuzeşte. Auzi-

Mă: nu voi tăinui Planurile Mele. Dacă oamenii sunt tentaţi să ascundă Planurile Mele, Eu, 

cu Propria Mea Mână, vă voi descoperi totul înainte de a se întâmpla. Cel Unul Sfânt al 

vostru v-a înştiinţat, nu am ameninţat pe niciunul dintre voi. O Rază de Lumină din Cer se va 

coborî în mijlocul Trupului Meu (Biserica) şi va schimba faţa acestui pământ şi va aduce 

pace între fraţi. (Am înţeles aici că Domnul făcea aluzie la UNITATEA Bisericilor) Aceasta va fi 

recompensa sfinţilor martiri, rugăciunilor, jertfelor, canoaneler, statorniciei şi credinţei. Nu 

vă temeţi când ora covârşitoarei strâmtorări vine dacă aţi fost statornici şi v-aţi păstrat 

credinţa, pentru că această oră trebuie să vină pentru a schimba faţa pământului. Astfel, tot ce 

s-a spus la Fatima, săvârşitu-se-va. Tatăl vă iubeşte pe toţi şi nu judecă pe niciunul. Deja 

Secerătorul este le lucru. Lucrările Tatălui vă vor minuna pe toţi – şi ţie, copila Mea, uită-te 

înapoi la Mesaje, nu ţi-am spus că Eu, Domnul, am făcut mari minuni pentru voi şi că voi 

face şi mai multe în zilele care vor urma?
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  Vezi cum se adeveresc prezicerile Mele? Şi-

acum îţi zic că Cerurile se vor dezlănţui curînd cu Venirea Mea peste voi. Focul Meu va fi 

azvârlit peste acest pământ ca să ardă crimele lui. Nu voi mai reţine Mâna Mea. Sfântul meu 

Nume este zilnic profanat şi observaţiile Mele batjocorite. Acestea sunt pentru a se împlini 

cuvintele spuse de Scripturi; stă scris: „Şi în ceasul acela s-a făcut cutremur mare şi a zecea 

parte din cetate s-a prăbuşit şi au pierit în cutremur şapte mii de oameni, iar ceilalţi s-au 

înfricoşat şi au dat slavă Dumnezeului cerului.“ (APOSTOLI 11:13) Puţin timp a mai rămas. 

Iertaţi-l pe semenul vostru cât încă mai e vreme; faceţi ispăşiri, postiţi. Dacă eşti un păcătos 

care seamănă tulburare între prieteni, pocăieşte-te, pentru Sfântul Meu Nume, întoarce-te la 

Mine. Eşti stăpânul voii tale, dar nu şi al Planurilor Mele, şi te îndemn degrabă să Mi te 

predai. Satana îşi trimite neostoit adepţii lui la voi toţi. Aşadar staţi de strajă mai mult ca 

niciodată. Domnia lui se apropie de sfârşit. Şi de aceea, pentru ultima dată, varsă peste acest 

pământ, nădăjduind să piardă cât mai multe suflete cu putinţă. De aceea trebuie să fie sta-

tornicie şi credinţă în voi, pentru că voi puteţi să anulaţi şi chiar să-l opriţi pe Satana să se 

mai verse peste acest pământ. Curaj, fiică, ridică-ţi capul şi sprijină-te pe Mine. Voi continua 

să te ajut. 
Doamne Atotmilostiv, fie ca aceia care zic: „vom merge pe propriul nostru drum― să se întoarcă la Tine, şi 
acei creştini care spun Papei: „Vom merge pe propria noastră cale― să se întoarcă şi să se supună Papei. 
Fie ca mândria lor omenească să-şi plece ochii şi aroganţa lor să fie umilită. Amin. 

 
03.09.91 

Doamne şi Stăpânul vieţilor noastre, nu ne părăsi nici acum, şi nici în zilele nenorocirii. Doamne, Tată şi 
Stăpânul vieţilor noastre, ajută Rusia să crească în Duhul Tău. Străpuns-ai pe Balaur, care o asediase. 
Doamne, Tată şi Stăpânul vieţii noastre, scapă-ne de Răzvrătitorul care încă mai e în mijlocul nostru. 

Ah, copila Mea, te voi învăţa totul prin Focul Meu Purificator; aşteaptă şi vei vedea. Auzi-

                                                
12 Dumnezeu se referă la Mesajele din 27.03.91, că în zilele ce vor urma va face şi mai multe minuni: prezicerea 

căderii comunismului în Rusia. 



Mă acum şi scrie, copila Mea: 
nu cu mult în urmă, majoritatea neamurilor lumii n-au crezut niciodată că potrivnicul, Balaur Roşu, îşi va pierde 

puterea în Rusia, aşa, deodată. Vassula, dacă sora ta, Rusia, s-a răzvrătit contra Mea, aceasta a venit prin păcatele 

lumii şi ale crimelor ei. Tirania vine de dedesubt. 

Dar cum s-au simţit copiii ei, acei martiri care Ţi-au aparţinut? 

Cum aş putea să descriu ce au suferit copiii ei, cu ce-aş putea să-i compar? Tot Cerul era 

îndoliat pentru copiii ei; fiii ei au zăcut fără ajutor, dar cine a fost pe lăngă ei să-i jelească? A 

fost oare careva dintre ei capabil să străpungă Balaurul? Nu, când pielea lor se lipise de oase, 

copiii ei mergeau să cerşească Pâine. Oprimaţi de duşman, au căzut sub povara lor. Dacă 

încercau, în secret, să se refugieze în Braţele Mele, erau aspru pedepsiţi. Nu li se permitea să-

şi arate râvna faţă de Mine. Urmăritorii lor erau mai iuţi decât viperele, spionând fiecare pas 

pe care îl făceau, şi dacă se întâmpla să aibă o bănuială cum că ar fi ascuns sub saltea Cartea 

Vieţii, copiii Mei ar fi fost oropsiţi, hăituiţi, apoi prinşi. Ah, fată, Ochii Mei au plâns 

neîntrerupt văzând această naţiune redusă la tăcere prin sabie. Preoţi şi profeţi au fost ţinuţi 

prizonieri şi obligaţi să locuiască în întuneric; mulţi dintre ei au fost tăiaţi bucăţele fără milă, 

chiar în faţa Ochilor Mei. Această naţiune, care într-o vreme Mă cinstea şi Mă lăuda pe faţă, 

strălucitoare ca safirul, o Cetate de desfătări, a fost redusă la o ţară fără apă, uscată, din 

pricina păcatelor şi crimelor lumii. Grăiesc Eu ţie, fiică: Rusia, sora ta, nu a arătat totuşi ceea 

ce va săvârşi în Numele Meu: 

Ziua Sărbătorii este pe cale să soseascăşi cât Îmi doresc să fi şi sosit deja! 

Roagă-te, roagă-te pentru acea Slăvită Zi. 

 
09.09.91 

Iisuse al meu? 

Eu Sunt. Iubeşte-Mă, Vassula, aceasta potoleşte mânia Tatălui asupra acestei generaţii. M-am 

rugat pentru tine, micuţa Mea, Tatlui, ca să te slobozească de `spinul` pe care care l-ai luat 

pentru Mine...
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Doamne, confirmă ce tocmai am auzit, indicându-mi un pasaj din Scriptură.  

(Am deschis la întâmplare Sf. Biblie şi degetul meu s-a îndreptat la 22:42 din Luca  unde zice:„Tată, 
de voieşti, treacă de la Mine acest pahar, dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă.“) 

Fii binecuvântată. Te voi călăuzi. 

 
11.09.91 

Doamne, mă uit la cer după lucruri cereşti; caut Faţa Ta Sfântă ca să simt Pace şi ca să pot să mă bucur; 
caut Sfânta ta faţă ca să pot să contemplez. 

Iar Eu, din partea Mea, Mă uit la lumea de astăzi, explorând naţiune după naţiune, cercetând 

suflet după suflet pentru ceva căldură, pentru ceva generozitate, dar foarte puţini se bucură de 

bunăvoinţa Mea, foarte puţini îşi bat capul să ducă o viaţă sfântă şi zilele trec şi orele sunt 

acum numărate înainte de marea plată. Cetăţile Mele („sufletele“) au devenit cetăţi ale 

desfrânării! Necruţătoare! Ele au devenit o citadelă pentru demoni! Totul corupt, dinlăuntru 

începând, mâncate de viermi! Un adăpost pentru vipere şi scorpioni! Cum să nu suflu peste 

aceşti renegaţi Focul Meu Curăţitor?... 
Deodată, Iisus a schimbat tonul şi după ce a aşteptat câteva secunde, pe un ton grav, care m-a 

smerit, a zis. 
Pământul se va cutremura şi se va zgudui şi fiecare rău clădit în Turnuri (ca Turnul lui Babel) 

se va prăbuşi într-o grămadă de moloz şi va fi înmormântat în ţărâna păcatului! Deasupra 

                                                
13 Îi oferisem lui Iisus să iau asupra mea acest „spin“ de la El - 18.06.91. Acest spin i-a fost împlântat lui Iisus de 

către un preaiubit al Lui care prigonea Mesajele în mod activ. Satana l-a ameţit şi acum îl foloseşte. 



Cerurile se vor zgudui şi temeliile pământului se vor clătina! Rugaţi-vă ca Mâna Tatălui să 

nu se abată iarna; insulele, marea şi continentele vor fi vizitate de Mine pe neaşteptate, cu 

tunet şi prin Vâlvătaie. Ascultaţi cu atenţie la ultimele Mele cuvinte de avertizare, ascultaţi 

acum cât mai e vreme. Citiţi Mesajele Noastre (Ale lui Iisus şi ale Mariei, cei doi Martori) şi 

opriţi-vă de a mai fi batjocoritori sau surzi când Cerul vorbeşte; coborâţi glasul vostru şi le 

veţi auzi pe-ale Noastre, gândiţi-vă de două ori până ce judecaţi, gândiţi-vă mai mult de două 

ori până ce condamnaţi Lucrările Duhului Sfânt. Nu voi cruţa pe nimeni care batjocorăşte 

Duhul Sfânt hulindu-L pe faţă. Dreptatea îi va trimite jos, în infern. Ridicaţi-vă cu toţii feţele 

şi cercetaţi Cerurile pentru a contempla Sfânta Mea Faţă! Ridicaţi-vă ochii către Cer şi nu 

veţi pieri. Pocăiţi-vă! Şi cereţi Tatălui să se îmblânzească. Curând, foarte curând de-acum, 

Cerurile se vor deschide şi vă voi face să vedeţi pe  

Judecătorul. 


