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CAIETUL 54 

 

                                                                                                                   15.9. 91 

-Sprijină-te pe Mine.  Binecuvântata Sufletului Meu, îţi dau Pacea Mea. Scrie: 

O, Ierusalime! (adică: o, generaţie!) Întoarce-ţi privirea către est şi către vest, întoarce-ţi privirea 

către nord şi către sud şi Eu Sunt acolo! Adevărat spun vouă că încă o dată Duhul Meu se va 

revărsa peste voi şi că Chipul Meu va fi răspândit pe întreaga faţă a lumii. Ceea ce am sorocit, se 

va întâmpla şi ceea ce v-am grăit, se va împlini. Veniţi aproape de Mine şi ascultaţi-Mă cu 

atenţie: 

Mă pogor astăzi până în pragul uşii voastre, ţinând steagul Păcii; Mă pogor să te salvez, 

Ierusalime, e scris: Credincios şi Adevărat, (Ap. 19:11) Împăratul împăraţilor şi Domnul 

Domnilor; (Ap. 19:16)  oare voi auzi de la tine, Ierusalime: `Domnul Meu, Ţie vreau să-Ţi 

slujesc,` sau vei rămâne încă în ignoranţă faţă de Cel care îţi oferă Pacea Lui ... acum? Vei 

recunoaşte tu oare, în aceste zile de pe urmă, de dinaintea Zilei Răsplătirii, Duhul Meu Sfânt, care 

s-a pogorât de Sus, în Toată Slava Lui, ca să faci casă cu El?  Toată viaţa ta, generaţie, ai 

batjocorit Legea Mea şi ai întors spatele, răzvrătindu-te; vei fi oare vreodată pregătită sa Mă 

întâlneşti pe Mine, Dumnezeul tău? Curând, voi trece prin Cetatea ta! (Adică, prin noi.  Noi 

suntem cetăţile) şi va fi mai repede decât îţi închipui tu!  Acestea vor fi ultimele Mele 

avertismente; adevărat spun ţie: 

                    trezeşte-te din somnul tău adânc! 

                       Te îndrepţi sprea pierzania ta, 

          scutură ţărâna care te acoperă şi scoală-te din morţi, 

          Sfârşitul Timpurilor este mai aproape decât crezi tu;  (Sfârşitul Timpurilor nu este sfârşitul 

lumii, ci este sfârşitul unei epoci) 

1. Curând, foarte curând, voi deschide pe neaşteptate Sanctuarul Meu în Cer şi acolo, cu ochii 

voştri descoperiţi, veţi zări, ca într-o revelaţie secretă:  mulţime de Îngeri, Tronuri, Stăpânii, 

Puteri Suverane, toate prosternate în jurul  

                                     Chivotului Legământului, 

apoi, o Adiere va sufla peste faţa voastră, şi Puterile Cerului se vor zgudui, scăpărările de fulgere 

vor fi urmate de bubuituri de tunet;`va sosi pe neaşteptate peste voi „o vreme de mare strâmtorare 

cum n-a mai fost de când sunt popoarele;” (Daniel, 12.1) căci voi permite sufletului vostru să 

vadă evenimentele întregii voastre vieţi. Le voi desfăşura unul după altul; spre marea îngrozire a 

sufletului vostru, veţi realiza cât sânge nevinovat de suflete-victime păcatele voastre au vărsat; 

apoi, voi preveni sufletul vostru să vadă cum niciodată n-a urmat Legea Mea. Ca pe un sul 

nedesfăcut, voi deschide Chivotul Legământului şi vă voi face să vă daţi seama de nelegiuirea 

voastră. 

 

2. Dacă veţi rămâne încă vii şi în picioare, ochii sufletului vostru vor contempla o Lumină albă 

strălucitoare, precum strălucirea unor pietre preţioase; ca licărirea unor diamante luminoase 

precum cristalul, o Lumină atât de pură şi atât de strălucitoare încât, deşi miriade de Îngeri vor sta 

pe alăturea, în Tăcere, voi nu îi veţi vedea în chip complet, pentru că Lumina îi va acoperi 

precum un praf argintiu-auriu; sufletul vostru va zări numai forma lor, nu faţa lor; apoi, în 

mijlocul acestei Lumini orbitoare, sufletul vostru va vedea ceea ce a văzut odată, într-o fracţiune 

de secundă, chiar începutul zidirii voastre… 

ei vor vedea: 
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pe Cel care v-a ţinut primul în Mâinile Lui; 

Ochii care v-au văzut întâi;  ei vor vedea: 

Mâinile Aceluia care v-a format şi v-a binecuvântat… 

ei vor vedea: 

pe Cel Mai Blând Tată, pe Ziditorul vostru, 

îmbrăcat cu totul în splendoare înfricoşătoare, 

Primul şi Ultimul, 

El care este, care a fost şi care va veni, 

Atotputernicul, Alfa şi Omega, 

Cârmuitorul; 

zguduiţi de trezirea voastră, ochii voştri vor fi fixaţi într-ai Mei,care vor fi ca două văpăi de Foc; 

(Ap. 19:12).Inima voastră se va uita atunci înapoi la păcatele ei si va fi cuprinsă de remuşcări. 

Veţi suferi, în mari dureri, nelegiuirea voastră, si in mare agonie, realizând cum necontenit Mi-ati 

hulit Numele Meu Sfânt şi cum M-aţi respins pe Mine, Părintele vostru…Cuprinşi de panică, veţi 

tremura şi vă veţi cutremura când vă veţi vedea un hoit, mâncat de viermi şi de vulturi.  

 

3.  Şi dacă picioarele vă vor mai ţine, vă voi arăta ce hrănea sufletul vostru, Templul Meu şi 

Locuinţa Mea, în toţi aceşti ani ai vieţii voastre. În locul Jertfei Mele Perpetue, veţi vedea, spre 

marea voastră îngrozire, că voi iubeaţi Vipera şi că aţi înălţat această Urâciune a Pustiirii despre 

care a vorbit profetul Daniel, în cel mai adânc tărâm al inimii voastre: 

Hula; 

 Hula, care a tăiat toate legăturile Cereşti care vă legau de Mine şi a săpat o prăpastie între voi şi 

Mine, Dumnezeul vostru. Când această Zi va veni, ceaţa de pe ochii voştri va cădea, ca să puteţi 

să vedeţi cât de goi sunteţi şi cum înlăuntrul vostru, sunteţi o ţarină uscată… nefericită făptură, 

răzvrătirea ta şi renegarea Prea Sfintei Treimi te-a preschimbat într-o Renegată şi o Prigonitoare 

a Cuvântului Meu; plânsetul şi jalea ta vor fi auzite numai de tine atunci; îţi spun: vei jeli şi vei 

plânge, dar plânsetul tău va fi auzit numai de urechile tale; pot să judec numai cum mi se spune 

să judec şi Judecata Mea va fi dreaptă; precum a fost în timpul lui Noe, tot aşa va fi şi când voi 

deschide Cerurile şi vă voi arăta Chivotul Legământului: `Căci precum în zilele acelea dinainte 

de potop, oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în 

corabie, şi n-au stiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi…` (Mat. 24: 38-39) la fel va fi şi-n 

această Zi, şi spun Eu vouă: dacă timpul acela n-ar fi fost scurtat prin mijlocirea Sfintei voastre 

Maici, sfinţii martiri şi bălţile de sânge vărsate pe pământ, de la Abel Sfântul până la sângele 

tuturor profeţilor Mei, nici unul n-aţi supravieţui!   

Eu, Dumnezeul vostru, vă trimit înger după înger, să vă anunţe că Timpul Milostivirii Mele e pe 

sfârşite şi că Timpul Domniei Mele pe pământ este aproape. Vă trimit pe Îngerii Mei să 

mărturisească despre Iubirea Mea `la toţi cei ce locuiesc pe pământ, la tot neamul, seminţia, 

limba şi poporul,` (Ap. 14. 6)  Îi trimit ca apostoli ai zilelor de pe urmă să trâmbiţeze că: ` 

Împărăţia lumii va ajunge ca Împărăţia Mea de Sus şi că Duhul Meu va împărăţi în vecii vecilor` 

(Ap. 11:15) în mijlocul vostru. Trimit pe profeţii Mei să strige în acest pustiu că trebuie: 

                                   Să vă temeţi de Mine şi să-Mi daţi Slavă, 

                                   că a venit Vremea Judecăţii Mele! (Ap. 14: 7) 

Împărăţia Mea se va pogorî pe neaşteptate asupra voastră; de aceea trebuie să aveţi constanţă şi 

credinţă până la capăt. 

Copila Mea, roagă-te pentru păcătosul care nu este ştiutor de această putreziciune; 

roagă-te şi cere Tatălui să ierte crimele lumii, comise fără întrerupere; 

roagă-te pentru convertirea sufletelor,  
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roagă-te pentru Pace. 

                                                                                                                     19.9.91 

 

 

-Doamne al meu, Tu eşti cupa mea şi sufletul meu se bucură în tine. Blândeţea Ta Copleşitoare 

mă susţine pe mine să petrec acest pustiu, umăr lângă Umăr, mână în Mână. ` Că pentru Tine am 

suferit ocară, acoperit-a batjocura obrazul meu.  Înstrăinat am fost de fraţii mei şi străin fiilor 

maicii mele, că râvna Casei tale m-a mâncat şi ocările celor ce te ocărăsc pe Tine au căzut 

asupra mea.`  (Ps. 68. 9-11) 

-Vassula, lasă-Mă să-ţi şoptesc Cuvintele Mele la ureche, pentru a te învrednici să Mă slăveşti; - 

Nu asculta, mieluşeaua Mea, la ce zice lumea, pentru că de la ea nu vine nimic bun, ascultă-Mă 

pe Mine, Eu, care sunt Tatăl tău, şi ascultând cu atenţie, vei duce mai departe lucrarea pe care ţi-

am încredinţat-o. Ai încredere în Mine, copila Mea, şi vino la Mine pentru povaţă, vino la Mine 

pentru alinare, vino la Mine când febra acestei lumi creşte împotriva ta şi te arde, vino degrabă la 

Mine, Abba al tău, şi-ţi voi tămădui arsurile; Eu sunt Cel care te iubeşte cu cea mai mare tandreţe 

şi îngriji-te-voi pururea ca să-ţi recapeţi sănătatea. Îţi voi uşura pururea rănile pe care lumea ţi le 

face pentru Sfântul Meu Nume şi pentru că mărturiseşti despre Iubirea Mea. Adu-ţi aminte: sus în 

Cer, Eu Sunt te veghează şi se ocupă de toate problemele tale. Mai adu-ţi aminte că tot ce faci , 

nu este pentru folosul tău, nici pentru slava ta, ci pentru Folosul şi Slava Aceluia care te-a trimis.  

Lasă Duhul Meu al Adevărului să strălucească peste tine pentru ca tu, la rândul tău, să reflecţi 

Chipul Meu, amintindu-i lumii despre Adevărata Mea Faţă, deoarece lumea se pare că a uitat 

Adevăratul Meu Chip. În scurt timp, toţi veţi învăţa să trăiţi  

                             o Adevărată Viaţă în Dumnezeu  

şi să fiţi una cu Mine precum Sfânta Treime este Una şi Aceeaşi, pentru că toţi Trei suntem de 

acord (un gând? e mai bine?) . 

Copilaşii Mei, nu va mai dura mult, Eu sunt deja pe Drumul de Întoarcere. Vă spun acestea 

dinainte de a se petrece, ca atunci când se va întâmpla, să credeţi că Glasul pe care L-aţi tot auzit 

în toţi aceşti ani, venea de la Mine. Vă zic vouă acestea ca să puteţi să vă bucuraţi, pentru că şi Eu 

Mă bucur pentru acea Zi când capul Satanei va fi zdrobit de călcâiul Maicii Mele. Auziţi-Mă: voi 

revărsa Duhul Meu peste această generaţie rea, pentru a vă răpi inimile şi a conduce pe fiecare 

înapoi la Adevărul deplin, ca să trăiţi        

o Viaţă Desăvârşită în Mine, Dumnezeul vostru; 

dar fiţi curajoşi, pentru că va fi un Foc înaintea Zilei Mele, aşadar, nici nu vă temeţi, nici nu vă 

întristaţi, pentru că fără acest Foc, faţa lumii nu poate să se schimbe... şi când va veni, va arăta 

lumii cât a greşit. Îi va arăta nelegiuirea ei, raţionalismul ei, materialismul, egoismul, mândria, 

avariţia şi răutatea ei; pe scurt, toate aceste patimi cărora lumea le slujeşte. Nimeni nu poate să 

spună că nu v-am vorbit despre începutul Planurilor Mele. Nimeni nu poate să spună că am 

ascuns Planurile Mele de voi.   

Eu sunt Adevărul 

şi Adevărul Îşi va deschide de-a pururi Inima şi vă va arăta Planurile Lui fervente, aşa cum sunt 

ele ...Adevărul vă va da pururea posibilitatea de a vă dovedi credincioşia faţă de El. Dacă nu v-aş 

fi vorbit, dacă nu v-aş fi deschis acum Cerurile, aţi fi avut o scuză, dar v-am  chemat zi şi 

noapte,fără încetare. V-am trimis pe îngerii Mei ca să vă vorbească; am înviat din nimic suflete 

mişelnice şi le-am transformat în discipoli plini de râvnă, ca să meargă şi să bată la uşile voastre 

şi să vă repete Cuvintele pe care Eu Însumi le-am dat lor. Nu, ei n-au vorbit de la ei înşişi, ci 

numai au repetat Cunoaşterea cu care Eu Însumi i-am instruit. Ei au mers către voi în sărăcia lor 

şi desculţi ca să vă vorbească despre lucrurile ce au să vină, nici adăugând, şi nici scoţând ceva 
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din ce le-am dat -  tot ce-au spus, a fost luat de la Înţelepciunea Însăşi.  Acum, adevărat spun 

vouă că, atunci când Ziua Purificării va veni, mulţi vor suferi până la punctul de a muri pentru a 

nu fi lăsat Duhul Meu cel Sfânt să intre în casa lor, (sufletul lor) ci au urat bunvenit Viperei, 

Urâciunii pustiirii, şi-au împărţit cina umăr la umăr  cu potrivnicul Meu. Ei au primit în casa lor 

pe acela care scălâmbă pe Cel Unul Sfânt, ei i-au slujit Înşelătorului, care i-a învăţat să conceapă 

greşit Sfântul Meu Duh;  

Duhul Meu Cel Sfânt, Dătătorul de Viaţă şi Puterea Interioară a sufletului lor,  

 El care a insuflat un suflet activ în ei şi a inspirat un duh viu. Adevărat spun vouă, Focul Meu se 

va pogorî în această lume mai repede decât vă aşteptaţi, astfel încât cei fără vedere a păcatelor lor 

vor putea să vadă deodată vina lor. Este în Puterea Mea să aduc această Zi mai înainte şi tot în 

Puterea Mea să scurtez acest Ceas, pentru că acest Ceas va aduce atâta nenorocire, că mulţi îşi 

vor blestema ceasul în care s-au născut. Vor dori ca văile să se deschidă şi să-i înghită, munţii să 

cadă asupra lor şi să-i acopere, vulturii să-i mănânce de-ndată. Vor dori să se fărâme în bucăţi, 

dar nimeni nu va scăpa de acest Ceas. Aceia care într-adevăr Mă iubesc, vor suferi numai pentru 

că nu au făcut mai mult pentru Mine. Şi ei vor fi curăţaţi. Dar vai acelora care M-au respins şi au 

refuzat să Mă recunoască, ei îl au deja pe judecătorul lor. Adevărul care le-a fost dat va fi 

judecătorul lor în Ziua aceea.  

 M-aţi auzit glăsuind de multe ori prin gura Crainicilor Mei că  

„Ziua Domnului este aproape” 

şi că Întoarcerea Mea este iminentă. Dacă Mă iubiţi, veţi fi bucuroşi să aflaţi că Duhul 

Meu Sfânt se va pogorî asupra voastră în toată Forţa şi în toată Slava Lui. Dacă Mă iubiţi, veţi 

continua să vă rugaţi pentru convertirea tuturor copiilor Mei care nu sunt conştienţi şi trăiesc încă 

sub puterea Satanei. Dacă Mă iubeşte careva cum vă iubesc Eu pe voi toţi, Mă va asculta şi-Mi va 

rămâne credincios până la sfârşitul slujirii. Copilaşii Mei, dacă M-aţi iubi, aţi putea să faceţi 

lucrări şi mai mari decat acelea pe care le-am făcut Eu pe când eram pe pământ, dar încă nimeni 

nu a făcut ceva mai mare până acum din pricina atât de puţinei credinţe ce o aveţi în Mine, şi din 

pricina atât de puţinei iubiri ce o aveţi unul pentru altul. Nimeni încă nu M-a iubit pe Mine atât de 

mult cât vă iubesc Eu, dar în Ziua Purificării, veţi înţelege cât de puţin aţi făcut, pentru că voi 

arăta Sfânta Mea Faţă în voi.  

 Auziţi acei Paşi?  sunt ai Mei; auziţi deja sunetul Respiraţiei Mele? Este dulcele sunet al 

Sfântului Meu Duh, suflând prin pustiul şi uscăciunea voastră. Aţi simţit o Suflare adiind peste 

faţa voastră? Nu vă temeţi, căci aripile Porumbelului, Duhul Meu Sfânt v-au atins uşor, pe când 

vă acoperea. O, veniţi! veniţi la Mine şi, precum Moise a ridicat şarpele  în pustie, tot aşa şi Eu vă 

voi ridica sufletul la Mine şi vă voi învia! Precum Eu am fost înălţat la Cer, şi voi veţi fi înălţaţi 

la Mine ca să fiţi hrăniţi la Pieptul Meu. O, veniţi la Mine! Căpătaţi-vă setea iarăşi, fie-vă sete de  

Fântânile Mele Veşnice, însetaţi să fiţi cu Mine, Dumnezeul vostru! Eu vă voi oferi fără şovăire 

să beţi şi voi preface Apa Mea într-un izvor înlăuntrul vostru, ţâşnind spre viaţa veşnică. Fiindcă 

din Pieptul Meu, curg izvoare de apă vie, un Izvor nesecat. O, veniţi la Mine! Flămânziţi iarăşi 

după Pâinea Mea, şi nu veţi muri! Astăzi, ca ieri, stau şi strig : 

 `Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea!Lăsaţi pe cel ce crede în Mine să vină şi 

să bea! (Ioan, 7:37-37)  

Îndurarea Mea este mare şi, deşi ştiu că sunteţi păcătoşi şi aţi întinat pământul cu sânge 

nevinovat, (Iisus a accentuat în cugetul meu semnificaţia celor spuse-  avorturile), dacă veniţi la 

Mine pocăindu-vă, vă voi ierta vina şi crima voastră. Eu sunt un Abis de Har. Nu vă temeţi...nu 

vă fie frică de Mine. Temeţi-vă mai degrabă de Ceas, să nu vă găsească nepriveghind şi 

dormitând. Acesta este Glasul Tatălui, acesta este Glasul Izvorului Sublim al Iubirii, acesta este 

Glasul Aceluia care a zis odinioară: 
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`Să fie Lumină!` 

 şi s-a făcut lumină. Veniţi la Mine şi vă voi da Duhul Meu fără rezervă. Nu fiţi ca ostaşii 

care şi-au împărţit hainele Mele şi-au aruncat sorţi pentru ele la picioarele Crucii Mele. Veniţi la 

Mine în duhul lui Ioan, veniţi la Mine din iubire, veniţi la Mine ca să Mă alinaţi şi să fiţi cu Mine. 

Vine ceasul când lumea se va trezi numai în nenorociri şi întuneric, întunericul neliniştii, şi când 

nu va mai vedea nimic decât noapte. Nedumeriţi, confuzi, consternaţi, vor striga către Mine, dar 

Eu nu voi răspunde, nu voi asculta strigătul lor. Cuprinşi de nebunie, vor huli Revelaţia Mea, 

Înţelepciunea şi Adevărul. Întreaga lume va fi acoperită de suferinţă după ce vor vedea  

Chivotul Legământului, 

Legea Mea. 

Mulţi vor cădea şi vor fi distruşi, cutremuraţi şi zguduiţi de nelegiuirea lor. Când cerurile 

se vor deşira, ca o perdea ruptă în două, arătându-le cum au lepădat Slava Mea pentru o imitaţie 

fără valoare (Aluzie la Daniel, 8: 11-12, adică Sfânta Împărtăşanie). Ca stelele care cad de pe 

cer, aşa vor cădea, realizând cum Nebunia i-a rătăcit, cum încercând să urce pe culmi şi să 

rivalizeze cu Mine, a fost nebunie curată. Când acea Zi va veni, voi arăta lumii cât de rea a fost, 

cum a ajutat pe cel Răzvrătit şi a vorbit cu el, mai degrabă decât cu Unul Sfânt. A sosit ceasul 

când statornicia şi credinţa, rugăciunea şi sacrificiul, sunt vitale, ele au devenit o URGENŢĂ! 

Copilaşii Mei, voi care sunteţi trişti acum, vă veţi bucura mai târziu. Vino, să ne rugăm: 

Tată Mult Milostiv, ridică-mă la Pieptul Tău, 

Îngăduie-mi să beau din Şuvoaiele Curgătoare de Viaţă Veşnică, 

Şi prin aceasta, voi şti că mă bucur de binevoirea Ta. 

O, vino şi mă scapă înainte ca Ceasul să se abată asupra mea. 

Tămăduieşte-mă, 

căci am păcătuit înaintea Ta. 

Tată, 

Buzele Tale sunt umede de har, 

Inima Ta este un Cuptor Încins de Iubire, 

Ochii Tăi sunt Două Văpăi de Foc arzător. 

O, Tată, 

Frumuseţea Ta este Desăvârşirea în sine, 

Măreţia şi Splendoarea Ta lasă chiar şi pe cei mai strălucitori dintre îngerii Tăi uimiţi; 

Cel Bogat în Virtuţi şi Har, nu-Ţi ascunde Sfânta-Ţi Faţă de la mine, când Ceasul va veni, 

Vino şi mă unge cu untdelemnul iubirii. 

Doamne, auzi rugăciunea Mea, 

ascultă glasul rugăciunii mele! 

Trebuie să-mi împlinesc legămintele ce Ţi le-am făcut! 

Tată Veşnic, 

Deşi curentul mi se împotriveşte, 

Am încredere, 

Ştiu, 

Cred că 

Braţul Tău va fi acolo 

Ca să mă ridice şi să mă scoată din acest vârtej. 

O, cât îmi doresc să contemplez 

Sanctuarul Tău şi să văd Slava Ta 

În Chivotul Legământului! 

O, cât tânjeşte sufletul meu să contemple pe 
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Călăreţul Cerurilor 

care poartă Numele: 

Credincios şi Adevărat, 

Cel care va mătura nelegiuirea din lume, 

Cel care este Drept. 

O, vino şi acoperă-mă cu Acoperământul Tău, 

Fiindcă Iubirea Ta este renumită pentru generozitatea Ei. 

O, Tată! Nu mă lepăda, precum merit, din pricina păcatelor mele, 

ci ajută-mă, dă-mi mie Pâinea Cea de Toate Zilele, 

şi păzeşte-mă, şi scapă-mă din colţii Viperei. 

Fă-mă moştenitoarea Casei Tale, 

Fă-mă copila Luminii Tale, 

fă-mă o copie desăvârşită a 

Supremului Martir, 

ca să Te slăvesc în vecii vecilor, Amin. 

Cerul îţi aparţine, copila Mea. (După ce am citit rugăciunea către El pe care Dumnezeu mi-a 

dictat-o, El a fost foarte impresionat şi cu emoţie în Glas, mi-a spus cele ce urmează:  

Trăieşte pentru Mine, respiră pentru Mine, aibi-Mă pe Mine pe Primul Loc. Iubeşte-Mă, copila 

Mea, şi tot ce am este al tău. Prin iubirea şi credincioşia ta, Casa Mea va fi şi casa ta. Încrede-te 

în Mine, în Abba al tău; vino, apropie-te de Mine şi ia-ţi locul în Inima Mea Sfântă.  

 

                                                                                                       23.9.91 

-Toată ziua oftez după Tine, Yahve al meu, avutul meu. Iubirea Ta pe care mi-ai arătat-O mie, nu 

pot s-O uit în veci. Blândeţea Ta, Yahve al meu, avuţia mea, mi-o voi aminti cât voi trăi! Iubirea 

după Tine mă mistuie zi de zi, şi nu mai vreau să mai fac parte din această lume care Te răneşte, 

şi să ştiu că sunt prima dintre cei care Te-au rănit... 

Sufletul meu vrea să binevestească lumii toate minunile Tale şi picioarele mele vor să alerge sus, 

pe înălţimi şi să strige lumii: 

`Bărbatul tău este Făcătorul tău! 

Numele Lui, Yahve Savaot! 

Da, ca pe o femeie părăsită şi cu inima întristată Yahve te cheamă înapoi. Alungă un bărbat pe 

femeia lui din tinereţe? Zice Dumnezeul tău.` (Isaia, 54: 5-6) 

Cu toate acestea, mă tem, o, Yahve al meu, Abba al meu şi avutul meu.  Sufletul meu aşteaptă şi 

se ofileşte de dor după Casa Ta şi tot ce-mi doresc acum este să fiu cu Tine. Deci, nu mă întreba 

de ce duhul meu este zdrobit, deoarece suspinele mele nu-Ţi sunt străine Ţie; sufletul meu Te 

aşteaptă, Yahve al meu; vino şi cotropeşte-mă, vino şi arde-mă. 

-Vassula.. nu te ascunde, copila Mea... (Speram că n-o să mă mai trimită în lume ca să 

mărturisesc. Nădăjduiam că Tatăl meu va consimţi cu dorinţele mele: să stau acasă, să meditez, 

să-L iubesc, să-l întâlnesc prin scris, să-L întâlnesc în Sfânta  Euharistie şi astfel, să ocolesc 

mulţimile.)Fiică a Egiptului, Eu te-am numit ca probă pentru multe naţiuni şi tu Îmi eşti foarte 

preţioasă. Nu Mă înţelege greşit, nu am nevoie de tine şi nici nu eşti indispensabilă pentru această 

lucrare, dar faptul că te-am ales pe tine, un nimic, Mă slăveşte pe Mine şi te purifică pe tine. 

Atunci, tot ce-Mi apaţine, vreau să împart cu tine. Nu te teme să binevesteşti Mesajele Mele, 

Sfântul Meu Duh te va umple de Cuvintele Mele şi vei proclama cu îndrăzneală Cuvântul Meu. 

 Aşadar, mergi acum la aceia la care te trimit; nu te voi părăsi, nici nu te voi lasa 

nelocuită. Sfântul Meu Duh este Călăuza ta şi Povăţuitorul tău; n-am făcut decât să-ncep să-Mi 

culeg Recolta... culege cu Mine...n-ai semănat tu Recolta aceasta, Eu am semănat-o în întregime 
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în tine, şi acum o vreau pretutindeni. Acum, pentru că Recolta e gata,tot ceea ce îţi cer este să o 

culegi cu Mine, fiica Mea. Oferă-ţi ajutorul tău ca pe un sacrificiu; nu-ţi cer mult... ce vezi, fiică? 

-Faţa Sfântă a Fiului Tău, desfigurată de durere; Faţa Lui e ca aceea de pe Sfântul Giulgiu. 

-Nu este aceasta de ajuns ca să continui şi să sacrifici puţin din timpul şi energia ta?  Priveşte din 

nou, fiică... ce vezi acum, Vassula? 

-Văd ceva ca un fel de nor roşu care acoperă cerul, acoperindu-ne  pe noi şi totuşi mişcându-se 

ca negura şi întinzându-se tot mai mult pe cer; se mişcă încet, dar continuu. 

-Scrie: `O zi de întuneric şi de beznă, zi cu nori şi cu negură deasă; precum zorile se revarsă pe 

deasupra munţilor, tot aşa dă năvală un popor numeros şi puternic, cum n-a mai fost niciodată, şi 

cum nu va mai fi după el până în anii vremurilor celor mai îndepărtate;`(Ioil, 2:2) Da, este 

aproape... Şi acum, ce vezi, Vassula? 

-Torţe vii  umane. 

-Uită-te cu atenţie la acele suflete pe care Eu le-am făcut... aceste suflete nu vor ajunge în veci în 

Cămara pe care le-am pregătit-O; aceste suflete sunt sub puterea Satanei şi ei nu vor avea parte de 

Împărăţia Mea, şi nici de Slava Mea, ei se îndreaptă spre pieirea lor... Spune-Mi: am lipsit Eu 

vreun suflet de Iubirea Mea, de Slava Mea şi de Împărăţia Mea? 

-Nu, Doamne! 

-Dar ei au ales să nu Mă iubească şi l-au urmat de bunăvoie pe Satana; au tăiat, din voia lor 

liberă, legăturile ce ne legau; şi-acum, uită-te iar, Vassula, ce vezi? 

-O, Doamne, o femeie, care stă pe o stâncă albă. O văd din spate.  Poartă o rochie lungă neagră 

şi capul îi este şi el acoperit de o eşarfă lungă neagră. Se pare că e în mare nenorocire şi 

înnegurată de durere. Mă văd apropiindu-mă de ea.  Îşi ridică Faţa şi încep să plâng şi eu cu Ea. 

Este Maica lui Iisus, Maica noastră.  Faţa Ei e foarte palidă şi plină de lacrimi.  După ce m-a 

văzut, şi-a întins Mâna Ei stângă şi m-a strâns de braţ. 

-Eu sunt Maica Durerilor, obişnuită cu suferinţa. Eu sunt cea care va recâştiga pentru voi: 

Speranţa;. Eu sunt cea care va călca şi voi zdrobi cu Călcâiul Meu capul şarpelui. Ochii Mei 

plâng întruna, în aceste zile fără mângâiere; Ochii Mei se umflă de plâns după toţi copiii Mei.  

Vassula, fiica Mea, nu-ţi astupa urechea la Dumnezeu, nu-ţi astupa urechea la cererea Mea; tu  

M-ai auzit jelind. Am apărat cauza ta şi mereu o voi face. Când Domnul te leagă strâns de El, este 

din Iubire, ca să-şi reverse Inima Lui în inima ta. Astăzi, (însemnând, în zilele ce-or să vină) El îţi 

va da să bei din Potirul Lui, nu refuza să bei, şovăitoare să nu fii. Străzile voastre sunt pline de 

sânge nevinovat şi Inimile Noastre sunt bolnave; acesta este motivul Lacrimilor Mele, acesta este 

motivul pentru care Domnul îţi va da să bei din Cupa Lui.  

Trădarea pune bariere unirii dintre fraţi; nesinceritatea inimii face să se umple Cupa lui 

Dumnezeu. Ei au sfâşiat Trupul Fiului Meu, L-au împărţit, L-au mutilat şi L-au paralizat; vă 

amintesc tuturor că prin El, voi toţi, aveţi în Unicul Duh calea voastră să veniţi la Tatăl; cu toate 

acestea voi rămâneţi despărţiţi sub Numele Fiului Meu. Voi vorbiţi despre unitate şi pace, dar 

întindeţi un laţ acelora care le practică. Dumnezeu nu poate fi înşelat, nici convins de 

argumentele voastre. Împărăţia lui Dumnezeu nu e făcută numai din cuvinte din buze, Împărăţia 

lui Dumnezeu este iubire, pace, unitate şi credinţă în inimă. Este Biserica Domnului, unită în Una 

înlăuntrul inimii voastre. Cheile Unităţii sunt Iubirea şi Umilinţa. Iisus niciodată nu v-a îndemnat 

să vă despărţiţi; această diviziune în Biserică nu este dorinţa Lui. Îi implor pe copiii Mei să se 

unească în inimă şi în glas şi să reclădească Biserica primară a Fiului Meu în inima lor.Spun 

„Biserica primară a Fiului Meu”, pentru că acea Biserică era clădită pe Iubire, Simplitate, 

Umilinţă şi Credinţă. Nu înţeleg prin aceasta să construiţi o nouă clădire, ci să reconstruiţi o 

clădire înlăuntrul inimii voastre, adică să dărâmaţi vechile cărămizi din interiorul inimii voastre, 

cărămizile dezbinării, ale intoleranţei, necredinţei, neiertării, lipsei de iubire, şi să reconstruiţi 
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Biserica Fiului Meu, împăcându-vă.  Aveţi nevoie de o mare sărăcie a duhului şi de o revărsare 

din belşug de generozitate, şi până nu înţelegeţi că trebuie să vă plecaţi, nu veţi fi capabili să vă 

uniţi.  Aşadar, Vassula Mea, alătură-te Mie în rugăciune, după cum m-ai văzut rugându-Mă mai 

înainte. Sunt cu tine, copila Mea, foarte mult. Supune-te dorinţelor Iubirii; Iisus nu te va părăsi 

niciodată. Fii unită în iubire cu El, pentru un singur scop: 

                                                    A-L slăvi! 

Acum, fiică, ( din nou Glasul Tatălui) înţelegi de ce nu trebuie să renunţi să culegi cu Mine? 

Continuă să te rogi, şi binecuvântează pe cei care te persecută; ceasul tău n-a sosit încă, 

porumbiţa Mea. Voi fi blând cu tine şi tu vei fi tot mai mult iubită de mine. Nu încerca să afli ce e 

dincolo de puterea ta. Ia secera atunci când Mă vezi pe Mine că iau Secera. Nu întârzia pasul tău, 

ţine-te în pas cu Mine; dacă Eu încetinesc, încetineşte şi tu. Vorbeşte când Eu îţi fac semn să 

vorbeşti şi păstrează tăcerea când Eu Mă uit la tine. Apără pururea Adevărul, până la moarte.  

când şi când, vei fi biciuită, dar voi permite numai atât cât va fi necesar ca să-ţi păstrezi sufletul 

curat şi ascultător. Află că Eu sunt totdeauna alături de tine. Seceră atunci când secer Eu; învaţă 

să fii răbdătoare precum Eu sunt Răbdător. Fii foarte umilă şi ştearsă;  Ţi-am încredinţat 

Interesele Mele (am auzit de asemenea : Slujba) pentru a lucra cu Mine, alături de Mine şi am 

numit şi pe alţii să se alăture la această lucrare cu serviciile lor. Vassula, copila Mea, o leacă mai 

mult, foarte puţin, şi sufletul tău va zbura la Mine; aşadar, n-ai nici un motiv să fii abătută, aşa 

după cum Îmi spui. Nu ai decât să-ţi ridici capul şi să te uiţi Cine vine până în cămara ta, Cine 

cinează cu tine, Cine te păstoreşte. Cere-Mi să-ţi iert păcatele, ca să primeşti Pacea Mea şi ca să 

capeţi iarăşi bucuria. Spune copiilor Mei că în curând, voi trimite Duhul Meu cel Sfânt în toată 

plinătatea Lui ca să vă păstorească şi să vă aducă înapoi la adevărata Turmă şi să trăiţi o  

Adevărată Viaţă în Dumnezeu. 

 

                                                                                                                   26.9.91 

Ochii mei sunt întruna la Tine, o, Dumnezeul meu... Cel mai ascuns secret (adică intimitatea) al 

Tău este dat acelora care Te iubesc şi care se tem de Tine.  

Ai scos sufletul meu din mocirlă ca să descopăr Bogăţia Inimii Tale Sfinte; 

Am descoperit Milostivirea despre care vorbeau profeţii Tăi 

Iubirea şi Blândeţea  pe care au gustat-o ucenicii Tăi; 

Am descoperit Pacea pe care Tu Însuţi ne-ai dat-o. 

În Inima Ta Sfântă, ai permis sufletului meu să descopere că Suferinţa e Divină şi Mortificarea 

plăcută Ochilor Tăi. 

Atunci, în sufletul meu, s-a pogorât o Lumină strălucitoare, ca un fluturat armonios de 

porumbiţe, am auzit şi simţit o Suflare adiind peste faţa mea şi m-ai umplut de tainele Tale. 

-Gustă şi mai mult din Tainele Mele, copila Mea, fiind supusă Legii Mele. Coboară-ţi glasul şi 

mai mult acuma ca să poţi să-l  auzi numai pe-al Meu. Apleacă-ţi capul, ca să fie văzut al Meu; 

pleacă-te, ca să pot să te înalţ la Mine. De multe ori , tu încerci să pătrunzi Secretele Inimii Mele 

cu propria ta lumină; n-ai decât să Mă întrebi, copilă, şi voi revărsa în ochii tăi Lumina Mea 

Transcendentală şi Ea îţi va umple tot sufletul.  Ai grijă apoi, copilă, ca lumina dinlăuntrul tău să 

vină de la Mine; apoi, şi numai apoi, preotul Meu, vei înţelege că Lucrările Mele sunt Sublime, 

Slăvite şi Majestuoase. Numai apoi,  elevă a Mea, vei înţelege că Eu doresc să înţelegi de ce 

Umilinţa a îngăduit să fie dezonorată, desfigurată, dispreţuită şi străpunsă şi să-şi dea Viaţa ca 

răscumpărare pentru mulţi. M-am pogorât să trezesc iubirea ta şi s-o cresc, vezi? Aşa că nu-ţi mai 

apăra carnea de durere, nici de vreo nevoinţă. Lasă ca Pecetea Salvatorului tău să fie atât pe 

carnea ta, cât şi în sufletul tău, astfel încât o deplină transformare să se producă înlăuntrul tău. 

Atunci TOT ceea ce natura ta respingea, acuza şi privea cu dispreţ îţi va apărea Divin.  
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-Fie mie, Doamne, după cum spui: pleacă-mi capul, pleacă-mă şi coboară-mi glasul.  Nu voiesc 

să apar cu mâinile goale în Prezenţa Ta; nu, nu vreau să mă văd în Faţa Ta cu mâinile goale.  Şi 

acele gânduri omeneşti, pe care natura mea le găseşte naturale, smulge-le şi arde pe fiecare 

dintre ele. 

-Cucerniceşte-ţi sufletul tău Mie pe deplin şi cugetă la Legea Mea înainte de se pogorî peste tine. 

Nu uita cum natura ta te-a redus la starea de pustiu şi de durere. Te voi mântui de gândurile tale 

omeneşti dacă Îmi dai voie şi le voi înlocui cu Gândurile Mele pentru a Mă slăvi. Îţi voi da o 

inimă curajoasă, micuţo, ca să fii în stare să ţii piept adversarilor tăi şi să te împotriveşti 

contradicţiilor lor. Îţi voi da elocvenţă în vorbire, îndurare şi rezistenţă în faţa ameninţărilor 

prigonitorilor tăi care sunt şi Ai Mei .Îţi voi da curajul de a le suporta cu încredere. 

 Tu eşti sămânţa Mea şi, pentru că Recolta e gata şi grâul gata de secerat, Eu nu pierd 

timpul, după cum ţi-ai dat seama. Culeg fără încetare pentru a hrăni pe mulţi care sunt pe punctul 

de a muri. Aşadar, preaiubită, ia secera şi tu şi seceră: „vremea seceratului a venit , fiindcă s-a 

copt secerişul pământului;” (Ap. 14.15)  permite-Mi să-ţi lărgesc întinderea  inimii, căci acum Cel 

care te-a capturat te va umple cu Cunoştinţa Lui şi cu Confidenţele Sale. Nu aştept decât să vă fac 

pe plac tuturor şi să vă arăt fiecăruia Bogăţiile Mele, Generozitatea şi Iubirea Mea. Vă zic vouă 

astăzi toate acestea pentru ca să se transmită Cuvântul Meu de la această generaţie la următoarea, 

şi voi, care învăţaţi acestea, veţi învăţa şi voi, la rândul vostru, pe copiii voştri. Dacă ei ascultă şi 

fac cele ce spun, zilele lor se vor sfârşi în fericire. Aşadar, întoarceţi-vă la Mine şi lăudaţi 

Lucrările Mele. Cugetaţi la  Minunile Mele. 

 

                                                                            

   Sărbătoarea Sf. Mihail, 29.9.91 

Sf. Mihail: 

-Te iubesc, copilă a lui Dumnezeu; ai încredere în Mine. 

Domnul: -Odihneşte-te în Inima Mea; Eu, Domnul, te binecuvântez; vino; Inima Mea este cuibul 

tău. 

                                                                                                                     

 30.9.91 

-Aduc mulţumiri Numelui Tău pentru Iubirea şi Milostivirea Ta. Deşi trăiesc într-un loc 

înconjurat de prigonitori, martori mincinoşi şi abuzuri, mă ţii vie şi pe picioarele mele. Îmi 

îndestulezi masa şi ca cea mai bună mamă, mă hrăneşti din Propria Ta Mână.  O, Doamne, ai 

milă de mine. Câteodată, am necaz mai mult decât pot să duc şi, dacă nu Te-aş fi avut pe Tine 

aproape de mine, de mult aş fi fost terminată! Voiesc o pace deplină între fraţi. 

-Zic: Pacea să fie cu tine! Scoală-te şi cheamă pe slujitorul Meu! (mesaj pentru cineva):  „Eu sunt 

Domnul Păcii, nu al dezbinării şi ţi-am oferit Inima Mea. Nimeni să nu fie înşelat; de la aceia 

care persistă în ranchiună, voi retrage Inima Mea şi toate harurile pe care le-am oferit lor cu atâta 

generozitate. Dacă slujitorul Meu nu colaborează cu iubire şi nu încetează să mai alimenteze 

acest păcat, îţi spun ţie că-i voi retrage toate darurile. Niciodată să nu-ţi modelezi purtarea după 

cel care dezbină. Îţi dau o Comoară de Unitate, mai fragilă ca niciodată; învaţă să protejezi 

această Comoară.” 

 

                                                                                                                      30.9.91 

-Iisus? 

-Eu Sunt. Micuţă, pe deplin plină de Mine, tu nu Mă vei părăsi; alături de tine Eu Sunt şi de-a 

pururi voi fi. Binecuvântează-Mă pentru cei care n-o fac niciodată; revelează-Mă fără frică, fără 

îndoială şi iadul nu va birui. Mângâie-Mă, da, uită-te la Faţa Mea şi zi:  
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`Iisuse, Te iubesc, Tu eşti Viaţa mea, surâsul meu, nădejdea mea, bucuria mea, totul meu, fii 

binecuvântat.” 

Vino şi te odihneşte în Inima Mea şi permite-Mi să Mă odihnesc într-a ta. 

 

                                                                                                                      1.10.91 

Pelerinilor canadieni (140 de laici şi 9 preoţi), la Lens, care au venit să petreacă o săptămână cu 

mine. 

-Spune-le că astăzi ca şi ieri şi de-a pururi îi binecuvântez; fiecare ureche să se deschidă şi să 

audă, fiecare inimă să se deschidă ca să primească Cuvântul Meu. Tot ce cer de la ei este iubire, 

fidelitate şi o rugăciune necurmată; voi fi cu voi curând. Vino. 

Seara: 

-Doamne al meu, te-ai pogorât şi mi-ai înviat sufletul şi de-atunci, o nouă viaţă curge în mine, 

fiindcă acest Izvor curge din propriul Tău Sanctuar. 

-Priveşte la copilul Tău, Doamne? Vie din nou! Tu m-ai mântuit, Tu m-ai îndreptat şi mi-ai 

arătat adâncimea Iubirii Tale. Mireasma Ta m-a îmbătat şi Frumuseţea Ta m-a lăsat în uimire 

pe veci şi m-a atârnat de Tine.  Bunătatea şi Delicateţea Ta au adus primăvara în mine, fie 

Numele Tău binecuvântat în vecii vecilor! În Tine, fiecare seminţie va fi binecuvântată şi toate 

neamurile vor fi până în sfârşit, unite, una într-o zi, strigând: 

`Binecuvântat cel ce vine în Numele Domnului!` Căci precum ploaia face pământul să rodească, 

tot aşa şi Râul (Sf. Duh) din Sanctuarul Tău udă cetăţile Tale (sufletele noastre). 

 

                                                                              Pelerinilor canadieni, 2.10.91 

-Pacea să fie cu voi. Această zi să fie o zi a bucuriei! Curând, Salvarea Mea va veni, aşa că fiţi 

pregătiţi să Mă primiţi. Pe lângă voi, pe care deja v-am adunat sub Numele Meu, mai am şi pe 

alţii pe care să-i adun; cere copiilor Mei să mediteze asupra fragmentului din Isaia, 54:5:  

`Căci bărbatul tău este Făcătorul tău, şi numele Lui este Domnul Savaot.` 

 fiecare să Mă numească astăzi Soţ. 

Rugaţi-vă pentru pacea lumii, rugaţi-vă pentru Intenţiile Noastre. 

                                                                                                                    3.10.91 

În timpul liturghiei cu pelerinii canadieni, Iisus mi-a zis într-o locuţiune interioară: `Ţi-am trimis 

pe prietenii Mei!`  

                                                                                                                     4.10.91 

Pelerinilor canadieni: 

-Sprijiniţi-vă pe Mine, daţi-Mi Mie toate grijile voastre, aruncaţi-le în Inima Mea Sfântă şi le voi 

nimici. Binecuvântaţi-Mă precum Eu vă binecuvântez, iubiţi-Mă precum Eu vă iubesc pe voi.  

Zidire! realizează că tot ce cer de la tine este o întoarcere a iubirii! Vă acord binecuvântări 

veşnice. Aşadar, azi şi în fiecare zi, puneţi-vă încrederea în Mine. Scoateţi din Fîntânile Inimii 

Mele Sfinte şi vă voi umple, îmbrăcându-vă în Splendoarea Mea. Vă ştiu strâmtorările şi sărăcia 

voastră extremă, aşadar, nu vă fie teamă să veniţi la Mine precum sunteţi,  

- sărăcia Mă vrăjeşte- 

 primiţi-Mă cum vă primesc Eu pe voi. Mergeţi în Pace şi fiţi martorii Aceluia care vă iubeşte 

mai mult ca orice om. Fiţi martorii Aceluia care v-a oferit Inima Lui Sfântă. 

 

                                                                            Pelerinilor canadieni, 5.10.91 

-Pacea să fie cu voi. Refaceţi Casa Mea. Vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor, dar nu vă 

temeţi, Eu Sunt este cu voi. Înfrumuseţaţi Casa Mea prin slujirea cucernică a Inimii Mele Sfinte 

şi a Inimii Imaculate a Maicii voastre. Vă binecuvântez pe toţi, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe 
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frunţile voastre.  

 

CAIETUL 55 

 

                                                                                                                 7.10.91 

-Vreau să pun tot ce am pentru Slava Ta. Nu am cine ştie ce, adică mai nimic, fiindcă sunt 

nemulţumitoare, săracă, slabă şi cea mai netrebnică, şi totuşi, orice aş putea avea, ia, Doamne al 

meu. 

-Apropierea Mea (intimitatea Lui) de tine a aprins un foc în tine şi te-a salvat, pe tine şi pe 

ceilalţi. Vreau libera ta voinţă. Oferă-te Mie şi voi face să curgă râuri din tine. Am nevoie de 

sărăcie extremă ca să scot Lucrările Mele la iveală; voi da tot ce-i lipseşte sufletului tău, fiindcă 

tu eşti mireasa Mea. 

  Vassula, cetăţile voastre sunt pline cu morţi şi duhoarea lor urcă până la cer. Ei se descompun cu 

milioanele. Roagă-te, roagă-te pentru pace, iubire, credinţă şi unitate; Cel Unul Sfânt este chinuit 

de ceea ce va să vină, întristat dincolo de cuvinte. Va trebui să las Mâna Mea să cadă peste 

această generaţie rea.  

  Fiică, de dragul Meu, ia Crucea Mea a Unităţii şi poart-O prin lume; mergi din ţară în ţară şi 

spune-le  acelora care vorbesc despre unitate, dar nu încetează niciodată să gândească contrariul 

şi continuă să trăiască despărţiţi, că diviziunea lor a despărţit Inima Mea de a lor. Strigă şi în cele 

din urmă Glasul Meu va sparge surzenia lor; Eu sunt cu tine în acest pustiu, deci nu te teme. Ţi-

am încredinţat Crucea Mea; această Cruce te va sfinţi şi te va salva. Aşadar, poart-o cu iubire şi 

umilinţă. Cheamă Numele Meu fără încetare. Misiunea ta, copilă, este să mărturiseşti pentru 

Iubire şi să demonstrezi Sfinţenia Mea în lipsa lor de iubire şi credincioşie. Mergi înainte fără 

frică şi fii Ecoul Meu. Mărturiseşte cu bucurie, cu fervoare, mărturiseşte cu iubire pentru Iubire. 

De fiecare dată când duşmanii Mei te străpung, bucură-te! şi oferă-Mi toate rănile tale Mie şi te 

voi uşura de îndată. De fiecare dată când ridici ochii la Mine, Inima Mea, bogată în Milostivire, 

nu ţi se va împotrivi. Tu eşti copilul Meu pe care l-am adoptat, crescut şi hrănit, aşadar nu te teme 

de oameni, ei nu pot să te distrugă. Curând, te voi izbăvi; între timp, mergi peste tot cu Crucea 

Mea a Unităţii şi slăveşte-Mă.   

Fii apărătoarea Adevărului 

 şi a Unicii Bisericii pe care Eu Însumi am întemeiat-o. Mergi la fiecare popor şi prezintă-te lor. 

Spune-le că voiesc Pace şi O Singură Biserică sub Sfântul Meu Nume.  Spune-le că cine susţine 

că e drept şi totuşi rămâne despărţit, va mânca din rodul pe care l-a semănat şi va pieri. Mai 

spune-le cât Mă scârbesc inimile nesincere; ceremoniile lor şi discursurile lor Mă obosesc. 

Spune-le cum Îmi întorc Faţa de la semeţia şi rigiditatea lor;  judecata lor le apare într-adevăr 

extraordinară şi impresionantă oamenilor, dar nu Mie. Eu nu pot să felicit o Biserică muribundă, 

aproape de putrefacţie.  Spune-le acelora care vor să audă că: 

De nu coboară glasurile lor, nu-L vor auzi în veac pe-Al Meu; 

Dacă îşi vor coborî glasul, vor începe să-l audă pe al Meu şi astfel să facă Voia Mea.  

Eu sunt Unul, cu toate acestea, fiecare dintre ei şi-a făcut un Hristos al lui propriu. Eu sunt Capul 

Trupului Meu, dar tot ce văd, sunt capetele lor, nu pe al Meu. Spune-le să-şi plece capetele, şi Îl 

vor vedea pe-Al Meu. Spune-le să se umilească, astfel încât să pot să-i ridic la Mine.  

Nu-i lăsa să te umple de groază, copilă. Fii răbdătoare precum sunt Eu; fii prudentă, rămânând 

alături de Mine. Tu vei purta Giuvaierurile Mele (Crucea, Piroanele şi Cununa de Spini) ca astfel 

să-Mi rămâi credincioasă. Ele te vor ajuta să-ţi aduci aminte de Mine. Roagă-te, mireasa Mea, 

roagă-te Soţului tău şi Eu te voi răsplăti la sfârşit. Slăveşte-Mă şi Eu îţi zic ţie: trudeşte, jertfeşte-

te şi nimic nu va fi în deşert. Spune fiecăruia că-Mi voi aşeza Împărăţia în mijlocul  
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                                                        sărăciei, 

în mijlocul chiar acelora care au vreme să audă Duhul Meu, să Mă adore şi să facă Voia Mea; în 

aceştia Sufletul Meu se bucură! Fiică, Eu te iubesc în pofida mişeliei tale. Permite-Mi să-Mi 

continui Lucrările în tine. Potriveşte-te cu Mine precum Eu Mă potrivesc cu tine şi prin tine, 

Prezenţa Mea va fi simţită, şi în tine, voi atrage această generaţie la unitate. Ai încredere pentru 

că Eu sunt cu tine. Pecetea Mea este pe fruntea ta şi cu această Pecete şi cu Harul Meu, Împărăţia 

Mea pe pământ va fi întemeiată precum voiesc Eu. Ai Pacea Mea. Adu-ţi aminte: Eu sunt cu tine 

tot timpul. Vino, intră în Rănile Mele. 

 

                                                                                                                   13.10.91 

Nimeni nu este în inima mea, Doamne, în afară de tine.  Încetul cu încetul, Tu m-ai îndreptat.  

Mi-ai câştigat inima, revărsând peste mine binecuvântare după binecuvântare.  Dar acum, fac eu 

oare Voia Ta?  Sunt eu lângă tine, urmându-Te? Vin eu în ajutorul semenului meu cât pot de 

mult? Urmez eu oare Poruncile Tale? Mă mai bucur încă de îngăduinţa Ta? 

-Învaţă să te bizui pe Mine. Fiică, mai doreşti tu încă să porţi Crucea pe care ţi-am predestinat-o? 

-Da, atâta vreme cât nu Te pierd pe Tine şi sunt cu Tine, unită şi una. 

-Ştii tu ce înseamnă aceasta şi ce ţi se cere? 

-Sacrificii, micşorare, umilinţă, ştergere,iubire, credinţă, speranţă, supunere, abnegaţie, 

rugăciune, rugăciune, rugăciune, căinţă, mortificare, suferinţă, post şi încredere în Tine? şi un 

duh de iertare. 

-Ai zis bine, dar nu e de-ajuns numai să ştii aceste lucruri. Vrei să rămâi în bunăvoinţa  Mea?  

Atunci trebuie să pui tot ce ai menţionat în practică. Împărăţia Cerurilor este ca un trofeu: cel care 

o câştigă, o va iubi. Iarăşi, Împărăţia Cerului va fi dată acelora care vin cu mâinile pline de roadă 

bună; şi ca atare, Vassula Mea, intenţionez să reclădesc Biserica Mea pe virtuţile pe care le-ai 

menţionat. Dacă umbli cu Mine, nu te vei pierde; nu fi tentată să te uiţi în stânga sau în dreapta ta, 

precum spus-am ucenicilor Mei: `pe nimeni să nu salutaţi pe cale;` (Luca 10:4) Dacă voieşti să-

Mi slujeşti precum zici, atunci trebuie să Mă urmezi pe Mine cu Crucea Mea de Pace, Iubire şi  

Unitate, pentru a Mă slăvi. Nu privi cu spaimă la celelalte cruci pe care le aşez în calea ta, căci 

toate vin de la Mine. Slăveşte-Mă. Masa ta este de-a pururi plină şi cupa ta dă pe-afară, aşadar, nu 

te plânge de nimic. Te voi încerca din când în când şi voi pune la încercare iubirea ta pentru Mine 

ca să te clădesc duhovniceşte.   

Nu-ţi târâi picioarele după Mine, mergi în pas cu Mine, cu inimă uşoară. Odihneşte-te în Mine 

când eşti obosită şi îngăduie-Mi să Mă odihnesc în tine când Mă simt obosit.  Ascultă acum pe 

Cel Unul Sfânt al tău: nu te lăsa dusă de fiecare vânt care-ţi iese în cale, fii înrădăcinată în Mine 

şi nu vei fi smulsă din rădăcină. Fiică, îmbogăţeşte Biserica Mea cu întreaga Cunoaştere pe care 

Eu ţi-am dat-o şi spune-le că Inima Domnului este un Abis de Iubire, totuşi nu se află om care să 

înţeleagă deplin adâncimea Ei sau bogăţiile Ei. Fiică, ştiu că eşti fragilă, cu toate acestea, ţi-au 

lipsit resursele? Ai încredere în Mine, ai încredere în Mine, şi fii reflexia a ceea ce va fi Unitatea. 

Nu fi ca toţi aceia care se diferenţiază sub Numele Meu Sfânt, nu fi la fel ca aceia care pretind că 

Unitatea îi atrage, dar cuvântul lor rămâne mort, neagonisind nimic, ci numai resentimentul 

Tatălui. Amândoi, Tatăl şi Eu, suntem scârbiţi de argumentele lor, contrariu la ceea ce gândesc ei. 

Nimic totuşi nu Mă reţine ca să le strig acestor oameni ai puterii: 

„Coborâţi-vă!  coborâţi-vă de pe tronurile voastre şi cadă vălul de pe ochii voştri ca să vedeţi în 

ce hal aţi adus Casa Mea! Mi-aţi jefuit Sanctuarul şi tot ce era în El! Aţi rupt cârja Păstorului Meu 

nu numai în două, ci şi în bucăţele!  Dar astăzi, deschideţi-vă ochii şi vedeţi! Privegheaţi şi veţi 

ajunge să cunoaşteţi sărăcia, pânza de sac şi picioarele desculţe (sărăcia, pânza de sac şi 

picioarele desculţe simbolizează Inima lui Iisus); privegheaţi şi dintr-o singură privire, veţi 
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cunoaşte Inima Mea” 

 Aş putea să spun numai un cuvânt în adunările lor şi numai cu acel cuvânt să unesc Biserica 

Mea, dar Slava Cerului Îmi va fi dată de Sărăcie, Nemernicie şi de aceia care sunt socotiţi demni 

de dispreţ. Casa Mea Îmi va fi reclădită de străini, căci voi pune în ei un duh al râvnei, un duh al 

credincioşiei; atunci, hambarele voastre vor fi iarăşi pline şi burdufurile voastre pline de vinul 

Meu nou care se va revărsa. Dacă spui că Mă iubeşti şi te numeşti cu Numele Meu, atunci, pentru 

Sfântul Meu Nume şi pentru Iubirea Mea: 

                                                       uneşte bisericile Mele; 

un adevărat creştin este acela care este înăuntru creştin şi adevărata Unitate este şi va fi în inimă, 

Unitatea nu va fi a literei, ci a duhului. 

Dacă Mă iubeşti, fiică, precum spui, îmbrăţişează Crucea pe care ţi-am dat-o; piciorul tău atunci 

nu se va poticni. Ea nu are egal în lume. Privirea ta să nu lase niciodată privirea Mea. Şcolăriţă? 

Vino, urmează-Mă... 

         

                                                                                                                       13.10.91 

-Vassula, M-am rugat Tatălui pentru tine.Sunt Eu, Iisus. Concentrează-te la ce ţi s-a încredinţat şi   

acum scrie: (mesaj pentru cei din închisori) 

-Pacea să fie cu voi.  V-am auzit chemându-Mă: `Tată!` 

                                       Iată-Mă, Eu Sunt;                                                                                                    

vreţi să vă întoarceţi la Mine? Nu vă voi mai respinge, fiindcă eu sunt Milostivirea Neţărmurită; 

nici nu vă voi osândi. Ceea ce caut Eu, este inima voastră.  Am nevoie de Iubire, sunt însetat după 

iubire, Buzele Mele sunt uscate din lipsă de iubire. Am hotărât să nu Mă uit la trecutul vostru, ci 

numai la prezent. Regina Cerului (Doamna Noastră) este lângă Mine şi dintre toate femeile, Ea 

necontenit se roagă pentru voi, mai mult decât toate Stăpâniile, Domniile, Scaunele, Puterile şi 

Ingerii, mai mult decât orice lucru creat. Aşadar, uraţi-i bun venit în rugăciunile voastre, onoraţi-

O precum Eu O onorez. Voi toţi sunteţi botezaţi în Mine şi acolo n-ar trebui să fie nici o 

deosebire între fraţi. Dacă aţi şti ce vă ofer astăzi, n-aţi şovăi o clipă să-Mi oferiţi inima voastră şi 

să vă abandonaţi Mie.   Întoarceţi-vă la Mine şi nu vă fie teamă; Cel care vă vorbeşte acum este 

Sfântul vostru Însoţitor, Acela care vă iubeşte cel mai mult. Credeţi în Iubirea Mea, luaţi aminte 

şi meditaţi la Patimile Mele. Oferiţi-Mi inima voastră şi o voi preschimba într-o grădină  cu cele 

mai fine miresme, unde Eu, Regele vostru, Îmi voi afla odihna. Îngăduiţi-Mi s-o fac proprietatea 

Mea şi voi veţi trăi; nu vă înstrăinaţi inima de Mine. Nu Mă ţineţi la distanţă. Vorbiţi-Mi deschis, 

Eu ascult. Vă invit pe toţi să cugetaţi la aceste cuvinte: 

-plătiţi răul cu iubire- 

-imitaţi-Mă- 

 şi aduceţi-vă aminte, Eu sunt cu voi tot timpul, în veacul veacului să nu uitaţi aceasta.  

Binecuvântez pe fiecare dintre voi, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe frunţile voastre. Iisus Hristos, 

Preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitorul.  

 

                                                                                                                   14.10.91 

-Doamne? 

-Eu sunt. Evanghelizează cu iubire pentru Iubire; fii înrădăcinată în Mine, copila Mea. Dă-Mi 

totul Mie şi permite-Mi să fiu Eu Îndrumătorul tău Spiritual, îndrumându-te şi dându-ţi 

instrucţiunile Mele în vederea unificării Bisericilor Mele. Tu ai menirea să fii un semn pentru ei 

şi ei vor învăţa că, de vreme ce Eu Sunt este Unul, şi voi veţi fi Unul precum Noi suntem Una. 

Scripturile se vor împlini, deoarece Rugăciunea Mea Preoţească adresată Tatălui se va împlini; 

Eu sunt în tine, aşadar, nu te teme. 
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-Acest lucru e foarte promiţător, Doamne! 

-Misiunea ta, pruncă, este să aduci poporul Meu sub un singur Nume, Numele Meu, şi să frângeţi 

pâinea împreună. Nu e nevoie să te îngrijorezi; fă tot ce poţi şi Eu voi face restul. Am nevoie de 

umilinţă ca să împlinesc Lucrările Mele în voi şi astfel să scot totul la iveală. Generaţia ta 

necredincioasă, care face să curgă atâta Sînge din Mine, te va respinge, dar, Vassula Mea, te voi 

ţine pe picioare, în pofida rănilor impresionante pe care le vei primi de la această generaţie rea; 

ajutorul îţi va fi dat de sus. Ţi-am predicat ţie şi celorlalţi. Nu vă opriţi aici, transmiteţi mai 

departe Învăţăturile Mele pe care vi le-am dat, atât în public, cât şi în casele voastre. Ştiu cât eşti 

de fragilă, dar ştiu şi ce am ales. 

-Doamne, mă simt mulţumită să ştiu că ne vom uni, deşi nimeni n-are idee cum.  Problemele sunt 

aparent covârşitoare şi schismele tot mai mari. Precum spui: `Cârja Păstorului a fost frântă nu 

numai în jumătate, ci în bucăţele; Trupul Tău a fost mutilat, sfâşiat şi paralizat.  Ne ceri tuturor 

să ne plecăm. Cum? Ce trebuie să facem? Care e primul pas? 

Sunt grec-ortodoxă şi împart totul cu fraţii mei catolici şi nu fac deosebire între mine şi ceilalţi 

de sub Numele Tău când sunt cu ei şi nici ei nu mă tratează diferit de ai lor. Şi mai ştiu şi că 

mulţi se duc la bisericile ortodoxe greceşti sau ruseşti… 

-Vorbeşte fără teamă, copilă! 

-Dă-mi cuvintele potrivite, Doamne! 

-Spune: ... şi nu li se dă voie să se împărtăşească cu Trupul Tău. 

-Nu, nu li se permite, deşi Tainele noastre sunt aceleaşi.  Deşi nouă, ortodocşilor, ni se permite 

să  ne împărtăşim cu Trupul Tău, mi s-a spus chiar că am fost excomunicată pentru că mă duc la 

catolici, ca să nu zi mai mult. De asemenea,  sunt persecutată de amândouă părţile pentru că am 

drept duhovnic un părinte catolic!  Şi Tu eşti martor la toate acestea, Domnul meu Iisus! 

-Cu toate acestea, va sosi ziua când ei vor frânge pâinea împreună pe un singur altar şi nimeni nu-

i va mai opri pe copiii Mei să vină la Mine. Nimeni nu-i va mai întreba: `eşti ortodox?` (După 

câte se pare, preoţii greci şi ruşi ortodocşi au dreptul să întrebe pe omul care vrea să se 

împărtăşească dacă le „aparţine” lor. Ei nu-i împărtăşesc pe catolici, deşi tainele sunt aceleaşi. 

-Această fortăreaţă pe care au clădit-o pentru a vă diviza este deja condamnată de Mine. Toţi 

sunteţi fraţi în Mine;  aceasta trebuie să-i înveţi să creadă şi să-i convingi să facă. Cât despre cei 

care rămân divizaţi în trup şi în duh, deosebindu-se unii de alţii sub Numele Meu, le grăiesc 

acestea preacum am grăit bisericii din Sardes:” Ai în ochii lumii nume că trăieşti, dar nu şi în 

Ochii Făcătorului; reînsufleţeşte ce a mai rămas şi care stă să moară , că unde este stârvul, şi 

vulturii se adună.”(Apocalipsa 3, 1-3) 

 Uniţi-vă! Adunaţi-vă!  Chemaţi Numele Meu împreună!  Consfinţiţi Trupul şi Sângele Meu 

împreună!  Nu prigoniţi Calea!  Umiliţi-vă şi plecaţi-vă, pentru a putea să vă uniţi şi să Mă 

slăviţi. Voi vorbiţi despre Duh, dar nu făptuiţi conform Duhului; vorbiţi despre Cale, dar sunteţi 

primii care o astupaţi! -Cât de puţin Mă cunoaşteţi...voi invocaţi Numele Meu, cu toate acestea , 

îi ucideţi pe copiiii Mei între sanctuar şi altar. Adevărat vă spun, toate acestea vă vor fi puse în 

faţă în Ziua Judecăţii. Puteţi să staţi în Faţa Mea şi să spuneţi sincer: `M-am împăcat cu fraţii 

mei;` puteţi sincer să spuneţi: `Nu m-am osebit între fraţi; sub Sfântul Tău Nume, i-am tratat ca 

pe egalii mei;`? Când veţi prezenta cazul vostru dinaintea Mea, vă voi spune dar drept în faţă: 

`plecaţi de la Mine, nu i-aţi tratat pe fraţii voştri  ca pe nişte egali, aţi masacrat zilnic Trupul Meu. 

Unde vă este biruinţa?  Pe când Eu clădeam, voi dărâmaţi, pe cînd Eu adunam, voi risipeaţi; pe 

când Eu uneam, voi despărţeaţi!` Totuşi, chiar şi astăzi, dacă veniţi la Mine precum sunteţi, pot să 

vă vindec, pot să vă schimb şi voi Mă veţi slăvi;  „Vai celor care vor avea în pântece şi celor care 

vor alăpta, cănd va veni Ziua Mea;` (Lc. 21:23) scrie: (Iisus explică versetul 21:23 din Luca ) vai 

celor pe care îi voi găsi însărcinaţi cu păcatul ca cu un copil şi cu adepţi formaţi de ei şi după 
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modelul lor. Dar s-a spus că `dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, 

ca să tragă pe ucenici după ei; (Fapte, 20:30) Strig încercând să sparg surzenia voastră pentru a 

vă salva, şi dacă vă reproşez, este din pricina  

Marii Iubiri ce o am pentru voi, 

dar adevărat vă spun: voi aduna într-o zi toate părţile separate ale Trupului Meu împreună, într-o 

singură adunare. Nu plânge, prietene al Meu, (Iisus vorbeşte celor care-L iubesc sincer şi care 

lucrează sincer la unirea bisericilor, prietenii Lui) tu, care Mă iubeşti, îndură ce îndur Eu, totuşi, 

consolează-Mă şi ai credinţă în Mine. Vei împlini mari lucrări în Numele Meu. Fii tolerant 

precum Eu sunt tolerant. Mi-a fost foame, sete, şi adesea mort de foame, şi tu ai sărit în ajutorul 

Meu. Continuă cu lucrările tale bune şi Eu te voi răsplăti. Adevăr îţi glăsuiesc; nu eşti singur, Eu 

sunt cu tine. Fiţi uniţi în Mine şi trăiţi în pace; voi sunteţi seminţia Sângelui Meu şi moştenitorii 

Împărăţiei Mele. Spune-le că Inima Domnului este Iubire şi că Inima Legii se bazează pe Iubire; 

spune poporului Meu că nu vreau administratori în Casa Mea. Ei nu vor fi justificaţi în Ziua Mea; 

căci sunt chiar ei cei ce au industrializat Casa Mea.  

Eu v-am trimis Duhul Meu Sfânt ca să trăiască în inimile voastre, de aceea, Duhul care trăieşte în 

voi vă va arăta că Biserica Mea va fi reclădită înlăuntrul inimilor voastre şi vă veţi recunoaşte 

unul pe altul în inimă drept fraţi.` 

 `Voi mai petrece, frate, încă un anotimp durerea prin care am trecut an de an? Sau de data 

aceasta, Îmi vei da odihnă? Voi mai bea încă un anotimp cupa diviziunii voastre? Sau Îmi vei 

odihni Trupul şi de Dragul Meu, vei uni Sărbătoarea Paştelui? (Iisus al meu glăsuia acestea cu  

un glas de victimă.  Obosit, cerşind, ca şi cum El ar fi depins de noi; ca un condamnat dintr-o 

celulă, care se duce zilnic la uşa celulei, întrebând pe paznic, prin strâmta ferestruică, cât mai 

are până la ziua liberării.)  

Unificând data Paştelui, Îmi vei uşura durerea, frate, şi te vei bucura în Mine şi Eu în tine, şi voi 

reda vederea multora. „Preaiubitul meu! Făcătorul meu! El, care este Soţul meu ne-a revelat 

lucruri pe care nici o mână omenească n-ar fi fost în stare să le facă!” Aceasta vei striga din toate 

puterile, de îndată ce vederea ţi-a fost redată, în Numele Meu,  

-şi Eu voi veni la voi 

  (Iisus a pronunţat aceasta cu măreţie, precum un Rege)  

 Adevărat vă spun: întruniţi-vă,  adunaţi-vă toţi  şi ascultaţi de data aceasta pe Păstorul vostru. Eu 

vă voi conduce pe calea pe care trebuie să mergeţi. 

 Trimite Mesajul Meu până la capătul pământului. Curaj, fiică, surâde când surâd. Eu sunt cu tine 

să-ţi îndrept paşii la cer. 

                 

                                                                                                                             17.10.91                 

Mesaj dat `secerătorilor pe care i-a ales Dumnezeu în Statele Unite pentru publicarea cărţilor. 

-Vă dau tuturor Pacea Mea şi vă binecuvântez. Eu sunt cu voi pentru a susţine lucrarea voastră în 

Numele Meu şi pe care am binecuvântat-o, căci aceasta este lucrarea încredinţată vouă tuturor, 

pentru a Mă slăvi, 

-în timpul foametei 

Eu M-am pogorât- 

pentru a vă umple gurile cu Mana Mea Cerească ca să nu pieriţi. Eu nu vă voi părăsi niciodată; 

Iubirea se va întoarce ca Iubire. 

Şi Sfânta Maică le dă un mesaj: 

-Biserica va reînvia. Slavă lui Dumnezeu. Eu sunt Regina Cerului, Maica voastră, şi vă 

binecuvântez. Rugaţi-vă pentru pace, rugaţi-vă pentru credinţă, iubire şi unitate, rugaţi-vă pentru 

convertirea tuturor copiilor Mei. Voiesc ca fiecare să fie salvat; Lucrările de Lumină ale lui 
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Dumnezeu nu pot fi ascunse pe veci  (Aceasta este din pricina multor obstacole pe care Satana le 

ridică pentru a opri difuzarea, răspândirea Mesajelor Inimii Sfinte) de aceea v-am ales să fiţi 

secerătorii lui Dumnezeu. Eu vă iubesc pe toţi cu o mare iubire şi vă mulţumesc pentru că Mi-aţi 

dedicat Cărţile Domnului Mie. (Grupul care a imprimat cărţile englezeşti a dedicat una din ele 

Preabinecuvântatei noastre Măicuţe) Aveţi credinţă, micuţilor, Domnul este cu voi. Urmaţi-L; 

aveţi încredere, căci Eu sunt cu voi; veniţi. 

 

                                                                                                                      20.10.91 

Mesajul Inimii Sfinte pentru belgieni. Citit cu glas tare la Bruxelles, în aula Colegiului iezuit Sf. 

Mihail. 

 -Doamne, fii cu mine. 

-Ai încredere, căci Eu Sunt este cu tine; Vassula Mea, grăieşte-le acestea: 

dacă mulţi au uitat Inima Mea Sfântă, Eu niciodată nu i-am uitat pe ei. Eu i-am chemat, 

adunându-i astăzi aici, ca să ne rugăm împreună. Îmi doresc să văd pe copiii Mei uniţi. Doresc ca 

întreaga Mea Biserică să fie unită. Aceia care persistă în a rămâne separaţi şi-au despărţit deja 

inima lor de Inima Mea. Daţi-vă seama de gravitatea diviziunii voastre, de urgenţa Apelului Meu 

şi de importanţa cererii Mele. Am nevoie de inimile voastre pentru a vă uni şi a reclădi Biserica 

Mea, unită în una singură înlăuntrul inimii voastre. Tot ce cer este iubire pentru a dărâma 

piedicile pe care diviziunea voastră le ridică. Rugaţi-vă, voi, care Mi-aţi oferit inima voastră şi 

uniţi-vă inima voastră cu Inima Mea Sfântă pentru unitatea Bisericilor Mele. Eu, Domnul, vă 

binecuvântez pe fiecare dintre voi, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe frunţile voastre; Eu, Iisus, vă 

iubesc. 

                                                                                                                  

     21.10.91 

Milostivirea Ta, O, Doamne, suflat-a în mine şi insuflat-a  un Duh viu înlăuntrul meu, chiar în 

inima locului unde El sălăşluieşte.  Cuvântul Tău, Doamne, care tămăduieşte toate lucrurile, 

tămăduitu-m-a pe mine şi nevăzutul Dumnezu făcutu-s-a mie văzut deodată.Ochii mei întunecaţi 

văzut-au o Lumină, un stâlp de Foc Arzător, pentru a-mi călăuzi paşii către Cer.  Şi întunecimea 

care mă ţinea prizonieră şi care îngrozea de moarte sufletul meu, fost-a risipită de Steaua 

Dimineţii, dând sufletului meu Speranţă, Iubire şi Pace şi o mare alinare, pentru că ştiut-am că 

Iubirea şi Compasiunea Însăşi este Însoţitorul Meu pe timpul călătoriei vieţii mele. 

-Copila Mea, Iubirea este cu tine şi nici o putere de dedesubt nu poate sau va putea  vreodată să te 

despartă de Mine. Umblă în Lumina Mea şi stai lipită de Mine. 

 

                                                                                                                         22.10.91 

-Doamne, îmbracă-mă în umilinţă, puritate şi în respectul Legii Tale, căci aceasta îi va fi plăcut 

Tatălui. 

-Pacea să fie cu tine, căci aceasta zic ţie:  

fii precum vameşul, căci mulţi dintre voi osândiţi pe semenul vostru, uitând că până ieri şi voi 

eraţi zăvorâţi în acelaşi somn. Nu spuneţi: „Mi-am curăţit şi pregătit casa pentru Domnul, El 

poate să vină acum oricând, sunt gata să-L primesc; eu nu sunt ca semenul meu care nu posteşte, 

nu se roagă, ci continuă să trăiască o viaţă nelegiuită”. Recăpătă-ţi vederea, îţi zic ţie-buzele tale 

te-au osândit deja. Vindecă-te mai întâi pe tine însuţi şi nu osândi pe ceilalţi care nu disting mâna 

lor stângă de dreapta. Vino la Mine precum vameşul, şi cere-Mi să fiu milostiv cu tine, păcătosul 

(Rozariul ortodox - Rugăciunea inimii) căci toţi sunteţi robi păcatului. Templule! ridică-te şi 

slujeşte-Mă pe Mine, Dumnezeul tău. Ajutând-o pe văduvă, Mă vei sluji pe Mine. (Aceasta e 

mama mea. În mod intenţionat, Dumnezeu nu o numeşte  `mamă,`, fiindcă singura mamă pe care 
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o avem este Preabinecuvântata noastră Maică.  Trebuia să plec ca să cumpărăm alimente 

împreună) Mergi acum în Pace, Eu sunt cu tine. 

-Slavă lui Dumnezeu. 

                                                                                                                           24.10.91 

-Doamne, permite-mi să-Ţi slujesc.  Aceasta este acum datoria mea faţă de Tine. Tu eşti renumit 

pentru Milostivirea Ta şi ştiu că dacă atârn de Tine, Tu nu mă vei alunga, ştiu că mă vei scăpa. 

` Trebuie numai să deschid gura ca Tu să o umpli.` (Ps. 81.11) 

-Rămâi în bunăvoirea Mea. Eu nu sunt un Dumnezeu care nu poate fi înduioşat. Inima Mea este 

plină de Compasiune şi-Mi îngădui să fiu înduioşat. Vino, Eu sunt scutul tău în aceste vremi de  

bătălie. 

-Doamne, mă număr printre aceia care sunt atacaţi cu violenţă de Satana.  Cum să audă poporul 

Tău despre minunile Tale în întuneric? Diavolul vrea să paralizeze toate planurile Tale! Cât o să 

mai zacă Dreptatea Ta în Pământul uitării? Arată acum, Doamne al Milostivirii şi al Dreptăţii, 

că Tu eşti ajutorul şi consolarea noastră. 

-Nu ai de ce să te temi. Inimile Noastre vor birui la sfârşit. Voi arăta fiecăruia cum pot Eu să 

salvez. Scripturile trebuie să se împlinească. Vezi, stă scris (Ap. 11:7) că fiara care se ridică din 

Adânc va face război cu cele două Sfeşnice care stau dinaintea Domnului pământului, acei doi 

Martori care reprezintă Trupul Meu şi sunt Trupul Meu, aceia care au dovedit că sunt slujitorii 

Mei, prin marea lor tărie în vremurile strâmtorării, încercării şi prigoanei, aceia care transmit 

Cuvântul Meu şi sunt crainicii Mei, şi aceia cărora li s-a dat Adevărul pentru a fi ca îngerii şi un 

ecou al Lumii, deoarece au permis Duhului Meu să fie Călăuza lor, dându-i fiecăruia o preoţie a 

lui Ilie.  

Chemarea pe care o fac în Numele Meu este de fapt chemarea Mea făcută prin ei. Ei îşi ridică 

glasurile pentru a vă aduce aminte de Legea Mea, precum Moise pe muntele Horeb, dar Eu sunt 

Cel ce glăsuieşte prin ei. Şi, deşi pentru poporul pământului aceşti doi Profeţi (duhul lui Ilie şi 

Moise: duhul profeţiei) vor apărea biruiţi de Potrivnicul, voi insufla viaţă în ei şi ei se vor ridica 

pe picioarele lor: ` ca pământul care rodeşte ierburi, şi ca o grădină în care sămânţa încolţeşte, aşa 

Eu, Domnul, voi face ca integritatea şi preaslăvirea să răsară înaintea tuturor oamenilor;` (Is. 

61.11) Eu voi schimba trupurile voastre mizerabile în cópii ale Trupului Meu glorios; atunci veţi 

vedea răsărind un nou cer şi un nou pământ. Vechiul pământ şi vechiul cer vor dispare, adică 

vechea Cetate, care duhovniceşte se cheamă Sodoma şi Egipt, căci Cuvântul Meu a fost răstignit 

iarăşi înlăuntrul ei, (Ap. 11.8) deoarece poporul pământului iarăşi nu M-a recunoscut. Deşi am 

venit pe Propriul Meu Domeniu, poporul Meu iarăşi  nu M-a primit, ci a tratat Duhul Meu după 

bunul lui plac, permiţând Fiarei să poarte război celor pe care Eu i-am trimis. Aceste două cetăţi 

în una singură reprezintă refuzul Sodomei şi Egiptului pe care l-au arătat Trimişilor Mei şi totala 

surzenie, asemănătoare cu încăpăţânarea Faraonului; aceste cetăţi vor fi înlocuite cu Noul 

Ierusalim. În loc de Sodoma şi Egipt vă veţi numi: 

-Noul Ierusalim- 

Cetate a Integrităţii, Cetate a Sfinţeniei, şi când acestea se vor întâmpla, supravieţuitorii 

înfricoşaţi numai Mă vor preamări; (Ap. 11:13) Pământul este acum însărcinat şi în durere, copila 

Mea, ţipând în durerile facerii; dar timpul aşteptării se va sfârşi foarte curând. Suflu deja asupra 

ta, zidire, reînviindu-vă unul după altul, purificându-vă pe toţi. Aşadar, dacă cineva ţi s-a 

împotrivit, nu ţi s-a împotrivit ţie, ci Mie, care ţi-am dat Sfântul Duh al Adevărului, şi dacă ei au 

rrăstignit din nou pe cineva între cele două cetăţi, care se cheamă duhovniceşte Sodoma şi Egipt, 

au răstignit din nou Cuvântul Meu. Dar după trei zile şi jumătate, (Ap. 11:11, număr 

duhovnicesc) cele Două Sfeşnice vor da o Lumină şi mai strălucitoare, pentru că va veni de la 

strălucirea care înconjoară Duhul. Aşadar, ai nădejde, copila Mea. Făgăduinţa Duhului Meu este 



 18 

pentru timpurile voastre. Tu faci parte din Casa Mea. Biserica va reînvia. 

                                                                                                               

    24.10.91 

-Mesaj pentru Filipine: 

Pacea fie cu tine. Spune-i poporului Meu să reflecteze la Legea Mea. Scrie: 

                           -Sunt pe cale de a împăca lumea;- 

Spune-le că sunt Eu, Iisus. De vor întreba care este Mesajul Meu pentru ei, spune-le: 

M-am pogorât ca să vă împac cu Inima Mea Sfântă, 

 şi împăcându-vă cu Mine, vă voi cere să vă împăcaţi unul cu altul pentru covârşitoarea Mea 

Iubire.Intenţionez să împac lumea cu Inima Mea Sfântă şi astfel să fac o nouă creaţie din voi toţi. 

(Ap. 21.1)  

Aceasta este făgăduinţa Duhului Meu Sfânt. 

Adevărat spun vouă: cine seamănă seminţe de cedare în faţa plăcerilor va culege o recoltă de 

corupţie şi când Mă va vedea faţă către Faţă în Ziua Judecăţii, îi voi spune: „pleacă, du-te de la 

Mine, mergi la Cel Corupător, care te-a corupt!” 

De nu aud un strigăt de căinţă, 

duhoarea morţii care conduce la moarte va continua să se înalţe până la cer. Nu mai voiesc aşa 

ceva. Ce doresc de la voi este: 

-tămâie.- 

Doresc să fiţi ca o cădelniţă umplută cu tămâie pe un altar. Preaiubiţi copii, ţara voastră să se 

transforme într-un Altar imens, oferindu-Mi mireasma tămâiei. Vreau să trăiţi în sfinţenie, 

deoarece Eu sunt Sfânt. Îmi întind Mâinile spre voi în fiecare zi ca să vă ridic la Mine. Mi-am 

arătat Iubirea Mea pentru voi de-a lungul timpurilor şi astăzi iarăşi, ca un păstor care îşi salvează 

oile din gura leului, vin să vă scap de Viperă. În pofida înfiorătoarei voastre mizerii, nu vă voi 

nimici precum am nimicit Sodoma şi Gomora. Eu ştiu cât sunt de oprimaţi cei nevoiaşi şi cât de 

zdrobiţi sunt zilnic cei săraci. Ştiu şi cât de mizerabili sunteţi şi oh! cunosc crimele voastre... şi 

ele sunt multe. Din cauza violenţei făcută fiilor voştri, sângele nevinovat curs în ţara voastră este 

copleşitor!  Nenorocirile voastre căpătate prin păcate au provocat Milostivirea Mea şi pentru 

măreţia Iubirii Mele vă chem astăzi poporul vostru laolaltă. Adunaţi pe fiecare sub Sfântul Meu 

Nume şi spuneţi-le că nu pun pe nimeni la încercare, nici nu vin să vă ameninţ.  

Spuneţi poporului vostru că voi revărsa Duhul Iubirii Mele asupra lor. Ca pe un văl de sus îl voi 

aşterne peste ţara voastră şi Duhul Meu de Iubire vă va acoperi ca o ceaţă şi va pătrunde chiar şi 

prin ţâţânile uşilor şi ferestrelor voastre. Poporul vostru nu va fi dezamăgit de Vizita Mea. Cu 

Focul Meu Purificator, voi arde corupţia şi ca un secerător voi slobozi Secera Mea şi voi tăia 

recolta răului, o voi lega într-un snop şi o voi arunca în foc să ardă, şi în locul ei, voi semăna 

seminţe din Cer: seminţele Iubirii. Domnul vostru e cel care vă vorbeşte, Cel care vă iubeşte mai 

mult decât orice om poate să înţeleagă. 

Sunt Eu, Iisus, Salvatorul vostru, 

acum, la uşile voastre şi iarăşi vă zic: veniţi! veniţi la Mine, voi cei împovăraţi, şi Eu vă voi 

mângâia şi vă voi consola. Veniţi, veniţi şi luaţi toate Comorile Inimii Mele Sfinte. Împărăţia lui 

Dumnezeu este printre voi, (adică Biserica) nu trebuie decât să intraţi în ea. Casa Mea este casa 

voastră. Am deschis uşa Împărăţiei pentru fiecare. Veniţi, nu vă mai lăsaţi ispitiţi de violenţă, 

plătiţi răul cu iubire – 

iertaţi! 

Cum altfel să vă ierte Tatăl pe voi dacă voi nu vreţi să iertaţi?  Mâncaţi din roada Mea, şi nu din 

roada vrăjmaşului Meu, căci copiii întunericului sunt netrebnici chiar şi cu cei deopotrivă cu ei, 

pentru că Răul este învăţătorul lor, care îi învaţă să fie precum este el. Iar omul care e necinstit în 
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lucrurile mărunte, va fi necinstit şi în lucrurile mari. Chemaţi-i pe prietenii voştri şi rugaţi-vă 

împreună; voi auzi rugăciunea voastră: 

-fiecare păcătos care se căieşte va fi auzit în Cer.- 

 

Eu, Iisus, vă binecuvântez pe toţi, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe fruntea voastră. IXΘYΣ 

 

 

                                                                                                                                         25.10.91 

-Doamne? 

-Eu Sunt. 

-Doamne, leagă-mă acum şi mai strâns de Tine şi fereşte-mă de ocările oamenilor, care îmi vin 

pentru că trăiesc ecumenic. Leagă-mă de Inima Ta şi când merg, Lumina Ta să fie călăuza mea. 

Când mă întind să dorm,  Duhul Tău să mă vegheze, şi când mă scol, fă ca duhul meu să 

vorbească Duhului Tău.  Să făptuiesc ca Tine şi să mă închin Ţie. Fă inima mea nerăbdătoare în 

căutarea Ta  astfel încât să fac tot ce Ţi-am făgăduit. 

Adu-ne aminte tuturor, Doamne, despre ce ne-ai dat: o Sfântă Biserică trainică, plină de Duhul 

Tău Sfânt, nu balast gol, ne-ai dat. O singură cârjă solidă, nu două sau trei sau un maldăr de 

surcele; unde s-au dus toate acestea? 

-Vassula, lasă-Mă să-ţi spun mai întâi: jignirile acelora care te jignesc pe tine, cad pe Mine- deci, 

nu abandona. Poartă Crucea Unităţii Mele din naţiune în naţiune şi fii Ecoul Meu. Pentru a 

împrospăta memoria poporului Meu, trimit Duhul Meu Sfânt să le aducă aminte să adopte o 

iubire reciprocă care conduce la pace şi la înţelegere reciprocă. În Mesajele Mele preliminare 

despre Unitate, v-am cerut tuturor să vă plecaţi, dar am astăzi oare pe cineva care să fie gata să 

asculte ceea ce grăieşte Duhul Meu? 

-a rămas printre voi vreun om bun? 

-se află vreunul care cu adevărat să Mă caute? 

-cine va fi primul om drept dintre voi care se va micşora şi se va şterge pentru ca Prezenţa Mea să 

se vadă? 

-cine dintre voi e gata să îşi plece capul pentru a permite Capului Meu să se vadă? 

-nu se află nici un om generos printre voi care să-şi coboare glasul şi să audă rugăciunea Mea 

imploratoare către Tatăl: 

`Trebuie, Tată, să mai beau Cupa diviziunii lor şi anul acesta? 

Ori vor unifica cel puţin Sărbătoarea Paştelui, 

uşurându-Mi o parte din durerea şi suferinţa Mea? 

Oare această domnie a Întunericului va mai dura mult? 

Au rupt Trupul Meu şi au uitat că Cel care-L întăreşte şi-L ţine laolaltă este Capul Meu. 

O, Tată! 

Împacă-i şi adu-le aminte că prin moartea Mea pe Cruce 

le-am dat Pacea Mea! 

Dă-le dar Duhul Adevărului în plinătatea Lui în inimile lor, 

şi când îşi vor vedea goliciunea, vor înţelege. 

Iartă-i, Tată, căci nu ştiu ce fac!` 

Cetatea celui mândru va cădea într-un maldăr de ţărână, copilul Meu. (Aici, am avut impresia că 

Tatăl răspundea)  

Mândria şi slava lor vor cădea când Duhul Meu îi va asedia; aşteaptă numai şi vei vedea.Scrie: 

ascultaţi voi cu-adevărat? Ascultaţi voi cu adevărat cele ce vă grăiesc?  Ceea ce vă spun înseamnă 

Pace pentru ai Mei şi pentru prietenii Mei. Ei vor înţelege dacă, începând de azi, vor renunţa la 
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nebunia lor. Pentru aceia care Mă iubesc şi care se tem de Mine, ajutorul Meu este la îndemâna 

lor şi slava va trăi în fiecare dintre voi. Iubirea şi Credincioşia pot să se întâlnească, Dreptatea şi 

Pacea pot să se sărute. Credincioşia poate să se ridice de la pământ, căci Dreptatea pururea se 

apleacă din cer. V-am dat fericire – ce a dat pământul vostru ca recoltă?  Dreptatea totdeauna a 

mers înaintea Mea şi Pacea a călcat pe Urmele Paşilor Mei; pot să spun acelaşi lucru deapre voi?  

Cine va compensa pentru anii diviziunii voastre?  Solemnităţile şi discursurile voastre nu Mă 

interesează. Prefăcătoria şi slujba lor din buze, nici ele nu Mă înşală. 

 O, fiică, cât Îmi doresc ca ei să înţeleagă, mai ales aceia care trăiesc în Rănile Mele, cât de 

copleşitoare este durerea Mea. Şi motivul pentru care am exprimat anumite lucruri mai cu tărie 

este pentru a-i învrednici să predice ceva din Duh, şi din literă. Vreau să le umplu duhul lor cu  

Lumina Mea Transcendentă, ca să vadă lucrurile cu Ochii Mei şi nu cu ai lor, să vadă lucrurile cu 

Lumina Mea Dumnezeiască şi nu cu a lor. Eu sunt cunoscut ca Fidel şi Drept, dar asta nu 

înseamnă că, pentru că lor le lipseşte fidelitatea şi dreptatea, nici Eu nu le voi arăta Fidelitate, 

Dreptate şi Pace şi nu voi veni să-i izbăvesc. Şi chiar dacă toţi se vor îndepărta de Mine şi de 

Căile Mele, Eu voi rămâne Credincios şi Adevărat; (Ap. 19:11)  

 Duhul Meu va lucra pentru a restaura Pacea între fraţi şi, prin Crucea şi Rănile Mele, vă voi uni 

pe toţi într-un singur Trup şi vă voi face să Mă slăviţi în jurul unui Singur Tabernacol şi 

opreliştile care vă ţin despărţiţi vor fi înlăturate. Blestemul se va ridica (Ap. 22:3) şi Tronul Meu 

de Jertfă va fi la locul Lui. Veniţi la Mine precum pruncii, pentru ca să pot deschide ochii 

sufletului pentru ca voi să puteţi vedea ce Speranţă vă păstrează Chemarea Mea.  

Binecuvântează-Mă, fiică; vino. 

-Te binecuvântez, Doamne, `Să vină poporul cel orb care are ochi şi cel surd care are urechi! 

Neamurile toate laolaltă să se adune şi să se strângă popoarele! Care dintre ele ne-au dat nouă 

de ştire  aceasta şi ne-au făcut proorocii?  Să-şi aducă martorii şi să dovedească, să audă şi să 

zică toţi: `Adevărat!` (Is. 43:8-9) 

 

CAIETUL 56 

                                                                                            

                    29.10.91 

-Dumnezeul meu! 

-Eu Sunt. Nu eşti singură, Eu sunt Prezent şi cu tine. Vassula, îngăduie-Mi să-ţi vorbesc. Ai 

credinţă în Mine; Eu sunt aproape de tine. Vino, concentrează-te şi meditează la Mine. Lucrează 

pentru Slava Mea. fiică, spune-le (persoanelor pe care le voi întâlni în Anglia) în felul acesta: 

`Binecuvântaţi sunt cei săraci cu duhul, căci a lor este Împărăţia Cerurilor! Toţi  Îmi sunteţi foarte 

scumpi. Rugaţi-vă mai mult ca niciodată şi voi purta de grijă celui mizerabil, voi tămădui pe cel 

orb şi voi învăţa pe fiecare dintre voi Legea Mea, de la cel străin până la ai voştri. Iubirea vă 

iubeşte. 

Acesta este um mesaj pregătitor , ca o introducere pentru întreaga mea călătorie în Anglia.) 

Mai târziu: 

-Vassula, fii constantă în rugăciunile tale; te iubesc, copilă şi oh! nu cunosc Eu slăbiciunile 

tale?... Fiică, adu-Mi copiii la adevărata credinţă, adu pe fiecare la Mine; - şi aceasta este o parte 

din misiunea ta. Ah, copila Mea, fii zeloasă pentru Mine, Dumnezeul tău. 

-Domnul meu, nu toată lumea ascultă aceste Mesaje când le binevestesc.  Este cu putinţă ca ei să 

nu fi înţeles? Nu vorbesc numai pentru mine, ci şi despre actualele apariţii şi despre ceilalţi pe 

care Tu i-ai folosit ca instrumente pe această cale supranaturală. O să-ţi spun pe faţă: câţi din 

ierarhie apleacă urechea astăzi şi sunt pozitivi? Câţi?  

-Şi câţi din marii preoţi şi scribi şi-au aplecat urechea la Mine şi s-au arătat pozitivi, nu mai târziu 
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de ieri?  Vassula, există o rămăşiţă printre ei, aleşi prin har să creadă. Scripturile zic: `M-am făcut 

arătat celor ce nu întrebau de Mine;` (Rom. 10:20) totuşi, de la începutul începuturilor am invitat 

pe fiecare la Şcoala Mea; 

           Duhul Meu Sfânt este Călăuza ta, Bărbatul tău (Aluzie la Isaia 54, 5) şi Învăţătorul tău;` îţi 

spun adevărat că în curând voi aduna toate neamurile într-un cerc de Iubire şi Duhul Meu va 

sălăşlui în voi, dând vedere orbilor, fiindcă Lumina care vă va fi dată este Lumina Mea 

Transcendentă; dar cât de greu le este acelora care au acumulat bogăţii în duhul lor să pătrundă în 

Lumina Mea! Cât de greu le este înţelepţilor să pătrundă în Duh şi să înţeleagă adâncurile Lui! 

Cât de greu le este lor să intre în Împărăţia Mea! Vă spun adevărat, lepădăturile societăţii voastre 

şi cei care sunt consideraţi nevrednici vor intra înaintea lor; da! Aceia care nu ştiu să distingă 

binele de rău, aceia care nu sunt în stare să distingă stânga de dreapta!  Am invitat şi invit pe toţi 

să stea la masă cu Mine, dar mulţi nu au răspuns la invitaţia Mea; au râs şi şi-au bătut joc de 

Chemarea Mea Binevoitoare şi au făcut şi pe alţii care voiau să vină să se împiedice din pricina 

învăţăturii lor. Compară toate acestea cu parabola invitaţiei la ospăţul de nuntă.  (Mat. 22:1-14) 

Mă voi întoarce (al doilea Rusalii: revărsarea Duhului Sfânt:Ioil 3) 

şi vor tremura, vor tremura când îşi vor da seama pe Cine au respins în tot acest timp. Ei au 

renunţat la Duhul Meu, permiţând să fie călăuziţi numai de propriul lor duh. Au renunţat la 

Lumina Mea pentru a lor, au renunţat la Cunoaşterea Mea Cerească dată de Înţelepciune pentru o 

filozofie de mâna a doua şi pentru propria lor cunoştinţă raţională. 

-au apostaziat- 

De vreme ce ei au respins Duhul Meu, Lumina Mea şi Cunoaşterea Mea, voi lua Împărăţia Mea 

de la ei şi o voi da unui popor care e capabil să dea roadă. Voi primi pe aceşti oameni ca pe Ai 

Mei proprii şi le voi cere să vină cu Mine şi să ţină Casă cu Mine. De fapt, această oră e aici deja. 

Am hotărât să trag la Mine pe cei desconsideraţi, pe cei care stau degeaba la fiecare colţ de 

stradă, pe cei nevrednici, pe nulităţile nulităţilor, pe mizerabili şi pe aceia care niciodată nu au 

cunoscut Numele Meu. Mă voi întoarce către un grup de mişei care nu M-au iubit niciodată şi voi 

face din ei o naţiune sfântă care Mă va proslăvi. Ei se vor numi preoţii Dumnezeului Celui Viu, 

preoţi ai Aminului şi în această preoţie voi reclădi Biserica Mea şi în aceste inimi vă voi uni pe 

toţi şi Trupul Meu se va odihni. 

 Ceasul este aici şi nimeni nu poate să oprească ceasul Duhului Meu Sfânt. Când veţi vedea 

lumea dezintegrându-se sub picioarele voastre, când vă veţi uita în stânga şi veţi vedea împărăţii 

clătinându-se şi oraşe reduse la un maldăr de ţărână şi la dreapta munţi prăbuşindu-se, să ştiţi că 

aceste semne sunt începutul revărsării Duhului Meu Sfânt. Când veţi vedea pe ucenicii Mei, pe 

care Eu Însumi i-am format, predicând fără teamă în Numele Meu, nu-i distrugeţi -  împotriviţi-

vă ispitei şi discerneţi sunetul paşilor lor. Voi continua să vă trimit aceşti sfinţi pentru a aduna pe 

calea lor toate membrele separate ale Trupului Meu şi nici unul, nici măcar duhurile necurate nu 

vor fi capabile să-i oprească - acestea, în schimb, vor cădea dinaintea lor, pentru că ele vor şti că 

Aminul este Stăpânul lor. 

Aminul va fi curând cu tine, copila Mea, 

El, care este Mângâietorul şi a cărei Casă este în Lumina neatinsă, 

te va cufunda până în sfârşit în Lumina Lui şi te va absorbi; 

- Eu sunt Iubire. - 

-Fie slăvitul şi Sfântul Tău Nume binecuvântat, lăudat şi preaslăvit în veci. 

                                                                                   

 

5.11.91 

Anglia, Manchester 
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  Chiar înainte de întrunirea de la biserica Sf. Augustin, diavolul m-a atacat cu scopul de a  

împiedica întrunirea.  M-am rugat la Sf. Mihail de două ori şi m-am rugat două decade ale 

rozariului, la Trandafirul Mistic.  Strînsoarea diavolului m-a lăsat. Sfânta Noastră Maică îmi dă 

acest mesaj:  

-Sunt cu tine, copila Mea, nu te teme. Nu te voi lăsa din ochi nici o frântură. Lucrează în pace; 

Vassula, te iubesc,. Roagă-te acum şi mergi în pace şi aminteşte-ţi, Eu sunt cu tine. 

 

 

                                                                                  6.11.91 

Anglia -înainte de a mă duce la închisoarea” Strangeways” pentru a le citi mesajul lor. 

-Copila Mea, toată tăria pe care o vei primi, va veni de la Mine. Arată, copilă, ce spune Domnul 

lumii. Arată-le cum Pleoapele Mele şiroiesc lacrimi. Poporul Meu să se roage pentru cei care nu 

invocă Numele Meu şi Eu îi voi vindeca. Imposibilul va deveni posibil; pustiul se va transforma 

într-o grădină şi molozul, într-un altar pentru Mine, Dumnezeul vostru. Spune-le copiilor Mei să 

se roage, să se roage din inimă şi Eu îi voi asculta. Îi chem pe toţi cei zdrobiţi de durere să-Mi 

ofere Mie chinul lor şi să se odihnească în Inima Mea. Eu îi voi ajuta să-şi poarte crucea. Prin 

urmare, Vassula Mea, simte Prezenţa Mea, vezi-Mă cu ochii sufletului tău.Vorbeşte-Mi şi dă-Mi 

voie să te folosesc pentru a Mă preamări. 

                                                             

                   8.11.91 

Anglia, Manchester: 

-Pacea să fie cu voi. Scopul pogorârii Mele în acest chip este mântuirea voastră. Ce am început şi 

am binecuvântat, voi termina. Spune-le copiilor Mei că atunci când le grăiesc, folosindu-te pe 

tine ca mijloc, însemnez Mântuire, însemnez Pace, nu distrugere; dar diavolul înseamnă 

distrugere, pentru că ceea ce propune el ucide. Iubirea Credincioasă se pleacă jos, din Cer, ca să 

vă ajungă şi să vă ofere Inima Lui -  voi toţi, îmi sunteţi atât de scumpi; Cel Unul Sfânt Îşi 

revelează Faţa. Vă chem pe fiecare dintre voi, fără vreo deosebire; voi sunteţi toţi ai Mei şi toţi 

Îmi aparţineţi şi viaţa voastră este în Mâinile Mele pururi. Nu fiţi ca cei care par că vorbesc 

despre Unitate, dar scot sabia împotriva acelora care o practică. Veniţi la Mine ca o singură 

familie şi vom cina cu toţii împreună, Eu şi voi, voi şi Eu. Permit fiecăruia să audă Glasul Meu; 

Vă binecuvântez pe toţi. Împodobiţi-Mă cu rugăciuni pornite din inima voastră. 

                                                                                

9.11.91 

-Manchester 

 - Doamne? 

-Eu Sunt. Pruncă, fii binecuvântată. Mai sunt câteva lucruri pe care doresc să le transmit prin 

scrisul tău; deci, permite-Mi să te folosesc. Gândeşte-te, fiică, ce ai câştigat drept Cunoaştere de 

la Mine. Voi reîntări Templul Meu (adică pe mine) astfel încât structura lui să devină trainică, 

puternică şi să rămână  neclintită la orice lovitură care ar putea să se abată asupra lui. Voi creşte 

în tine, nu Mă voi micşora. Lasă Duhul Meu să se odihnească în tine; Cel Unul Sfânt îţi dă Pacea 

Lui. 

 

                                                                             13.11.91 

-Yahve, Te iubesc, Te ador.  Yahve, Iubirea mea cerească, ştiu că eşti cu mine.  Yahve, Tatăl meu 

şi Abba al meu, spune-I atât de mult iubitului Tău Fiu că inima mea trăieşte numai pentru El.  

Spune-I că El este Aerul pe care îl respir, Viaţa mea. Spune-I că glasul meu , pentru El, va fi 

purtat cât de departe voi putea, binevestind Dorinţele Lui şi Iubirea Lui Fierbinte pentru noi.  
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Spune-I Tată, că nimeni şi nimic nu mă va despărţi în veac de această iubire ce o nutresc pentru 

El.  Spune-I că El este Zâmbetul meu, Bucuria şi Speranţa Mea.  Spune-I Mântuitorului meu cât 

mi-e de dor de El şi cât mă mistui zi şi noapte de iubire pentru El. 

-Fiică, preaiubita Sufletului Meu, nu ai ştiut? Nu ai ştiut cum se odihneşte Duhul Meu în 

Nimicnicie? N-ai auzit cât Mă delectez să-Mi revelez Faţa copiilor? N-ai citit: „Am fost aflat de 

cei care nu Mă căutau şi M-am făcut arătat celor ce nu întrebau de Mine” (Rom. 10:20) 

-Bucuria ta este Făcătorul tău; 

-Iubirea ta este Cel Uns al tău; 

-Torţa ta este Duhul Meu Sfânt 

 Foloseşte, copilă, toate darurile cu care te-am înzestrat şi reclădeşte Casa Mea. 

 S-a întâmplat când Mă plimbam pe lângă un râu, să văd un lemn plutitor, (Dumnezeu vrea să 

spună că eu eram acel lemn) care se lăsa purtat de de valul lumii; m-am aplecat şi l-am tras afară 

din torent. L-am adus acasă şi l-am plantat în Grădina Mea a Desfătărilor. Dintr-o bucată de lemn 

uscat am făcut din tine un Arbore.  Zis-am: „creşte!” creşte şi prinde rădăcină în Grădina Mea, în 

Propria Mea Moşie, şi din florile tale să iasă un parfum care să potolească Dreptatea Mea. Zis-

am: `să rodeşti în fiecare lună şi frunzele tale să fie tămăduitoare pentru mulţi!`  Când şi când, Mă 

delectez curăţindu-te. Plăcerea Mea este să văd flori înflorind şi continuă creştere în rod. Singură 

Apa (Duhul Sfânt) din Sanctuarul Meu ( Inima Domnului) poate să-ţi dea creştere şi Viaţă. Eu, 

Yahve, voi priveghea pentru ca să prosperi. Îmi face plăcere să culeg din când în când aşchiile de 

lemn uscat din calea Mea. (Dumnezeu a făcut aluzie la un alt suflet privilegiat pe care mi-a 

permis să-l întâlnesc) Eu pot să dau viaţă la tot ce culeg în drumul Meu.   

                                                                         

 13.11.91 

-Vassula, pacea fie cu tine. Dacă pământul se va cutremura şi se va usca chiar în faţa ochilor lor, 

va fi din cauză că au încălcat Legea Mea care este bazată pe Iubire. Au violat toate Poruncile 

Mele. În pofida multiplelor mijlociri ale Sfintei voastre Maici şi în pofida Avertismentelor Mele, 

din vremea Fatimei până în această epocă, niciunul din Avertismentele Mele n-a fost respectat. 

Orele zboară şi o oaste tare cum lumea n-a văzut în veac şi nici nu va mai vedea încă o dată este 

aproape! (aluzie la Ioil 2,2) Puţini oameni vor rămâne; cât strig ca să sparg surzenia voastră! Un 

neam mugind ca ca mugetul multor ape va acoperi lumea din nou, cu foc şi pucioasă; Eu sunt 

bogat în iertare, dar de-abia dacă aud un strigăt de pocăinţă. Oh, oameni de puţină credinţă! 

oameni numai ai dovezilor!   

Scrie: tot ce aud, cu excepţia unei rămăşiţe, este: „de ce ar trebui să credem în mesaje? de ce 

trebuie să postim dacă acestea nu vin de la El? de ce să facem pocăinţă dacă suntem drepţi? de ce 

trebuie să credem acestui grup nebun? nu ascultaţi, căci ei născocesc vedenii şi profeţii din capul 

lor!”  Adevărat zic vouă: când acea Zi va veni, va fi fost mai bine să nu vă fi născut niciodată! 

  E nevoie numai de un om ca să aprindă un foc pentru a produce oarecare căldură. Astăzi iarăşi 

se află printre voi un om, care trăieşte sub acelaşi cer cu voi, gata să aprindă un Foc, capabil să 

ardă şi să mistuiască toate elementele în câteva secunde! Pământul, ca o haină, se va învechi; v-

am avertizat, dar voi nu luaţi aminte; chinul Meu este copleşitor, dar cum să fac altcumva ca să 

izgonesc pe negustori din Biserica Mea? Cum să procedez ca să scot viperele din cuiburile lor 

dinlăuntrul Sanctuarului Meu, fără să vin cu Flacără şi cu Foc Arzător? Comercianţi, negustori, 

mulţimea lor va fi extirpată şi aceasta nu se poate face decât prin Foc!  

 Cei înţelepţi nu se vor mai împăuna cu ştiinţa lor, nici cu autoritatea lor. Bogaţii în duh vor fi 

lăsaţi deşerţi şi goi şi vor jeli. Mă vor căuta, dar unde se vor uita ei, nu Mă  vor găsi; vor chema  

iarăşi şi iarăşi Numele Meu, dar Eu nu îi voi auzi;  voi răsturna mulţimea lor. 

Fii una cu Mine, copila Mea, ai Pacea Mea, te iubesc foarte mult. Dreptatea e foarte aproape. 
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Mai târziu: 

-Sprijină-te pe Mine; Eu sunt cu tine, copila Mea. Ah, prunca Mea, poartă povara ta pentru Mine, 

pe umerii tăi. Iubeşte-Mă, copila Mea, şi vei trăi. Evanghelizează cu iubire pentru Iubire; acceptă 

tot ce vine de le Mine. Vino, Eu şi tu, tu şi Eu, uniţi în iubire. Te iubesc atât de mult, Vassula 

Mea, atât de mult, micuţo... Biserica va reînvia. 

                                                                         

14.11.91 

 

          Mesaj pentru Irlanda: 

-Ascultă, Irlanda: nu vă mai dispersaţi, adunaţi-vă, adunaţi-vă toţi în unul. Veniţi la Mine în pace 

şi rugaţi-vă împreună pentru pace. Goliţi-vă inimile de toate înclinaţiile rele şi învăţaţi unde este 

pacea, unde este iubirea, unde este sfinţenia. Rugaţi-vă pentru aceia din ale căror mâini curge 

sânge; ei nu ştiu ce fac. M-am pogorât să aşez de-o parte pe cei mai buni din turma Mea şi să le 

cer, dacă vor, să facă o renunţare generală timp de nouă zile;  demonii din această ţară vor fi 

apucaţi de panică. Ştiu că multe sunt crimele voastre şi că numai o rămăşiţă au Pecetea Mea pe 

frunţile lor. Am trecut prin tine, Irlanda, şi M-am cutremurat de nelegiuirea ta, dar uită-te! Ceasul 

e aproape; ţarina ta este parcelată de o linie de măsurat, şi tot aşa şi inima ta,  Irlanda, fiica Mea,  

până înlăuntrul măruntaielor tale (Dumnezeu se referă la diferitele denominaţiuni ale Bisericii 

Lui)   

Reclădiţi Casa Mea care se clatină, adunându-vă în pace şi fără ca să vă diferenţiaţi sub Numele 

Meu.  Chiar dacă sunteţi numai o rămăşiţă credincioasă Mie, nu fiţi decurajaţi, voi aduce un vin 

nou cu o binecuvântare pentru a înmuia buzele voastre; nu vă descurajaţi; Mântuitorul vostru este 

pe calea Lui de Întoarcere. Voi sunteţi cărămizile Sanctuarului Meu şi, în acelaşi timp, ziditorii 

Casei Mele. Unindu-vă şi adunându-vă, se va crea o structură, dar dacă rămâneţi divizaţi şi 

risipiţi, cum am să reconstuiesc ceea ce este acum în ruină? Am nevoie de voi toţi laolaltă, ca să 

fac o unitate şi să-Mi reclădesc Casa.  Am nevoie de toate cărămizile 

 Împărăţia Mea pe pământ este Biserica Mea şi Euharistia este Viaţa Bisericii Mele, această 

Biserică pe care Eu Însumi v-am dat-o, dar nici n-am plecat bine, de-abia Mi-am întors spatele să 

Mă duc la Tatăl, că voi Mi-aţi redus Casa la o pustiire! Aţi dărâmat-o până la pământ! şi turma 

Mea rătăceşte în dreapta şi-n stânga...Cât timp mai trebuie să mai beau Cupa diviziunii voastre? 

Cupa suferinţei şi a pustiirii? I-aţi oferit Celui Unuia Sfânt, Aceluia pe care spuneţi că-L iubiţi, o 

cupă atât de mare şi atât de adâncă, umplută cu amărăciune şi durere încât cerul Gurii Mele este 

mai uscat decât pergamentul, Buzele Mele sunt umflate de băşici. Gustul acestei cupe pe care Mi-

o oferă generaţia voastră este la fel de amar ca veninul. Nu sunt singur ca să-Mi înghit Lacrimile, 

Sfânta voastră Maică împarte jalea Mea, deoarece Inima Ei Neprihănită este unită în iubire cu 

Inima Mea Sfântă. Dar curând vă voi reînnoi pe toţi cu Focul Meu. 

 Rugaţi-vă necurmat, pentru că Ceasul este aproape. Vă binecuvântez pe toţi, pecetluind frunţile 

voastre cu Suspinul Iubirii Mele. 

 

                                                                      15.11.91 

-Doamne al meu? 

-Eu Sunt;vino la Mine tot timpul. Roagă-te cu Mine, spunând: 

Tu eşti Unul singur Dumnezeu al meu, singura mea Nădejde, singura mea Iubire, 

Tu eşti Dumnezeul meu fără seamăn, atât de Blând şi de Delicat cu cei slabi şi netrebnici; 

Cupa Dreptăţii Tale, n-o lăsa să se reverse peste noi; 

Permite robilor să fie sloboziţi înaintea Zilei Tale, Doamne al meu. 
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Greşelile noastre în faţa Ochilor Tăi sunt nenumărate şi răzvrătirea noastră şi nepăsarea, încă şi 

mai mari, 

dar Inima Ta tremură de Iubire şi Compasiune. 

Dă-ne, Tată Mult Milostiv, pentru Slava Ta, o Suflare tare a Duhului Tău, 

ca să ne învieze pe toţi.  Amin. 

Te binecuvântez, copila Mea. 

 

                                                                      18.11.91 

-Iisus? Unul Sfânt?  

-Eu Sunt; pruncă, fiica Mea, pacea să fie cu tine. Eu, Domnul, te binecuvântez şi iar te  

binecuvântez. Evanghelizează cu iubire pentru Iubire. Spune-le că iubesc pe fiecare dintre ei într-

un mod particular. Spune-le de asemenea că Eu nu sunt un Dumnezeu complicat; nu sunt departe; 

sunt de faţă chiar în acest moment. Spune-le cât tânjesc după iubirea lor -  arată-le ce este Inima 

Domnului. Spune-le că Inima Domnului nu e nimic altceva decât Iubire şi Milostivire şi dacă 

Dreptatea se abate asupra voatră este din pricina gravităţii păcatelor şi crimelor voastre. De câte 

ori trec cu vederea tot ceea ce nu faceţi în favoarea Mea şi de câte ori am reţinut Mâna Tatălui ca 

să nu cadă asupra voastră!  Iisus este Numele Meu şi Iisus înseamnă Mântuire; Eu sunt 

Mântuitorul lumii întregi. 

 

                                            Irlanda, Cork- 22.11.91 

-Preaiubiţi copii, vă dau Pacea Mea. Lumea e pe cale de a cădea în putreziciune, dar Eu  nu v-am 

uitat. Vă vizitez în nenorocirea voastră ca să ajut pe fiecare dintre voi să ajungeţi la Locul vostru 

din Cer. Voi sunteţi ai Mei şi toţi Îmi sunteţi foarte scumpi. 

Eu sunt Lumina lumii, 

 aşadar, nu vă fie teamă - vă cer să vă rugaţi pentru aceia care şi-au învârtoşat inimile şi nu cred 

în Adevăr. Nu încetaţi niciodată rugăciunile voastre. Eu, Domnul am trecut prin cetăţile tale, 

Irlanda şi, deşi nu cunoşti Planurile pe care le-am rânduit pentru tine, rămâi în Iubirea Mea 

Divină şi te vei simţi tare. 

 Rămâi în Inima Mea Sfântă şi vei prospera, 

 Rămâi în bunăvoinţa Mea prin statornicia ta şi prin credinţă; 

 Rămâi în Mine şi vei trăi; 

Eu, Domnul, binecuvântez pe fiecare dintre voi, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe frunţile voastre; 

aduceţi-vă aminte: Iubirea vă iubeşte. 

                                                 

                   24.11.91 

-Copila Mea, Eu sunt singura Maică a întregii omeniri; fiecare dintre voi este copilul Meu. 

-Sfântă Maică, oare fiecare o să accepte într-o zi acest Adevăr?  

-La sfârşit, fiecare va accepta acest adevăr.Aceia care Îl iubesc acum cu adevărat pe Dumnezeu, îl 

vor accepta. Nu înceta niciodată să te rogi, copila Mea, pentru convertirea lumii; înţelege că cu 

cât obţin mai multe rugăciuni, cu atât mai puţin se va răspândi răul. Rugăciunile nu sunt niciodată 

pierdute; le ofer Tatălui a cărui Dreptate este aproape. Rugaţi-vă ca să obţin Milostivirea Tatălui. 

Voi nu ştiţi ce a rezervat Tatăl pentru această generaţie păcătoasă, dar ţineţi minte că în vremi de 

răzvrătire, Mâna Lui s-a abătut peste oamenii păcătoşi, şi atunci a fost numai o fărâmă din ceea ce 

păstrează pentru voi. Dreptatea Lui va răspunde din Locaşul Lui Cel Sfânt pe măsura păcatelor 

acestei generaţii; El se va pogorî cu Foc, tunet, uragan şi văpăi de Foc nimicitor ca să ardă 

crimele lumii.  

Nu, voi nu ştiţi ce a rezervat Atotputernicul  pentru curăţirea omenirii; semnele sunt de jur 
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împrejurul vostru, dar puţini le văd sau iau seama la ele. Sângele nevinovat al fiilor şi fiicelor 

Mele este vărsat pentru Satana; acest sânge nevinovat este oferit ca un holocaust închinat celu i 

Rău. Planul Satanei este să golească această lume de zidirea ei, să vă nimicească pe toţi şi să vă 

înghită pe toţi în văpăi. El vrea un holocaust copleşitor din voi toţi. Eu strig, ţip, vărs Lacrimi de 

Sânge, dar puţini iau aminte; Dumnezeu va veni la voi, dar voi nu ştiţi în ce chip. 

-Maică Sfântă, ne rugăm, dar precum spui, suntem puţini; ce să facem?! 

-Rugăciunile voastre pot să schimbe lumea. Rugăciunile voastre pot să obţină Harurile lui 

Dumnezeu pentru convertirea păcătoşilor şi, cu cât mai multe convertiri, cu atât mai multe 

rugăciuni se vor face şi vor fi auzite pentru alte convertiri; înţelegi?  Rugăciunile sunt puternice -  

iată de ce insist să nu lăsaţi rugăciunea şi sacrificiile; cei credincioşi sunt de mai mare trebuinţă 

ca niciodată. Dumnezeu Îşi va aduce aminte de toate sacrificiile voastre, scumpi copii; iubiţi-L şi 

preamăriţi-L. Biserica va reînvia în toată Slava Ei. 

Mai târziu: 

 -Doamne? 

-Eu Sunt; bucură-Mă şi nu rămâne tăcută în binevestirea Adevărului. Am binecuvântat misiunea 

ta. Eu sunt Piatra şi Acoperământul. Dacă te pleci, Prezenţa Mea va fi văzută în toată splendoarea 

ei. Te vei ruga, ascult: 

-Doamne, iartă-ne nouă greşelile noastre, răutatea noastră, scăpările noastre, intoleranţa 

noastră.   

 Iartă-ne nouă lipsa de iubire şi de sensibilitate. 

Converteşte-i pe cei răi, pe cei împietriţi, pe cei nepăsători, pe atei,  

şi schimbă-i în vase de Lumină pentru a Te slăvi. 

Umileşte pe cei mândri, coboară pe cei înalţi, înconvoaie pe cei tari, 

schimbă-ne pe toţi precum la Schimbarea Ta la Faţă. Amin. 

-Toţi vă veţi schimba la faţă de îndată ce Duhul Meu Sfânt vă va cuprinde. Eu sunt pururea gata 

să vă iert. Te iubesc, micuţă; noi? 

-Da, Doamne.   

                                                    

              25.11.91 

-Doamne,  înşelat-am eu în vreun fel aşteptările Tale? Tu m-ai chemat, dar au răspuns-am eu cu-

adevărat? Am ascultat eu cu adevărat la Glasul Tău, ori L-am ignorat? Să fi fost eu nepăsătoare 

faţă de Chemările Inimii Tale Sfinte? 

Întors-ai Tu Ochii Tăi Iubitori de la mine, o, Sfântul Sfinţilor? 

În neliniştea duhului meu, mă rog şi Te întreb: 

Unde sunt acei Ochi atât de Iubitori asupra mea? 

Unde este Locaşul meu, Inima Ta Sfântă? 

Cum se face că nu mai pot să-Ţi aud Glasul, şi nici să-Ţi mai simt Prezenţa? 

Au pierdut-am prietenia Ta din pricina nepăsării mele? 

Au pierdut-am Tovărăşia Ta, o, Sfântul Sfinţilor? 

-Preotul Meu! Cadavrul va fi aruncat într-o groapă, înmormântat şi uitat. 

 Fiică din Egipt, ai Pacea Mea. Te-am aşezat în pământul celor vii. Uită-te le Mine şi ai încredere 

în Iubirea Mea şi în Prietenia ce o am pentru tine; nu Mă face să plâng de durere- cum te-aş putea 

lăsa? Dar cel rău încearcă disperat să jefuiască toate bogăţiile pe care Eu Însumi ţi le-am oferit. 

Scosu-te-am din groapă şi el te vrea înapoi în groapă înmormântată. Fiică, ai încredere în Mine, 

orfană nu te voi lăsa. Primeşte chezăşia Mea, fiică, nu te voi părăsi în veac!  

Auzi-Mă: fii reasigurată: nu ţi-ai răcit gura în zadar(Ispititorul a venit la mine ca să-mi spună că 

n-am făcut destul pentru Domnul şi că toate întrunirile mele din Anglia şi din Irlanda au fost un 
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`fiasco` total şi că toate cuvintele mele spuse lor au fost în deşert. M-am speriat şi am crezut că 

Domnul mi-a întors spatele). 

- Eşti atât, atât de slabă şi neputincioasă şi ah! cum poate Duhul Meu să respire liber în tine! 

Şoptindu-ţi în ecouri, murmur la urechea ta Cuvintele Mele care trebuie să fie spuse în Adunările 

Mele. De ce, suflete, eşti neînvăţat şi cu totul neputincios cu privire la tot ce este Cunoaştere şi 

Înţelepciune - deci, cum să poată duhul tău să înţeleagă toate acestea, dacă Duhul care glăsuieşte 

prin tine nu este al Meu? Vassula, (Iisus aproape că a şoptit numele meu) ...tu Îmi eşti foarte 

scumpă...Ascultă, copila Mea, un Înger este lângă tine ca să aibă milă de tine, să te aline şi să se 

roage pentru tine. Stai, mai am multe să-ţi spun. Recunosc slăbiciunea ta stupefiantă, de aceea voi 

folosi această slăbiciune ca să atrag pe oameni la Unitate şi să le arăt cum Mă simt Eu, Domnul, 

în nepăsarea lor. Le voi arăta ce-Mi doresc Eu cel mai mult; le voi arăta, în slăbiciunea ta, cum 

simt  aceste deosebiri pe care le-au creat între ei. Spune-Mi, nu sunteţi toţi la fel, făcuţi de 

Propriile Mele  Mâini?  

-Da, Doamne. 

-Cine n-a fost făcut după asemănarea Chipului Meu? 

-Nici unul, Doamne! Cum Te afectează pe Tine, Doamne al meu, felul lor de a gândi? 

-Din pricina mândriei josnice a omului, Cupa Tatălui Meu este plină cu Dreptatea Lui; din pricina 

rigidităţii lor, ei au rămas nelocuiţi!  Mulţi dintre ei vorbesc despre unitate şi frăţie, dar cuvintele 

lor sunt înşelătoare, goale. Faceţi dovada în Ochii Făcătorului vostru plecându-vă; faceţi dovada 

în Ochii Făcătorului unind data Zilei Paştelui. Faceţi dovada frângând pâinea împreună; 

îmbrăcaţi-vă în măreţie şi splendoare cu umilinţă, şi nu cu o înfăţişare pe exterioară de religie şi 

de evlavie. Pocăiţi-vă! Aţi trăit odinioară în umilinţă, simplitate şi iubire fără margini, cu bucate 

bogate pe masa voastră. Da, măreţia Bisericii Mele întrecea totul şi fiecare făptură vie, pentru că 

Euharistia făcea viaţa Bisericii Mele. 

Dacă astăzi Bisericii Mele îi lipseşte strălucirea este din pricina faptului că multe din bisericile 

Mele au abolit Jertfa Mea Perpetuă; (aceasta a fost prezisă de profetul Daniel, 11.31) Poate 

cineva să străpungă cu privirea această întuneric dens şi să pretindă că mai şi vede? Poate cineva 

să se laude că a scăpat de cursele din acest întuneric?  Dar atâta vreme cât susţineţi că: „noi 

vedem”, păcatul vostru rămâne! Zis-am că mai am şi alte oi, care nu sunt din acelaşi staul, pe care 

trebuie să le călăuzesc ca şi pe voi, dar numai ce aduc un miel rătăcit înapoi la staul ca să trăiască 

o Adevărată Viaţă în Mine, numai ce-i redau vederea, că voi vă şi aruncaţi asupra lui ca să-i luaţi 

Împărăţia Cerului. Poate diavolul să deschidă ochii orbului? Poate să-l facă să strige: `Abba!` 

(`Tăticule!) Aşa că, de nu vă pocăiţi, Mâna Tatălui se va abate asupra voastră. Nu mai pot să mai 

reţin multă vreme Mâna Tatălui să nu cadă peste voi. De nu iertaţi pe fiecare, pe fratele vostru, 

din inimă, Mâna Tatălui se va abate mai curând decât credeţi. 

 

Un alt mesaj pentru Filipine:                                   3.12.91 

-Spune poporului Meu că ei sunt precum cărămizile şi că pot să-i folosesc pentru refacerea Casei 

Mele - Eu pot, dacă ei Mă lasă, să folosesc pe fiecare dintre ei. 

Daţi-Mi voie să vă călăuzesc pe toţi; abandonaţi-vă Mie fără să întrebaţi de ce; aveţi doar  totală 

încredere în Mine, Domnul vostru. Oferiţi-Mi voia voastră, dar nu vă împotriviţi când o folosesc. 

Rugaţi-vă cu inima şi mărturisiţi-vă păcatele; cugetaţi la Patimile Mele şi la tot ce v-am oferit. 

 

                                                                                4.12.91      

Înaintea uneia din întrunirile din Filipine. 

-Doamne? 

-Eu Sunt. Nu te teme, nu te-am părăsit; te iubesc. Preaiubită fiică, apostolatul tău este să  
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răspândeşti Lumina Mea Slăvită în fiecare naţiune; răspândeşte tot ce ai primit de la Mine; 

aceasta ai tu de făcut, copila Mea, restul, Eu îl voi face. Făcând lucrul pe care ţi l-am dat, Eu te 

voi ocroti. Nu trebuie să te temi de nimic. Eu, Iisus, te iubesc atât de mult. Acum, nu încerca să 

înţelegi, căci încercându-te, fac ca duhul tău să crească în sfinţenie. Fii în slujba Mea, copilă, 

făcând lucrul pe care ţi l-am dat. Te voi încuraja întotdeauna să mărturiseşti cu râvnă pentru Mine 

şi Casa Mea şi te voi descuraja întotdeauna să priveşti la stânga sau la dreapta ta. Nu voi fi aspru 

cu tine din pricina mizeriei tale înspăimântătoare. De vreme ce vei sluji Însăşi Dreptăţii, te voi 

lipi de  Mine ca să stai neclintită alături de Mine, altfel, singură, te vei clătina. Acum, Duhul 

Meu, Sfântul tău Însoţitor te va călăuzi cu entuziasm la copiii Mei. Prin harul Meu, vei vorbi 

pentru Mine. Eu sunt cu tine şi nu te voi dezamăgi niciodată. Vino. 

 

Pentru grupul de rugăciune din Filipine.               5.12.91 

-Îi binecuvântez pe toţi; spune-le copiilor Mei că Inima Mea este aprinsă şi arde, gata să-i 

consume. Nu le rămâne decât să păşească înlăuntrul  Inimii Mele Sfinte şi îi voi lăsa răpiţi pentru 

Mine, Dumnezeul lor.  

(Apoi, cuiva personal) 

-Îţi ofer azi Inima Mea; ia-O. Iisus este Numele Meu şi Iisus înseamnă 

-Mântuitorul- 

Iubirea te iubeşte; şi tu, (Iisus s-a întors către mine) vlăstarul Meu, continuă să urzeşti tot ce ţi-

am dat; săracă nu vei fi. Priveşte, masa ta e plină şi, fără Mine, masa ta va fi goală.  Eu sunt Cel 

care dă din destul sufletului tău, aşa că atârnă de Mine şi vei trăi. Sfântul Meu Sărut e pe fruntea 

ta. Te iubesc - iubeşte-Mă. 

                                                                              5.12.91 

Pentru încarceraţii din Muntin Lupa, in Manila, Filipine. 

-Vassula, pace, copila Mea. Spune-le deţinuţilor: 

-Au n-aţi ştiut? Au n-aţi auzit că Milostivirea se apleacă spre tot neamul omenesc?  Iată-L pe 

Dumnezeul vostru care se apleacă până la voi de pe Tronul Lui pentru a vă atinge.  

Am venit la voi 

ca să vă grăiesc despre Marea Mea Iubire ce o am pentru fiecare dintre voi. Eu sunt Dumnezeul 

vostru care vă vorbeşte prin acest instrument al Meu pentru a vă da Mesajul Meu. Am venit ca să 

vă vorbesc în inimile voastre şi să vă alin, prietenii Mei. Zic vouă, lumea este nimic înaintea Mea, 

aşadar, nu vă temeţi de lume - veniţi la Mine şi sprijiniţi-vă pe Mine şi vă voi păstori la Apele 

Mele Veşnice. Vă voi tămădui rănile şi le voi pansa; Ochii Mei nu vă slăbesc niciodată şi vă zic, 

cu Mine, masa voastră va fi totdeauna plină; cu Mine veţi cina, prietenii Mei. Şi, când biciuiri 

grele se abat asupra voastră, nu lăsaţi ca ele să vă vă arunce în neorânduială, preaiubiţii Mei; de 

fiecare dată când acestea cad asupra voastră, uitaţi-vă la Rănile Mele care v-au vindecat şi v-au 

salvat de la Moarte; uitaţi-vă la Mine, Mântuitorul vostru. Nu vă uitaţi nici la stânga, nici la 

dreapta voastră; călcaţi pe Urmele Mele; le veţi recunoaşte după dârele de Sânge din ele. Urmaţi-

le, preaiubiţilor, şi ele vă vor duce unde Eu Sunt. Binecuvântez pe fiecare dintre voi, lăsând 

Suspinul Iubirii Mele pe frunţile voastre. Iubirea vă iubeşte. 

( Pentru sora Tereza, care are grijă de deţinuţi şi care a transformat pe întemniţaţi în adevărate 

fiinţe cucernice ale lui Dumnezeu.) 

-Le-am dat o Stâncă şi ah!...cât iubesc această Stâncă!  Eu, Domnul, o binecuvântez şi o 

binecuvântez pentru că a făcut dintr-un pustiu unde se cuibăreau viperele,  

un pământ roditor, 

o grădină, unde Eu, Domnul,  

pot să Mă odihnesc. 



 29 

                                                                           

 

8.12.91 

-Doamne? 

-Eu Sunt; roagă-te înainte de a te odihni în Mine; spune cu Mine. 

Iisuse, odihneşte-Te în mine 

şi eu în Tine, 

uniţi, legaţi împreună; Amin. 

 (Am repetat.) 

Fii fermă despre Cele Două Inimi, unite în iubire; am vorbit deja în multe inimi despre acest 

adevăr, un adevăr pe care mulţi îl vor respinge, dar la sfârşit, Cele Două Inimi vor birui. Aşa este 

lumea: azi, îl resping, dar mâine, vor onora acest adevăr. Eu, Iisus, vă iubesc pe toţi. Să nu aveţi 

pe altul, ci numai pe Mine în inima voastră; aveţi-Mă pe Mine ca pe Întâiul; aveţi Pacea Mea.  

                                                                            

12.12.91 

Gândurile mele s-au îndreptat către Elveţia.  

 -Doamne, care  e starea bisericii din Elveţia? 

-Este la pământ… 

 

 

Ajunul Crăciunului                                             24.12.91 

-Doamne al meu? 

-Eu Sunt; sprijină-te pe Mine, copila Mea;  

(Am văzut cu ochii sufletului Sfânta Faţă a lui Iisus. Părea a fi a unui copil cu ochi mari, 

nevinovaţi) 

- Ispăşiri uriaşe trebuie făcute pentru a închide rănile acestui pământ; răni şi tăieturi făcute de 

ticăloşie şi de păcat. Desfată Ochii Mântuitorului tău şi creşti; 

                                                                                fie 

ca Mesajul Meu să devină aşa de amplu, aşa de vast, mărturisind prin el însuşi, încât Ticăloşia, 

Apatia şi Ateismul vor fi pătrunse şi se vor pocăi. Copilă! Agaţă-te de tivul veşmintelor Mele şi 

întinde-l şi mai mult acum, (Iisus însemnează prin aceasta să lărgim sfera, răspândind mesajul 

Lui urgent) de la un capăt al pământului la altul; intră în Sanctuarele Mele dacă oamenii te 

primesc acolo; dacă oamenii îţi interzic, nu lăsa ca acest lucru să te supere, nici să-ţi provoace 

durere. Nu dispera; asupritorii tăi se vor uita înapoi la acele scene în ziua Purificării şi vor plânge, 

amintidu-şi de respingerea lor. Ei vor realiza că au refuzat Inimile Noastre Divine, nu pe tine; 

Cele Două Inimi ale noastre care au proorocit. 

 Fiică, umblă pe urmele însângerate ale Paşilor Mei şi pronunţă Numele Meu Sfânt în oricare 

adunare. A sosit timpul ca să nu mai şovăi de loc.  Cultivă Viţa de Vie peste tot şi oriunde poţi, fă 

grădini din pustiuri; am binecuvântat Mesajele Mele pentru ca să prospere şi să prindă rădăcină; 

aşadar, curaj, fiică.   

Deodată, am simţit o ` lance de foc` că mă străpunge şi am strigat: Doamne, mi-e dor de Tine! 

-Ţi-e dor de Mine pentru că ai văzut Slava Mea... scrie: 

-Citadelă după citadelă este asaltată de Răzvrătitorul. Eu vin astăzi să ofer omenirii Pacea Mea, 

dar foarte puţini ascultă. Astăzi, Eu vin cu limbajul păcii şi cu un Mesaj de Iubire, dar pacea pe 

care v-o ofer este hulită de lume şi Iubirea pe care le-o dau este batjocorită şi ocărâtă în Ajunul 

Naşterii Mele. Omenirea serbează aceste zile fără Sfântul Meu Nume; Numele Meu Sfânt a fost 

abolit şi ei socotesc Ziua Naşterii Mele ca pe o mare vacanţă a plăcerilor, slujind idolilor. Satana 
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a intrat în inimile copiilor Mei, găsindu-i slabi şi adormiţi. Eu am prevenit lumea. Mesajul de la 

Fatima vorbeşte: că în Ziua Mea, voi face soarele să apună la prânz şi să întunec pământul în 

plină zi. Voi lăsa Balaurul să muşte această generaţie păcătoasă şi să arunce un Foc cum lumea n-

a văzut niciodată mai înainte şi cum nici n-o să mai vadă, pentru a arde nenumăratele ei crime. 

Veţi întreba: „Toţi locuitorii vor pieri, cei buni şi cei răi?”  Zic vouă:”cei vii vor invidia pe cei 

morţi; unul din doi oameni va fi luat. Unii vor întreba: „unde sunt Ilie şi Moise care erau să vie?” 

Îţi spun ţie, generaţie nelegiuită: Noi ( Hristos vrea să spună: Cele Două Inimi care sunt cei doi 

martori din Apocalipsă 11: 1-13 şi Zah. 4.1-14) n-am vorbit în parabole în toţi aceşti ani; Ilie şi 

Moise au venit deja şi nu i-aţi recunoscut, ci i-aţi tratat după cum v-a plăcut. N-aţi ascultat de 

Inimile Noastre, Inima Neprihănită a Maicii Mele şi Inima Mea Sfântă,  

Generaţie fără credinţă… Inimile Noastre nu v-au vorbit nici în parabole, nici în ghicitură. Toate 

Cuvintele Noastre au fost Lumină  şi Inimile Noastre au fost ca Două Sfeşnice care luminau unul 

lângă altul atât de strălucitor, ca fiecare să poată vedea, dar voi n-aţi înţeles. Inimile Noastre, ca 

doi Măslini, (Ap. 11.4 + Zah.4:3) unul la dreapta şi altul la stânga au încercat atât de mulţi ani să 

vă reînvieze; ca două Ramuri de Măslin curgând ulei şiroaie, (Zah. 4.12) pentru a vindeca 

generaţia voastră bolnavă şi pentru a cicatriza rănile voastre, dar generaţia voastră a tratat Inimile 

Noastre după cum i-a plăcut. Inimile Noastre sunt mirunse şi trăiesc; (Zah.4:14)  Ele sunt ca o 

sabie ascuţită, o sabie cu două tăişuri, (Ap. 1-16) proorocind. Dar duhul răzvrătit al acestei 

generaţii răstigneşte din nou Cuvântul Meu,(Aluzie la Ap. 11:8-10) sabia cu două tăişuri, şi ei 

resping Cele Două Inimi ale Noastre care vă vorbesc astăzi.  

Exact ca la respingerea crainicilor Mei în Sodoma şi Egipt, încăpăţânarea acestei ere a depăşit-o 

pe cea a Faraonului, pentru că pretenţiile despre cunoaşterea lor au devenit un câmp de bătaie 

împotriva Cunoaşterii Mele.  (Aluzie la Ap. 11:7).  Într-adevăr, Cele Două Inimi ale Noastre 

audevin o urgie pentru oamenii lumii, (Ap. 11:10) dar curând, foarte curând de-acum, Glasul Meu 

va fi auzit iarăşi; vă voi vizita cu tunet şi foc. Dreptatea este aproape şi Cele Două Inimi pe care 

le-aţi combătut, vor birui până în sfârşit; (Aluzie la Ap. 11:11) şi împărăţia lumii va deveni 

Împărăţia Mea; (Ap. 11:15)  Toate acestea sunt foarte aproape acum. 

Deschideţi ochii şi priviţi în jurul vostru. Vă dau toate semnele Timpurilor şi voi, voi care trudiţi 

să scoateţi la suprafaţă slujirea Legământului Celor Două Inimi, nu vă pierdeţi curajul. Cartea 

Apocalipsei, ca şi cartea lui Zaharia, vorbeşte despre acest Adevăr. Nu vă temeţi; răspândiţi 

această slujire cu încredere şi curaj. 

 

CAIETUL 57 

 

                                                                           16.1.92 

-O, Doamne, nu pot să găsesc cuvinte cu care să Te premăresc, cu toate acestea, vreau să-Ţi 

vorbesc... 

-Te voi ajuta; scrie: 

                 Yahve m-a vizitat;  

ca o rafală de vânt Duhul Lui m-a ridicat şi mi-a arătat Înfăţişarea Lui;   

El mi-a arătat mie Blândeţe, Iubire şi Bunătate Nemărginită; 

apoi a plouat peste mine cu binecuvântări şi mi-a oferit Mană din belşug  

pentru a o împărtăşi cu fraţii mei; 

El a umblat cu mine în pământul uitării; 

dintre cei morţi m-a luat, 

dintre cei care L-au uitat m-a ridicat, refăcând memoria sufletului meu; 

O, Doamne Yahve, cât Îţi sunt de recunoscătoare! 
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Dulceaţa ta, o, Doamne, să fie peste noi toţi; 

binecuvântat să fii, Yahve, în vecii vecilor. Amin. 

Şi-acum fiică, terorile nopţii sunt înapoia ta şi, înaintea ta, Eu Sunt; te voi aduce teafără înapoi 

Acasă,  acolo unde aparţii. 

 

                                                                           17.1.92 

 

  -Doamne al Milostivirii, poporul tău are nevoie să fie mângâiat; Trupul tău, sfârtecat, se 

prăbuşeşte şi foarte puţini sunt aceia care să Te mângâie; poporul tău se află în disperare; 

ascultă dar, Doamne al Milostivirii şi vezi durerea noastră. 

-Scăldat în Sângele Meu Eu Sunt, de la tot ceea ce văd Ochii Mei şi de la tot ceea ce aud Urechile 

Mele. Fiică, voiesc să te fac sabia Cuvântului Meu. Prin tine, voi străpunge inimile oamenilor 

pentru a permite Cuvântului Meu să se înfigă adânc în ei. Glasul Meu va răsuna în ei şi, deşi 

inima lor nu mai are înlăuntrul ei suflul vieţii, Cuvântul Meu, dătătorul de Viaţă, o va însufleţi şi 

va ieşi din ea o mireasmă care va ostoi Rănile Mele. Fiica Mea, curaj; mulţi vor continua să 

trăiască o viaţă lipsită de sfinţenie şi mulţi vor continua să păcătuiască şi să jignească Sfinţenia 

Mea, nesocotind avertismentele Mele, nepăsători la semnele pe care Eu le dau astăzi lumii şi 

mişelia va continua, sporind Cupa Dreptăţii Mele. Ticăloşia şi ateismul, setea de putere şi 

raţionalismul sunt purtate ca de aceşti oameni ca un inel de sigiliu.  

Ah, Vassula Mea,... va fi o pierdere cum nu s- a văzut vreodată!  Păcătosul pândeşte o ocazie şi 

ca un pungaş, va veni noaptea! Multe le vor fi vaietele conducătorilor, magistraţilor şi ale 

oamenilor influenţi, toţi se vor tângui!   

Fiica Mea, auzi suspinele Mele, ascultă Inima Mea. O, preaiubita Sufletului Meu, vino şi alină-

Mi Inima; înfometează după Mine. Eu sunt Învierea, iubeşte-Mă. Fie ca rugăciunile tale să fie 

mijlocitoare pentru a apăra generaţia ta de mânia Tatălui Meu. Strigătele şi rugile tale să fie ca o 

rugăminte, ca o implorare a Tatălui. Eu, Domnul, te binecuvântez, copilă; vino. 

 

                                                                                                                    18.1.92  

Prima zi din săptămână a Unităţii: 

-Dă-ne, Doamne, Duhul discernământului Tău pentru a câştiga Cunoaştere şi Înţelepciune. 

Dă-ne Yahve, urechea celor umili şi sărmani 

 pentru a căuta Cunoaşterea şi Înţelepciunea Ta. 

Dă Bisericii Tale biruinţa Ei, 

 unindu-ne pe toţi într-un singur Trup.  Amin.  

-Evanghelizează cu iubire pentru Iubire. Trăieşte pentru Mine, respiră pentru Mine. Tot ce ţi-am 

spus se va petrece în curând. Vei vedea şi mai multe minuni prin Mine. Armura nu este încă 

purtată de Biserica Mea. Coroana biruinţei va fi purtată curând, încununându-I biruinţa.  Te 

iubesc pentru că Mi-ai dat timpul tău, oferindu-Mi-l cu atâta generozitate; te iubim (Sf. Treime) 

Mă face fericit să ştiu că vrei să împărtăşeşti  Lucrarea Mea cu Mine. Ai Pacea Mea. 

     

                                                                                                            20.1.92 

Pentru grupul elveţian: 

-Această tăcere prelungită din partea Mea nu ar fi durat atâta dacă v-aţi fi apropiat de Mine cu 

iubire.(In Elveţia, Iisus nu a mai declanşat întâlniri ale grupului de rugăciune din octombrie 

1991). Cum pot să pretindă că Mă iubesc când nu au pace, şi nici iubire între ei? Ca o boală 

incurabilă îi roade păcatul. Măreţia Mea nu i-a pătruns, nici Splendoarea Mea. M-am pogorât 

pentru ca să stropesc uscăciunea lor cu Lacrimile Mele. Am venit ca să-i mângâi; cu toate 
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acestea, am primit ceva în schimb?  Cetăţile lor (sufletele) sunt azi goale, pustii şi în ruină. Au 

ajuns ca o secetă într-o ţarină uscată. Cuvântul Meu a ajuns la urechea lor, cu toate acestea, ei nu 

L-au auzit. Tronul Harului Meu s-a apropiat de ei şi le-a oferit Pacea Mea şi o Învăţătură 

sănătoasă de la Înţelepciunea Însăşi pentru a-i izbăvi şi totuşi, ei nu au împărtăşit-o nici cu 

credinţă, nici cu iubire. Oricine pretinde că este în lumină, dar urăşte pe fratele lui, Mă urăşte pe 

Mine.Mesajul original care le-a fost dat lor a fost  

iubire, pace, unitate şi împăcare între fraţi; 

Acum, tot ce am de spus este: 

cercetaţi-vă singuri, înainte ca Judecata să vină. Aveţi foarte puţin timp rămas acum. Rugaţi-vă şi 

ocoliţi tot răul. Niciodată să nu condamnaţi sau să vă judecaţi unul pe altul.Îndreptaţi-vă inimile 

spre Mine, fixaţi-vă cugetele pe Mine. Staţi treji pentru că timpul curăţirii va veni curând peste 

voi. Fiţi dar plini de Duhul Sfânt al Iubirii, ca să nu vă sufoce păcatele. 

   

                                                                                                          20.1.92 

-Vassula, păzeşte-te. Mulţi pretind că Mă aud şi fac proiecte, dar ei nu sunt ai Mei. Fac planuri, 

dar nu inspirate de Mine. Adu-ţi aminte, vei fi abordată de aceia care nu Mă consultă pe Mine. Ei 

se încântă cu profeţii care nu sunt pronunţate de Mine. Ai auzit şi ai văzut deja toate acestea. E i 

anunţă lună de lună ce ţi se va întâmpla în luna următoare. Lasă-i să se prezinte, nu te teme. Eu te 

voi acoperi, copila Mea. 

 

Mai târziu: 

-Iisuse, fie ca Faţa Ta Sfântă să surâdă peste noi, şi vom prinde viaţă. Diviziunea noastră ne-a 

devorat precum focul. De vreme ce numai Tu faci miracole, adu-ne împreună şi fă ca oamenii să 

renunţe la nebunia lor.  Planul Tău este să ne uneşti, unind ziua Paştelui, aducîndu-ne astfel 

împăcarea. Chem  Ajutorul Tău Dumnezeiesc. 

-Copila Mea, poartă cu bucurie Crucea Mea. Preamăreşte-L pe Tatăl pentru generozitatea Lui. 

Auzi-Mă: mişeii pot să spere că vor distruge Planul Meu de Unitate, dar ei aleargă spre propria 

lor pieire. Când am propus Pace, Pacea Universală, aproape toţi au fost pentru război. Cum pot 

Eu să iau cauza lor şi să-i apăr când Mâna Tatălui Meu se va ridica asupra lor?  Cursa pe care au 

întins-o îi va prinde înlăuntrul ei. Ce-aş fi putut să mai fac pentru voi şi să nu fi făcut?  V-am luat 

păcatele asupra Mea, v-am împăcat cu Tatăl şi Viaţa Mea Mi-am dat-o pentru voi. Aşadar, ce-aş 

fi putut să fac mai mult şi n-am făcut? 

Vassula Inimii Mele Sfinte, bucură-Mă şi lasă Duhul Meu în cămara lăuntrică a sufletului tău. 

Îngăduie Duhului Meu să respire în tine şi să sălăşluiască în adâncurile sufletului tău. Lasă-Mă 

liber să scutur toate impurităţile şi imperfecţiunile care stau în calea Mea. Vassula Mea, cu toate 

că sufletul tău va sări ca ars de fiecare dată când Îmi voi ridica Mâna să scutur tot ceea ce te ţine 

încă robită, nu te teme, nu fugi înspăimântată, permit-Mi să smulg din rădăcină toate aceste 

impurităţi din sufletul tău. Voi veni ca o vijelie înlăuntrul tău şi voi duce la bun sfârşit hotărârea 

Inimii Mele – şi aceasta este pregătirea pentru uniunea noastră desăvârşită.  

Spus-am de la început că tu vei fi Năvodul Meu şi Ţinta Mea, dar atunci tu n-ai înţeles-o pe 

acestea din urmă. N-ai înţeles că, pentru ca să te pregătesc pentru această uniune perfectă, am 

nevoie să te curăţ şi să-ţi împodobesc sufletul. Va trebui să-Mi întind arcul şi să te aşez ca o ţintă 

pentru săgeata Mea. Oh, ce nu voi face Eu pentru tine! Nu, aceasta nu va fi fără răni şi chinuri, 

dar atunci să nu alungi pe Cel Unul Sfânt. Îngăduie Duhului Meu să crească în tine şi Focul Meu 

Dumnezeiesc să vuiască în sufletul tău. Vei fi schimbată sub acţiunea Focului Meu Dumnezeiesc. 

Nu te plânge atunci când voi veni la tine ca un ciocan, spulberând toate impurităţile tale. Nu-L 

întreba pe Unul Sfânt  al tău ce e pe cale să facă. Sunt pe drumul Meu spre cămara lăuntrică, 
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locaşul Meu, şi piedicile persistente nu Mă vor opri să înaintez. Le voi nimici pe toate cu o 

furtună, îi voi înghiţi pe aceşti rivali. 

-O, Doamne, fă-o cu moderaţie! 

-Vreau să duc la bun sfârşit purificarea ta, aşadar, nu Mă împiedica să înaintez. Îmi eşti atât de 

dragă, aşadar, lasă Blândeţea Mea să te cuprindă. Nu-Mi refuza nimic, suflete. Vreau să fac din 

tine un instrument ascultător, deoarece Prezenţa Mea se va face simţită înlăuntrul tău ca un foc şi 

ca o săgeată. Nu te teme, nu te voi distruge, voi distruge numai pe rivalii Mei. Mă voi lupta 

numai înlăuntrul tău. Voi ţine seama de asemenea şi de fragilitatea ta. Te-am format şi te-am 

predestinat pentru această misiune de a fi Ecoul Meu, deci îngăduie-I Regelui tău să guverneze 

asupra ta, îngăduie-I Suveranului tău să domnească peste tine. Nimic nu va scăpa Ochilor Mei, 

fiecare mică impuritate va fi asediată de Curăţia Mea şi nimicită şi Lumina Mea va continua să 

strălucească înăuntrul tău şi Duhul Meu va curge în duhul tău ca un râu. Aşadar, caută Sfânta 

Mea Faţă neostoit şi vei înţelege că Eu Sunt îţi surâde. 

 

                                                                                                                    20.1.92 

-Pacea  fie cu tine; auzi-Mă, fiică: te-ai uitat în jurul tău?  Ce-ai văzut? 

-Am văzut răzvrătiri şi chiar şi mai mari diviziuni venind între noi, înaintea UNITĂŢII. Nu pot să 

văd sfârşitul luptei noastre pentru a ne uni, nici sfârşitul ateismului. 

-Sufletul Meu, judecător al generaţiei tale, a fost martor la mai mult decât răscoale, diviziuni şi 

ateism. Îţi spun : mulţi complotează împotriva Mea, în Propria Mea Casă. Chiar în această clipă, 

îi aud conspirând, dar curând, insulele vor tremura în Ziua Mea, şi deşi această generaţie se va 

tângui, Eu nu o voi asculta. Uşa Cerului va fi închisă în acea Zi şi pământul pustiit va geme ca o 

văduvă, pierdută în durerea sa. Inima Mea se răsuceşte în Mine şi e bolnavă deja de sunetul jalnic 

care se va ridica din tine, generaţie. Într-adevăr, nu Mă voi desfăta privind la voi, deoarece nu 

gust nici o bucurie în înjosirea şi în întristarea seminţiei omeneşti. Încă o dată, se va revărsa 

Duhul Meu Sfânt peste voi mai mult ca niciodată. De la o biată Flacără pâlpâindă, Focul Meu va 

vui şi vă va reînnoi pe toţi. Apoi, precum intră un om într-o cetate cucerită, Eu, Domnul, vă voi 

invada cu Slava Mea şi Biserica va reînvia. 

 Dreptatea va birui la sfârşit. Şi tu, fiică, nu te teme să strigi pentru Mine. Nu-ţi fie teamă de 

oameni, mai ales de aceia care ţi se împotrivesc. Fii fericită, fiică, Eu pot să citesc părţile cele mai 

lăuntrice ale acestor oameni şi Urechea Mea geloasă aude totul. Ei cred că ştiu totul, dar nu ştiu 

nimic. 

 Fiică, M-am rugat Tatălui pentru tine, să ţină seama de fragilitatea ta. Vassula, încearcă să-L 

înţelegi pe Tatăl. Eşti fragilă, dar te-am înrădăcinat bine în Mine ca să nu te clatini sau să şovăi 

atunci când furtuni violente vor veni din timp în timp asupra ta. Tu eşti vlăstarul Lui şi de aceea 

din Iubirea Lui Geloasă şi din Generozitatea Lui El permite asemenea împotriviri. N-ai auzit că   

prin suferinţă El duce sufletele la desăvârşire şi că suferinţa face parte din educaţia voastră?  

Deci, fii răbdătoare, fiică, fii de asemenea şi generoasă, şi nu tremura si nu te plânge de nimic.Nu 

osteni lucrând; calcă pe urmele Sângelui Meu pe care L-am lăsat în urma Mea pe Veşnicie. Cei 

care calcă pe aceste urme vor intra în Împărăţia Mea. Află că Tatăl nu e neîndurător, ci e pururea, 

atât de blând cu voi. Înţelepciunea te iubeşte. Prin urmare, fiică, ţine Poruncile, trăieşte după 

Evanghelie, ia-Mă pe Mine ca Sfântul tău Însoţitor şi roagă-te pentru preoţii Mei care Mă 

reprezintă. 

 

                                                                                                                   24.1.92 

În timpul Sfintei Liturghii, Iisus mi-a spus: 

„Acesta e numai începutul.  Vei vedea lucruri şi mai mari decât acestea.” 
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 Acestea mi-au fost spuse după ce L-am lăudat pentru Minunile şi Lucrările Lui, deoarece cu 

Puterea Lui a deschis inimile multora din Consiliul Mondial al Bisericilor. Domnul a început să 

pregătească mesaje despre unitate încă din vară, Instrucţiunile Dorinţelor Lui. Apoi, a permis 

anumitor inimi din C. M. B. să se deschidă şi să primească Cuvântul Lui, permiţându-mi  astfel 

să continui să le ofer Mesajele Lui pe tot timpul săptămânii unităţii şi să le citesc. 

 

                                                                                                                   26.1.92 

-Vassula Inimii Mele Sfinte, vrei să te consfinţeşti total Mie?  

-Da, Doamne. Vreau.  

-Atunci, spune aceste cuvinte: 

 Preasfântă Inimă a lui Iisus, 

Vino şi invadează-ma complet, astfel încât interesele mele să fie interesele Tale, dorinţele mele să 

fie dorinţele Tale, cuvintele mele să fie cuvintele Tale, gândurile mele să fie gândurile Tale. Apoi 

permite-mi să mă strecor în locul cel mai adânc al Inimii Tale Sfinte. Desfiinţează-mă cu totul. 

Eu , Vassula, voi adora Inima Ta Preasfântă din străfundul inimii mele. Îţi făgăduiesc că voi sluji 

Inimii Tale Preasfinte consumată de foc înăuntrul meu. Te voi sluji cu zel şi cu mai multă ardoare 

decât până acum. Eu sunt slabă, dar ştiu că Puterea Ta mă va susţine. Nu mă lăsa să Te pierd din 

vedere, nici nu îngădui inimii mele să umble aiurea. Eu, Vassula, voi căuta mereu numai Inima 

Ta Preasfântă şi Te voi dori numai pe Tine. 

Preasfântă Inimă a lui Iisus, 

Fă-mă să detest tot ceea ce este contrar Sfinţeniei Tale şi Voiei Tale. Cerne-mă de mii de ori şi 

asigură-Te că nici un rival nu mai rămâne în mine. De azi înainte, strânge şi mai mult legăturile 

de iubire cu care m-ai legat şi fă ca sufletul meu să fie însetat de Tine şi inima mea bolnavă de 

iubire pentru Tine.  

Preasfântă Inimă a lui Iisus, 

Nu zăbovi, vino şi cuprinde întreaga mea fiinţă cu Flăcările Iubirii Tale arzătoare. Orice voi face 

de acum înainte va fi făcut numai pentru împlinirea planurilor Tale şi pentru Slava Ta şi nimic 

pentru mine. Eu, Vassula, îmi închin viaţa mea Ţie şi de azi înainte doresc să fiu roaba Iubirii 

Tale, jertfa Dorinţelor Tale arzătoare şi a Patimii Tale, o binefacere pentru Biserica Ta şi jucăria 

Sufletului Tău. Fă ca trăsăturile mele să semene cu cele ale Tale de la răstignire prin amărăciunea 

pe care o voi gusta văzând surzenia sufletelor şi căderea lor. Dă sufletului meu împlinirea lui.  

 Preasfântă Inimă a lui Iisus,  

Nu mă cruţa de crucea Ta, precum nici Tatăl nu Te-a cruţat pe Tine. Pune stăpânire pe ochii mei, 

pe gândurile şi pe dorinţele mele, ca sa fie prizoniere ale Inimii Tale Preasfinte. Nevrednică sunt 

şi nu merit nimic, dar ajută-mă să trăiesc acest act de consfinţire fiindu-Ţi credincioasă, chemând 

neobosită Sfântul Tău Nume. Fă ca duhul meu să respingă tot ce nu eşti Tu.  

 Preasfântă Inimă a lui Iisus, 

Fă ca sufletul meu să poarte, mai mult decât oricând, până acum Semnele Trupului Tău, pentru 

convertirea sufletelor. Eu, Vassula, supun de bunăvoie voia mea Voii Tale, acum şi în vecii 

vecilor. Amin. 

şi-acum, Duhul Meu se va odihni în tine... 

Vassula, Îmi place să te văd  că petreci mai mult timp cu Mine. Nici un sacrificiu ce-l faci în 

Numele Meu nu este în zadar. 

                      

                                                                                                  27.1.92    

  -Pacea să fie cu tine, pruncă. Acest har ţi-a fost dăruit ca, prin tine, Eu să deschid ochii orbilor şi 

urechile surzilor.Voi continua să Mă manifest prin tine în acest fel. Eşti unul din cele mai  
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nedesăvârşite instrumente, dar Compasiunea Mea vede eforturile tale în imperfecţiunea ta şi 

Mânia Mea se pierde în Blândeţea Mea. Să nu te îndoieşti niciodată de Iubirea Mea. Voiesc 

slăbiciune, astfel încât să pot să  fac Eu totul. 

Eu, Iisus, 

sunt Cel care care îţi va da (omenirii) instrucţiunile  

pentru Unitate; 

 A sosit ceasul ca Trupul Meu să fie slăvit. Oamenii vor afla curând în ce chip doresc Eu să se 

unească ei. Calea Mea nu va fi calea lor... Acum, Mi-am revelat dorinţele Mele lor, le-am revelat 

Inima Mea. Cu Puterea Mea, voi uni zilele Paştelui. Aceasta nu vi se va impune, voi găsi un 

mijloc de Pace. Da, vă voi surprinde cu o putere imensă. Astăzi, le-am spus în ce direcţie să 

meargă şi mâine, îi voi conduce acolo unde aleg Eu. 

 

                                                                                                                    30.1.92 

Italia: Gera-Lario:  

-Doamne? 

-Eu Sunt.  
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-Trebuie să scriu ce am văzut în zori? 

-Scrie. 

-Am văzut Rusia. 

-Nu plânge, îşi va reveni. Mai degrabă plânge-i cu amar pe aceia care s-au îndepărtat de Mine. Eu 

o  voi reclădi. Plânge pentru omul care e mort. Eu o voi înfrumuseţa, Vassula. 

-O, Dumnezeule, am văzut mizeria ei! Iată ce am văzut: o femeie s-a apropiat de mine, tânără, nu 

frumoasă, dar nici urâtă; numele ei : Rusia. A venit la mine şi, după îmbrăcăminte, mi-am dat 

seama că era săracă.  A deschis gura ca să-mi vorbească şi am văzut atunci că jumătate din 

dinţii ei lipseau.  Şi aceasta o făcea şi mai urâtă, dar am ştiut că o femeie atât de tânără ar face 

ceva dacă jumătate din dinţi îi lipsesc, numai dacă o sărăcie lucie n-ar acoperi-o... Rusia, în 

ciuda sărăciei şi mizeriei ei, era curajoasă şi pe picioarele ei. Mi-a arătat din ce trăia, un 

instrument (semăna cu maşină de textile) de modă veche.  Rusia îmi spune că va lucra cu ea, ca 

să poată să câştige ceva şi să supravieţuiască. Eram sfâşiată de tristeţe. Apoi, o altă femeie a 

venit, şi ea era tot Rusia.  Şi ei îi lipseau jumătate din dinţi. Apoi, alte două femei au mai venit, şi 

ele cu dinţi lipsă şi sărace de neînchipuit. (patru femei sărace nu înseamnă oare patru ani de 

foamete pentru Rusia?) Deodată, intră un tânăr.  El era Soţul Rusiei.  Am remarcat că era bine 

făcut, sănătos, înalt şi foarte arătos. Mă gândeam: Cum poate să stea lângă cineva ca Rusia, 

fără frumuseţe şi respingătoare din pricina dinţilor...pe când mă gândeam la toate acestea, Soţul 

Rusiei s-a apropiat de ea cu tandreţe şi şi-a pus Braţul Lui pe umerii ei. Şi am văzut în Ochii Lui, 

o Tandreţe Nemărginită, Iubire şi Fidelitate în vecii vecilor. Am văzut că El nu o va părăsi 

niciodată, în ciuda lipsei ei de atracţie.  

-Te-am recunoscut pe Tine, Doamne al meu.  

-Nu, Eu nu o voi abandona. Nici ea nu Mă respinge.Eu sunt Tatăl şi Soţul ei şi Numele Meu este 

Credincios şi Adevărat. O voi îmbrăca iarăşi în veşminte scumpe şi inima ei va fi podoaba unei 

dispoziţii dulci şi blânde. N-am încetat niciodată să revărs binecuvântări peste ea. Niciodată nu o  

voi lipsi de Iubirea Mea. O, Vassula, fii răbdătoare precum Eu sunt  răbdător. Sprijină-te acum pe 

Mine.    

    

                                                                                                           31.1.92 

„ Că după înălţimea cerului de la pământ a întărit Domnul mila Lui spre cei ce se tem de El” 

(Ps.102,11) 

-Vino şi absoarbe tot ce sunt Eu; absoarbe Iubirea. Eu sunt Iubirea, dar totuşi sufăr de singurătate 

din pricina refuzului alor Mei. Copiii Mei au uitat căile Dreptăţii, Fântâna Înţelepciunii. Ei nu 

mai ascultă Cele Două Inimi ale Noastre. Însă s-a spus că Răzvrătitul, care este duhul Răzvrătirii, 

care „va grăi cuvinte de defăimare împotriva Celui Preaînalt şi va asupri pe Sfinţii Celui 

Preaînalt”(Daniel 7:25) va provoca Puterea Mea. Acest duh al Răzvrătirii îşi va pune în gând să 

schimbe sărbătorile şi Legea Mea ”(Daniel, 7:25).  Priveşte numai în jurul tău şi vei înţelege. 

Raţionalismul şi Modernismul sunt duşmanii dintâi al Bisericii Mele pentru că amândoi duc la 

ateism. Amândoi vor să devoreze întreg pământul, dar, fiica Mea, voi sufla Focul Meu peste 

aceşti renegaţi ca, o dată ce le-a căzut ceaţa de pe ochi, să poată să vadă marea dezordine pe care 

au produs-o şi prigoana pe care au dus-o împotriva Celor Două Inimi ale Noastre. Eu voi trece 

prin voi toţi. 

Pocăiţi-vă!   

Căci Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. 

Vino, scrie următorul Meu Mesaj pentru toţi aceia care se vor aduna la Nice ca să asculte 

Cuvântul Meu. (Franţa) 

-Pacea fie cu voi. Întoarcerea Mea este iminentă şi Faţa Mea va fi revelată din Cer împotriva 
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întregii nelegiuiri a lumii. Aşadar, fiţi pregătiţi. Toţi care se vor fi dovedit mincinoşi vor vedea ce 

răni de moarte au făcut sufletelor lor. Voi veni printre voi în Splendoare şi în Slavă; Duhul 

Adevărului se va revela în voi pentru a curăţa sufletul vostru. Mă veţi vedea faţă la Faţă (adică: 

duh cu Duh) şi vă veţi vedea pe deplin precum sunteţi cunoscuţi. Deci, veniţi la Mine aşa cum 

sunteţi acum, nu aşteptaţi să fiţi sfinţi. Veniţi şi înţelegeţi ce cer cel mai mult de la voi. Eu vă 

iubesc cu o Iubire nepieritoare. V-am oferit Viaţa Mea, luând păcatele voastre asupra Mea, v-am 

împăcat cu Tatăl şi am lăsat mâinile pe care Eu le-am format:  

-să Mă crucifice- 

 prin urmare, ce-aş fi putut să fac mai mult şi n-am făcut? 

Dacă spuneţi că Mă iubiţi, luaţi-Mi Crucea şi urmaţi-Mă şi nu vă uitaţi consternaţi la celelalte 

mici cruci pe care vi le aştern pe cale. Iubirea nu are margini, iubirea îndură cu răbdare orice se 

întâmplă, iubirea nu e ranchiunoasă, ci se desfată în Adevăr şi în tot ceea ce oferă Adevărul; 

iubirea uită calomniile ce s-au spus despre voi. Aşadar, căutaţi iubirea, binecuvântaţi pe duşmanii 

voştri. Eu vă vreau sfinţi, dar, preaiubiţii Mei, sunteţi încă atât de departe de desăvârşire, pentru 

că iubirea de arginţi este adânc înrădăcinată în această generaţie. Dragi copii, vreţi într-adevăr să 

Mă urmaţi? Atunci, hotărâţi-vă să călcaţi pe Urmele Paşilor Mei, îmbibate încă cu Sângele Meu; 

nu vă temeţi, Urmele Paşilor Mei vă vor conduce la Mine, în Braţele lui Abba al vostru; vă vor 

conduce la El, cel care Cel dintâi v-a ţinut. Aveţi încredere şi bizuiţi-vă pe Iubirea Noastră 

mântuitoare. Vă spun vouă: 

la sfârşit, Cele Două Inimi ale Noastre 

vor birui; 

 Ia Mâna Mea, fiică, nu te teme. Eu voi avea grijă de tine. Eu Sunt este cu tine. 

 

                                                                                                                              31.1.92 

-O, Abba, dacă Scripturile grăiesc: „Trudă mare a fost hărăzită fiecărui om şi jug greu peste fiii 

lui Adam; din ziua ieşirii din pântecele mamei lor până în ziua întoarcerii la mama tuturor.” (Si. 

40:1-2) Apoi, Doamne al meu, mi-ai spus despre Maica Noastră Cerească în unul din Mesajele 

Tale că Ea este a Doua Evă, astfel luând locul Evei şi ce descopăr iarăşi în Scripturi este că Ele 

confirmă încă o dată că Prea Binecuvântata Noastră Maică Maria este Maica omenirii. 

-Fiică, tu ai ascultat Înţelepciunea şi Inima Mea este veselă şi Sufletul Meu se bucură când de pe 

buzele tale vine Cunoaşterea pe care Eu ţi-am dat-o. Rămâi un nimic şi permite Înţelepciunii să te 

instruiască; rămâi în bunăvoirea Mea şi nu te teme de lupii fioroşi; nu-ţi fie teamă de ei, copila 

Mea. (ceva între mine şi Dumnezeu.) 

-O, Abba, Tu eşti zguduit de priveliştile teribile ce vin de la noi, copiii Tăi: nelegiuire, ură, 

satanism, avorturi, lăcomie după putere chiar şi în Biserică, nedreptate, etc. 

 Şi cu toate acestea, Tu ai venit la mine, întruchiparea nelegiuirii, pentru a mă salva de la pieire.  

Milostivirea Ta, care este un potop de binecuvântări, s-a pogorât peste mine.  

Mi-ai oferit Prietenia Ta şi ai devenit Însoţitorul meu Sfânt şi Prietenul meu.  

Tu m-ai aşezat înaintea 

Adevărului şi a Legământului Tău. 

O, cât de amarnic este să simt Inima Ta atât de tristă, insuflând în mine Patima Ta, scoţând 

suspine de durere. 
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-Sunt adânc întristat, fiică, dar nu plânge pentru Mine, plânge pentru fraţii tăi şi surorile tale, 

pentru că păcatul îi mănâncă precum cancerul. Păstrează-ţi lacrimile pentru ei, fiică. Vassula, 

rănile tale sunt nimic pe lângă Rănile Mele. Roagă-te pentru ei înainte ca Degetul Meu să atingă 

pământul şi să-l înmoaie. Ştiu că eşti firavă şi slabă, dar te-am părăsit Eu vreodată? Proroceşte şi 

arată Inima Mea tuturor seminţiilor şi tuturor popoarelor. 

                                                                                                                       6.2.92 

-Fiică, îţi dau Pacea Mea. Dacă cineva te întreabă: „despre ce este vorba în toată treaba asta?” 

(Dumnezeu se referă la Mesaje)  răspunde: Mila-şi-Iubirea se revelează Ea Însăşi omenirii. 

Mântuirea se pleacă din Înălţime ca să-i ajungă pe cei mizerabili, implorându-i să renunţe la 

nebunia lor. Ceea ce ne grăieşte nouă Dumnezeu astăzi înseamnă Pace, Împăcare şi Iubire,  

-Iubire Nemărginită 

                                                                                                                      11.2.92 

Mesaj pentru New York, SUA. 

-Vassula, permit-Mi să-ţi folosesc mâna, scrie: 

-Pacea să fie cu voi toţi. Copii, vă spun cu adevărat că Adevărata Lumină este deja pe calea Ei de 

Întoarcere. Vă spun vouă acestea, Propriii Mei copii, ca toţi să puteţi fi gata să Mă primiţi. 

Noaptea erei voastre se va încheia curând.  Înţelegeţi cum întinează păcatele lumina din voi; 

iubirea acestei lumi trecătoare este mârşavă şi nu poate să aducă în voi nimic altceva decât 

întuneric, dar zic vouă: 

noaptea este aproape pe sfârşite 

 şi greşelile sau căderile voastre  se apropie curând de sfârşit pentru că Puterea Sfântului Meu 

Duh va fi în deplină uniune cu voi toţi, pentru a vă călăuzi să trăiţi:  

O Adevărată Viaţă în Mine, Dumnezeul vostru. 

Fericiţi aceia care recunosc Adevărul şi trăiesc în concordanţă cu Adevărul; locaşul lor din Cer nu 

va rămâne gol pe veşnicie, ci va fi umplut cu prezenţa lor. Eu, Iisus, vă cer să-Mi oferiţi inima 

voastră şi o voi aşeza în Propria Mea Inimă Sfântă şi o voi reînsufleţi. Vă voi înmiresma inima 

voastră şi o voi curăţi; voi umple inima voastră cu Lumina Mea şi cu Căldura Mea. Voi îmbiba 

inima voastră cu Iubirea Mea şi-o voi reface în întregime, aducând-o înapoi la sfinţenie şi cu 

Dumnezeirea Mea o voi înfrumuseţa. Dacă aţi înţelege numai ceea ce vă ofer, n-aţi ezita, nici n-

aţi şovăi să-Mi daţi Mie toată inima voastră, ci M-aţi asculta de această dată: 

căutaţi binele şi nu răul, 

rugaţi-vă cu iubire 

şi nu judecaţi; 

curând, Lumina Mea, ca un Foc, va trece prin voi ca să vă cureţe sufletul de necurăţii; voi intra în 

cetăţile Mele (adică sufletele noastre) şi voi străluci în ele. Aceasta va însemna lumină, nu 

întuneric; va fi o revărsare de Lumină. Cetăţile voastre (adică sufletele noastre) atunci vor fi 

reînnoite şi sfinte cu Lumina Mea transcedentă,  apoi...Ceruri Noi şi Pământ Nou vor veni peste 

voi şi lumea de astăzi se va duce, înfăşurându-se ca un sul şi precum florile care îşi trag viaţa din 

lumină, la fel şi voi, preaiubiţii Mei, veţi fi inundaţi de Lumina Mea pentru a reînvia.  Pot florile 

să supravieţuiască fără apă?  Atunci de ce atât de mulţi dintre voi refuză revărsarea Sfântului Meu 

Duh şi se îndoiesc că această Apă care izvorăşte din Tronul Meu (Ap. 22:1) vine de la Mine? Au 

n-aţi citit: 

„Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului va fi în ea şi slugile Lui îi vor sluji Lui; şi vor vedea Faţa lui 

Dumnezeu şi Numele Lui va fi pe frunţile lor; şi noapte nu va mai fi; şi nu au trebuinţă de lumina 

lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină;” (Ap. 22: 3-5)  

N-aţi înţeles încă? Duhul Meu este ca un Râu şi oriunde curge acest Râu, toţi câţi mişună în el, 

(Iez., 47:9) bolnavi, şchiopi, orbi (spiritual), toţi vor fi tămăduiţi şi vor deveni mărturisitori ai 
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Celui Preaînalt. Ca pomii fructiferi ale căror frunze nu se vor veşteji niciodată şi ale căror fructe  

nu se vor mai isprăvi (Iez. 47:12) aşa veţi fi toţi. Veţi da roade în fiecare lună pentru că Apa 

(Duhul Meu Cel Sfânt) vine din Sanctuarul Meu (Iez. 47:12) în care duhul vostru îşi va face 

Sălaşul. Am de gând vă slobozesc din ghearele Celui rău şi să vă refac memoria sufletului vostru. 

Am de gând să deschid inimile de piatră, făcându-le să glăsuiască de-atunci înainte laude 

minunate închinate Mie, Dumnezeului vostru.   

Generaţie, nu spune: „rănile mele sunt de nevindecat”, refuzând dinainte să fii vindecat; nu 

spune: „Mântuitorul meu niciodată nu mă ascultă;”Astăzi, Mântuitorul tău îţi spune : Lacrimile 

de Sânge pe care le-am vărsat asupra ta an de an, generaţie, mărturisesc despre jalea Mea. Eu  nu 

lipsesc pe nimeni de Milostivirea Mea, aşadar veniţi la Mine, cădeţi în Braţele Mele şi veţi fi 

tămăduiţi. Nu vă temeţi, Eu sunt un Izvor Nesecat de Iubire şi Iertare. Şi ţie, ţie care spui: 

„Mântuitorul meu nu mă ascultă niciodată” îţi spun: Sunt cu tine tot timpul şi ca un pribeag 

însetat, însetez după vorbele tale de iubire, însetez după rugăciunile tale. Invocă-Mă cu inima ta 

şi-ţi voi răspunde. Nu spune:„El îşi ascunde Faţa Lui de la mine,”ca să te uiţi apoi în altă parte. 

Eu priveghez fiecare pas al tău şi nu te pierd o clipă din Privire. Eu sunt cu tine în toată vremea, 

dar în întunecimea ta, tu nu reuşeşti să Mă vezi, în uscăciunea ta, tu nu Mă auzi. Întoarce-ţi ochii 

către Cer şi caută lucrurile Cereşti, generaţie, şi vei vedea Slava Mea;  

Tu ai de luat hotărârea, 

Inima Mea este deschisă pentru fiecare ca să vină şi să trăiască în Ea. Fiţi  înrădăcinaţi în Mine şi 

vei trăi. Vă binecuvântez pe toţi, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe frunţile voastre. 

  

                                                                                                                    13.2.92 

-Doamne, e drept să fie nimicit grupul grecesc de rugăciune care s-a convertit de curând? Este 

drept să fie alungaţi de un preot şi împrăştiaţi pentru a se întoarce în  pustiul unde erau înainte? 

-Vassula, preoţii voştri au nevoie de rugăciuni!! 

-Doamne, îi vei îngădui să usuce o întreagă Vie?  Tu ai schimbat deşerturi în Râuri şi ţarine 

aride în Izvoare de Apă! 

-Vassula, preoţii voştri au nevoie de rugăciuni!! 

-Tu ai săturat pe cei flămânzi cu Roadele Tale, Doamne; 

I-ai îndestulat pe cei înfometaţi;   

I-ai ridicat pe cei osteniţi şi pe cei săraci şi netrebnici i-ai înălţat; 

Ai adus fericire celor suferinzi 

Şi pe cei bolnavi i-ai tămăduit cu Iubirea Ta; 

Şi acelora care erau disperat de însetaţi, le-ai dat Apă; 

Nu-i părăsi... 

-Nu-i voi parăsi. Vassula Mea; preoţii voştri au nevoie de rugăciuni... priveşte, ai credinţă în 

Mine. Biserica va reînvia. Balsamul Meu tămăduitor este  

IUBIREA 

-Dar nu e deloc iubire între mulţi dintre noi! 

-Voi revărsa Duhul Meu peste întreaga omenire şi voi face inima celo îndărătnici să se topească 

şi nedreptăţile lor vor fi curăţite în Focul Meu. 

-Doamne, îndrăznesc să mai spun încă ceva: acel mic grup de rugăciune acum este înspăimântat 

de acest preot precum ştii. Nu sunt vrednică eu însămi, sunt pierdută fără Tine şi lumina din mine 

pâlpâie gate să se stingă fără Lumina Ta. 

-Inima ta doreşte să-Mi spună mai multe, sfârşeşte-ţi fraza, fiica Mea. 

-...unitatea nu poate fi clădită fără preoţii greci ortodocşi. Dar felul de unitate pe care Tu îl 

doreşti lor nu le place. 
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-Totuşi Vassula Mea, am o listă de oameni generoşi. Ei vor fi un exemplu pentru convertirea 

acestei generaţii, dar păstrează-l în cuget pe acest preot. Cinsteşte-i pe preoţii Mei şi oferă-Mi 

sacrificii de reparare şi Eu te voi îndemna cu favorurile Mele. Supune-te Mie şi îngăduie-Mi să te 

pun la încercare când şi când. Voi tămădui toată necredincioşia la care Ochii Mei sunt martori. 

 

      

                                                                                                                 14.2.92 

-Vassula, pacea fie cu tine. Lasă-Mă să simt iubirea ta. Lasă-te Mie, intră în Inima Mea şi pune în 

practică tot ce ţi-am dat. 

-Doamne, ai plouat peste mine cu binecuvântări fără nici cel mai mic merit. Sunt, precum vezi, în 

Mâinile Tale, aşadar fă cu mine tot ce-ţi place. 

-Trăieşte dar pentru Mine şi consolează-Mă. Fii semnul unităţii pe care această generaţie o 

respinge; da, fii semnul unităţii ce vine de la Mine şi e batjocorită şi respinsă din chiar interiorul 

Casei tale, de către poporul tău (preoţii ortodocşi greci) Prin tine, Eu arăt Iubirea Mea pentru 

toate neamurile şi prin tine voi continua să vorbesc şi să arăt cum au redus Biserica Mea la un 

pustiu. Am oferit poporului tău (preoţilor greci ortodocşi) un pact de Pace care poate să vă 

conducă pe toţi la unitatea frăţească. Te-am ales pe tine ca pe un semn pentru cum va fi unitatea, 

dar ei nu ascultă; nici nu se pleacă; în schimb aleargă să-Mi ofere tămâie; dar ce să fac cu tămâia 

lor? Voiesc tămâie din inima lor, voiesc pace din inima lor, voiesc laude din inima lor, voiesc 

iubire, milostivire şi compasiune din inima lor,  

voiesc împăcare din inima lor; 

Ah, fiică, nu obosi să străbaţi acest pustiu; Mântuitorul tău este lângă tine şi noi suntem legaţi; 

Te-am aşezat în această misiune pentru a scăpăra ca fulgerul Cuvintele Mele tuturor neamurilor. 

Spune-le că dacă ei susţin că sunt martorii Celui Preaînalt, atunci să-Mi arate pacea lor prin 

integritate şi cinstirea lor prin credincioşie.Spune-le să-şi cerceteze calea lor şi să se întoarcă la 

Mine şi le voi da Duhul înţelegerii. Astăzi, Eu le ofer Milostivire într-o vreme de necazuri. Eu le 

ofer Milă în mizeria lor înspăimântătoare; le dau Darul Iubirii Mele. De multe ori Mi-am întins 

Mâinile către ei ca să-i ridic la Mine şi, totuşi, de câte ori Mi-au răspuns?  Le-am arătat mila Mea 

şi Compasiunea Mea; cât timp o să le mai îngădui să Mă facă să Mă zgudui de durere, pentru că 

ei refuză să facă Voia Mea?  Trebuie să mai reţin încă Mâna Tatălui?  Dreptatea Tatălui s-a 

aprins deja pentru a arde crimele acestei lumi... Am revărsat prin gurile pruncilor cele mai amare 

implorări ale Mele pentru pace şi împăcare între fraţi, dar priveşte cum au fost primite implorările 

Mele...Ah, fiica Mea, fii apărătoarea  

Adevărului 

 aşază-ţi capul pe Inima Mea şi când vei auzi sunetul bătăilor Inimii Mele, curajul îţi va reveni; 

nu te lăsa pradă imboldurilor slăbiciunilor tale, ai încredere în Mine, ai încredere în 

Mine...priveşte, (Am simţit că Iisus voia să-mi ridice moralul) curaj, fiică, sunt alături de tine şi 

atâta timp cât sunt alături de tine, vei rămâne în picioare....Fiică? Eu nu te voi părăsi niciodată... 

ascultă, auzi-Mă, Vassula, Eu împart Crucea Mea cu tine. Priveşte, Vassula Mea, Iubirea Mea 

este înaintea ochilor tăi şi Credincioşia Mea te împresoară. Când văd de departe o tulburare din 

partea unei legiuni de demoni care se îndreaptă spre tine pentru a te lovi şi se năpustesc asupra ta 

ca să te facă bucăţi, Eu Mă aşez între tine şi ei, lăsându-i tremurând. Atunci, alină-ţi inima în 

Inima Mea şi nu te teme, curaj! Niciunui demon nu-i va fi îngăduit să se abată asupra ta, nici nu 

le voi îngădui în turbarea lor sălbatică să te arunce asupra ta şi să te ardă; Eu stau aproape de tine 

ca să-ţi fac semn când să deschizi gura ca să vorbeşti în Numele Meu. Vino, Lumina este 

Însoţitorul tău. 
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CAIETUL 58 

                                                                                                                 

         18.2.92 

-Doamne, nu-mi voi lua ochii de la Tine, ca nu cumva să cad iar în apostazie.  Primeşte-mă să 

mă închin ţie lângă scaunul pe care stau Picioarele Tale.  O, Doamne, arată-Ţi Puterea acum 

peste noi toţi.  Adu peste noi întreaga Ta Furtună care va duce departe păcatele noastre.                                                                                            

Focul Tău (Duhul Tău Cel Sfânt)să se pogoare peste noi ca să ne dea viaţă şi să ne cureţe. Este 

greu să treci prin acest pustiu înşelător în întuneric.  Maranatha! Vino! 

-Pace, preaiubita Mea, nu te înfricoşa, hotărârea Mea a fost luată. Voi nimici pământul cu Focul 

Meu Purificator şi voi duce la îndeplinire Planul Meu mai înainte decât rânduit; Timpul aşteptării 

este pe sfârşite curând. Cât despre tine, copila Mea, nu fii intimidată de Nebunie, întoarce-ţi ochii 

spre Mine şi sprijină-te pe Mine; Eu sunt Tăria ta. 

Priveşte! roagă-te pentru preoţii tăi (preoţii greci ortodocşi) ca să poată să se întoarcă la Mine şi 

să ia de la Mine: Mijloace, Pace şi Iubire. Mulţi decad şi foarte degrabă. Roagă-te pentru aceia 

(preoţii greci ortodocşi) care fac prăpăd printre florile Mele înflorite; (noii convertiţi, tinerii greci 

întorşi la Dumnezeu, graţie Mesajelor Domnului nostru) Spune-le preoţilor tăi (preoţilor greci 

ortodocşi) că, dacă se află printre ei câţiva care mai sunt încă vii, este datorită Lacrimilor Mele. 

Eu ud credinţa lor cu Lacrimile Mele; prin urmare, plâng în agonie ca să păstrez această rămăşiţă 

vie. Biserica Mea se spulberă precum lemnul putred şi tot ce aud de la ei este: „ Există vreo 

secetă?”  

 Ei batjocoresc evlavia, întocmesc o listă de acuzaţii amare împotriva Lucrărilor Sfântului Meu 

Duh şi permit gurii lor să le condamne!  Ora întunericului a redus la neant Ora Adoraţiei. Şi mai 

rău încă, au stabilit un monopol al paradei şi al îngâmfării. Eu, Domnul lor, stau înaintea lor şi-i 

întreb: „ De ce vă bateţi joc de mângâierea pe care o dau astăzi copiilor Mei prin partea cea mai 

mică a Bisericii Mele?” 

Cerurile se vor învechi curând şi voi sunteţi încă nepregătiţi şi în somn adânc.  Voi veni la vo i ca 

un hoţ, fără ca să vă spun la ce oră să Mă aşteptaţi; (Ap. 3:3) Vă întreb acum, cu Lacrimi în Ochi, 

spuneţi-Mi: Ce s-a întâmplat cu turma Mea?  Unde sunt păşunile Mele veşnice?  De ce sunt fiii şi 

fiicele Mele în robie? Unde este tineretul de azi? De ce mireasma pe care v-am dat-o s-a 

preschimbat în duhoare?  Plâng pentru voi, plâng pentru mândria voastră excesivă. Mândria 

voastră excesivă a făcut ca Biserica Mea să semene  cu un mormânt gol, dar şi voi veţi fi aduşi la 

supunere. 

 Focul Meu este aproape acum, vă voi coborî din slava voastră...şi când veţi întreba: „Ce s-a 

întâmplat?” vă voi spune atunci: „Împărăţia Mea a fost luată de la voi şi dată unui popor care va 

da roadă;” (Mat. 21:43) Duhul este Cel care dă viaţă. Sigur aveţi destul respect pentru Sfântul 

Meu Duh, atunci, de ce Îmi jigniţi Duhul Sfânt, persecutându-L?  Judecaţi voi înşivă ceea ce 

spun. De ce tinerii voştri se despart de Biserica Mamă pentru a urma o filozofie de mâna a doua?  

Aţi făcut bine amintind de Duhul Meu Sfânt atât de constant şi menţinând tradiţiile exact cum vi 

le-am lăsat; totuşi, vorbiţi fără iubire şi sunteţi orbiţi de zelul vostru!  Aţi pierdut înţelegerea 

Tainelor Mele din pricina zelului vostru!  Au n-aţi citit: „ Se află o rămăşiţă aleasă prin har; prin 

har, luaţi seama, nimic de-a face cu faptele bune, sau harul nu mai e har de loc!” (Rom. 11:5-6)   

Vă iubesc pe toţi, dar nu fără suferinţă, pentru că voi vă împotriviţi darurilor Sfântului Meu Duh. 

Voi nu vă împotriviţi unei autorităţi omeneşti, ci Mie, Dumnezeului vostru. Vă mai amintesc un 

ultim lucru: într-o zi, Mă veţi vedea faţă către faţă şi vă voi cere socoteală de felul în care aţi avut 

grijă de sufletele pe care vi le-am încredinţat. Astăzi voi încă faceţi din Mine un mincinos pentru 

că nu mai credeţi de loc în mărturia pe care v-am lăsat-o tuturor despre Aducătorul Aminte al 

Cuvântului Meu: 
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Sfântul Meu Duh; 

curăţaţi-vă inimile şi cerurile vor străluci peste voi. Te-am  privit din înălţime, Cetate a Tradiţiei, 

ai practicat prescripţiile corecte ale Legii Bisericii Primare, dar astăzi eşti orbită de lăudăroşenie 

şi acorzi puţină atenţie sau de loc la problemele mai însemnate ale Legii Mele: -Milostivire! 

Iubire! Umilinţă!  

şi un Spirit al Iertării... 

Durerea Mea este covârşitoare şi gem înlăuntrul Meu tot aşteptându-vă să căutaţi darurile cele 

mai mari ale Duhului Meu. Am ostenit tot privindu-vă cum predicaţi despre lucruri spirituale într-

un chip nespiritual. Dacă ar fi înţeles adâncimile şi problemele mai însemnate de astăzi ale 

Duhului Meu, ar fi primit şi darurile Duhului Meu, dar mândria pe care o aveţi în voi Mă sfâşie 

necontenit. V-am încredinţat mii de suflete ca să le învăţaţi şi să le ajutaţi cu blândeţe, atrăgându-

le în Inima Mea Sfântă, amintindu-le de Blândeţea Mea, de Iubirea Mea şi de setea Mea pentru 

ele, dar voi aţi făcut o judecată prematură asupra lor şi le-aţi încărcat cu poveri care sunt de 

neîndurat, poveri pe care voi înşivă nu mişcaţi un deget ca să le ridicaţi! În zilele Mele, am fost 

piatra de poticnire şi astăzi Duhul meu Sfânt este iarăşi  piatra de poticnire  pentru multe dintre 

sufletele Mele sacerdotale. 

Vă spun vouă : Ochii Domnului nu sunt întorşi numai spre cei drepţi şi virtuoşi. Ochii Mei se 

întorc de asemenea şi spre cei mizerabili şi spre aceia pe care voi îi consideraţi nevrednici.  

Stelele de pe cer vor cădea curând peste pământ şi puterile cerului se vor clătina şi voi încă  nu vă 

veţi da seama. Acest pământ curând va dispare şi ceruri noi şi pământ nou vor fi peste voi şi voi 

tot veţi mai fugi de Duhul Meu. Cu toate acestea, dacă chiar astăzi vă umiliţi şi admiteţi sincer că 

sunteţi păcătoşi şi nevrednici, voi îndepărta duhul letargiei care pluteşte asupra naţiunii voastre!  

Voi vă ziceţi bogaţi, atunci, arătaţi-Mi bogăţiile voastre;  „foamete” este singurul cuvânt pe care 

îl aud de la ţara voastră şi „foamete” scrie pe voi peste tot. Dacă vă consideraţi bogaţi, atunci 

unde sunt păşunile voastre slăvite?  De ce Mă împiedic de stârvuri?  Cum se face că n-aud nici un 

sunet de la voi? Duhul Meu Sfânt, în Milostivirea Lui Nesfârşită, se pogoară acum ca să vă 

hrănească pe toţi şi să umple duhul vostru cu Mana Mea Cerească. Asemenea unui Păstor voi 

căuta oile Mele rătăcite, voi îngriji rănile lor cu Iubire nemuritoare, le voi susţine pe cele slabe şi 

pe ostenite şi pe acelea pe care voi nu le mai păstoriţi, îi voi mângâia pe copiii Mei, deci, nu staţi 

în calea Mea, nici nu deveniţi o piedică în aceste zile ale Milostivirii. Nu contraziceţi ceea ce 

învăţaţi despre Duhul Meu. 

V-am spus acestea acum, înainte sosirii Zilei Mele. Am să aud oare: „Dumnezeule, iată-mă! Vin 

să mă pocăiesc! voi înceta să mai insult Duhul Tău al Harului, fiindcă ştiu că dacă o fac, voi fi 

pedepsit cu severitate.” Pentru mântuirea voastră vă vorbesc şi, dacă vă reproşez, este din cauza  

Imensităţii Iubirii ce o am pentru voi; 

 Vassula, roagă-te pentru preoţii tăi, ca să înveţe de la Mine adevărata umilinţă. 

 

                                                                                                                       Martie, 1992 

Satana ar fi putut să mă omoare foarte uşor în dimineaţa aceasta. Pe când ştergeam de praf o 

etajeră din sticlă cu icoane şi obiecte religioase, aceasta a căzut, spărgând şi etajera de 

dedesubt. Am văzut căzând de jur împrejurul meu şi dincolo de cameră, până în holul de la 

intrare bucăţi ascuţite de sticlă ca lamele. Când totul s-a oprit, am aşteptat în linişte să văd de 

unde se va scurge sângele.  N-aveam  nimic, nici măcar o zgârietură.  În mod normal, ar fi 

trebuit să fiu tăiată de la stomac în jos, până la picioare. 

Mai târziu: 

-Vassula Mea, lasă-Mă să te conduc pas cu pas. Rămâi mică, floarea Mea, şi sprijină-te pe 

Mântuitorul tău. Eu te iubesc, copilă. Satana încearcă cu disperare să pună mâna pe tine şi să te 
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schilodească. (am înţeles că din punct de vedere spiritual) Nu numai că foloseşte oameni pentru a 

aduna acuzaţii false contra ta, dar în turbarea lui, va folosi până şi legea naturii să se întoarcă 

împotriva ta, dar Eu sunt Păzitorul tău Devotat şi Adăpostul tău, aşadar, nu te teme. Ochii Mei 

sunt mereu asupra ta. Ascunde-te în Inima Mea Sfântă. Vino, vom continua să urmărim sufletele 

pentru salvarea lor. Te voi conduce, preaiubita Mea, peste tot pe pământ şi pe oriunde voi trece, 

voi lăsa în urma Mea una din cele mai subtile miresme, voi răspândi mireasma Mea de Mir de la  

suflet la suflet, pentru a cuceri inimile lor. Încântă-L pe Mântuitorul tău, floare, şi permite-Mi să 

te folosesc treptat. Nu te voi strivi, nici nu-ţi voi lua libertatea. Lasă inima ta să rămână prizoniera 

Iubirii Mele, dar fără ca să te plictiseşti de Mine. Eu sunt Sfântul tău Însoţitor care ţi-a dat o 

Comoară; 

ţi-am dat Darul Iubirii Mele, 

 Eu îţi voi da Tăria Mea şi Răbdarea Mea. Floare, Duhul Meu se odihneşte asupra ta ca să te 

călăuzească şi să-ţi amintească Învăţăturile Mele. Aşadar, fii generoasă şi oferă-ţi timpul tău 

pentru ca acest pământ să încolţească. Să ai pururea veneraţie pentru Mine. nu sunt Eu singura ta 

Iubire? Nu sunt Eu Regele Regilor?  Trudeşte cu Mine şi contrar a ceea ce gândeşti, marea 

majoritate a eforturilor tale nu sunt în zadar. Puterea Mea le acordă un caracter dumnezeiesc, care 

le face să îşi atingă scopul lor. Dacă ispititorul îţi şopteşte la ureche, spunându-ţi că ale tale 

cuvinte sunt fără rezultat, Eu îţi spun, copila Mea, să nu-l asculţi; voi continua să revărs Inima 

Mea peste voi toţi şi să Mă pogor neostoit din Cer ca să-i hrănesc pe cei flămânzi, satisfăcând 

fiecare gust. Voi continua să-Mi expun Inima Mea Sfântă şi să demonstrez fiecăruia Blândeţea 

Mea.  Oricine Mă va mânca şi Mă va bea, va fi schimbat să trăiască  

o Adevărată Viaţă în Mine, Dumnezeul vostru. 

Oricine se va întoarce la Mine va fi salvat. Numai o singură privire către Mine şi vă voi 

transfigura.  

-Fiică, treci neobservată şi rămâi nimic, rămâi ascunsă de neajutorarea ta şi de fragilitatea ta 

pentru ca Bunătatea şi Puterea Mea să poată să se răspândească şi mai mult acum. Semănatul nu 

s-a încheiat şi întreaga lume se va face curând ecoul Glasului Meu. Fiică, tu Îmi eşti foarte 

scumpă şi te iubesc până la lacrimi, vă iubesc pe toţi până la lacrimi şi, din Cer, Buzele Mele, 

muiate de Har vă aduc tuturor Mesajul meu de Pace. V-am iubit şi v-am binecuvântat din 

Veşnicie, şi încă din leagăn v-am privegheat şi v-am apărat. Ştiu cum netrebnicia v-a învăluit pe 

toţi până la orbire totală. Căutaţi-Mă şi Eu vă voi da Lumină. Vă voi da Viaţă din nou şi voi face 

ca sufletul vostru să tânjească după tot ce e Sfânt. Fiică, prin urmare continuă să cauţi Sfinţenia 

Mea şi Desăvârşirea Mea. Binecuvântează-Mă şi preamăreşte-Mă. Seamănă când Eu seamăn, 

seamănă din belşug oriunde Eu te iau să semeni. Curând, vei trece pragul erei acesteia pentru a 

intra într-o Pace Eternă. Între timp, îndură tot ceea ce îndur Eu. Singură nu eşti; perseverează, 

copila Mea şi aminteşte-ţi Cine este lângă tine, binecuvântându-te. Iubirea te iubeşte. 

 

 

-În vremea persecuţiilor:                                                                                         3.3.92 

-Doamne, n-am vorbit in secret, tot ce spun se află în rugăciune şi în Adunarea Ta, lăudându-te.  

Încerc să mă supun Inimii Tale Sfinte şi Instrucţiunilor primite de la Tine. Fac pe cât pot de bine 

să le expun aşa cum mi-au fost date. Cu toate că sunt sărmană şi cu greu pot să-Ţi ofer ceva, ţi-

am dat singurul lucru pe care îl am şi despre care Tu mi-ai spus că e al meu, Am oferit Maiestăţii 

Tale: voia mea, ca s-o foloseşti după cum Îţi place pentru Planurile Tale de Milostivire. 

-Ştiu, copila Mea, dar oare nu M-au urât şi pe Mine, tot fără motiv?  Oricine vine de la Mine ca 

să mărturisească pentru Adevăr va fi urât, persecutat şi hăituit precum vânatul. Un slujitor nu e 

mai mare decât Stăpânul Lui... Aceşti prigonitori ar fi fost fără vină în Ochii Tatălui Meu dacă nu 
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ar fi cunoscut Legea Mea, dar aşa cum se arată, ei au văzut Legea Mea, deşi numai în întuneric. 

Ei se numesc ei înşişi doctori ai Legii şi cred că ştiu totul, dar în realitate, nu ştiu nimic. Ei cred 

că, judecându-te şi condamnându-te în public, fac pentru Mine, Dumnezeul vostru, o slujbă foarte 

sfântă. Dacă ar fi urmat Poruncile Mele şi le-ar fi păzit, ei n-ar fi judecat. Dacă ar fi avut iubire în 

ei, ei ar fi ţinut Cuvintele Mele şi Legea Mea. Dar, de fapt, ei nu te judecă pe Tine, ei judecă 

Lucrările Mele Bune asupra voastră, a tuturor. Pe tine doar te-am însărcinat să ieşi în lume şi să 

fii Ecoul Meu. Fiind Ecoul Meu,  aştept de la tine să aduci roadă, roadă care să dăinuie... dar ei n-

au înţeles... Copila Mea, continuă să faci lucrarea cu care te-am însărcinat: să aduci suflete la 

Mine, ca să pot să le mistui în Inima Mea Sfântă. Mi-e sete de suflete. 

 Ascultă: dovada Sfintelor Mele Lucrări străluceşte peste voi toţi pentru a alunga acest întuneric. 

Dovada Lucrărilor Mele Sfinte este roada lor, roadă care dăinuie. Dovada Lucrărilor Mele Sfinte 

este darul Păcii pe care vi-l dau şi Iubirea cu care vă umplu; Dovada Lucrărilor Mele Sfinte sunt 

chemările Mele mântuitoare la 

Viaţa Euharistică. 

Tatăl şi cu Mine dorim adevăraţi închinători, închinători care se vor închina  în duh şi în adevăr. 

Duhul Adevărului Meu se coboară până în pragul uşii voastre pentru a vă aduce aminte că la  

sfârşit 

-Cele Două Inimi ale Noastre vor birui- 

Aceasta este ca să se împlinească cuvintele din Scripturi: 

„după cele trei zile şi jumătate, duh de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi s-au ridicat pe 

picioarele lor;” (Ap. 11:11) Da, în toată Slava lor, căci „aceştia sunt cei Doi Fii Unşi (Zah. 4:14) 

care stau unul lângă altul. Cele Două Inimi ale Noastre sunt ca „Doi Măslini, unul de-a dreapta şi 

altul de-a stânga;” (Zah. 4:3) Inima Mea Sfântă are Bogăţii de nepătruns şi multe lucruri să vă 

spună tuturor. 

Copilaşii Mei, 

Eu sunt Învierea şi Viaţa; 

vin ca să înviez slujirea Inimii Mele Sfinte şi a Inimii Neprihănite a Maicii voastre. Aşadar, nu vă 

temeţi, staţi vigilenţi, căci mulţi vor veni folosind Numele Meu, manipulaţi de cel Rău, ca să vă 

înşele şi să stingă flăcăruia rămasă în voi şi să vă lase în întuneric deplin. Mulţi se vor rătăci, 

pentru că nu erau înrădăcinaţi în Mine. Rugaţi-vă ca să nu fiţi ispitiţi de cel Rău. Vai vouă, 

acelora care continuaţi să persecutaţi pe crainicii Mei spunând: „noi nu am fi fost în veac părtaşi 

la vărsarea sângelui prorocilor dacă am fi trăit în timpul părinţilor noştri.” (vezi Matei, 23,30) Zic 

vouă: toate acestea vor cădea pe capul vostru dacă nu vă pocăiţi! 

Preaiubiţii Mei copii, hoţul vine noaptea, (adică Satana vine mult mai uşor într-un suflet 

întunecat) aşadar, staţi în trezvie şi nu-i permiteţi să vă spargă casa. Fiţi în rugăciune neîncetată 

către Mine; A te ruga neîncetat înseamnă a fi conştient de Prezenţa Mea dinaintea voastră. A fi 

conştient de Prezenţa Mea înseamnă a fi treaz, a fi treaz înseamnă a fi sănătos şi în lumină.  Casa 

voastră este sufletul vostru; aveţi grijă de el dar, ca lumina dinlăuntrul vostru să nu fie întuneric. 

Nu-l lăsaţi pe Ispititorul să vă găsească dormind. Voi sunteţi prietenii Mei, vă amintiţi? Iubiţi-vă 

unul pe altul precum vă iubesc Eu. Orice veţi cere în Numele Meu, Eu vă voi da.  

Unii dintre voi sunt trişti astăzi pentru că lumea face o judecată prematură despre Inima Mea 

Sfântă şi Inima Neprihănită a Maicii voastre, dar curând, Cele Două Inimi ale Noastre vor arăta 

lumii cât a fost judecata lor de greşită când le voi revela Sfânta Mea Faţă în ei.  (Adică, în Ziua 

Curăţirii, când ne vom vedea păcatele cu Ochii lui Dumnezeu) 

Fiică, scrie: „ Când voi deschide pecetea a şasea, va fi un cutremur mare şi soarele se va face 

negru ca un sac de păr; luna se va face roşie ca sângele şi stelele Cerului vor cădea pe pământ, 

precum smochinul îşi leapădă smochinele sale când este zguduit de vijelie; cerul se va da în 
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lături, ca o carte de piele pe care o faci sul şi toţi munţi şi insulele se vor mişca din locurile lor; 

apoi, toţi împăraţiipământului, domnii şi căpeteniile oştilor, bogaţii şi cei puternici, întreaga 

populaţie, robi şi slobozi, vor lua drumul munţilor, ca să se ascundă în peşteri şi în stânci; ei vor 

striga munţilor şi stâncilor: Cădeţi peste noi şi ne ascundeţi pe noi  de Cel ce şade pe Tron şi de 

mânia  

Mielului; 

 căci va veni curând Ziua cea Mare a Mâniei Lor şi cine va avea putere să stea pe loc?” (Ap. 6: 

12-17; aici, Iisus arată desluşit că în ziua cea mare a Curăţirii, fiecare om din lume va 

experimenta starea sufletului lui şi din nou fiecare va recunoaşte pe Mielul, adică pe Iisus. ) 

Fiecare de pe acest pământ va trebui să fie purificat, fiecare va auzi Glasul Meu şi mă va 

recunoaşte ca Mielul. Toate seminţiile şi toate religiile Mă vor vedea în înteriorul lor întunecat. 

Aceasta va fi dat fiecăruia ca o revelaţie secretă pentru a dezvălui obscuritatea sufletului vostru. 

Când vă veţi vedea interiorul în această stare de har, într-adevăr veţi cere munţilor şi stâncilor să 

cadă peste voi; întunecimea sufletului vostru vă va apărea astfel încât voi veţi gândi că soarele şi-

a pierdut lumina şi că luna s-a schimbat în sânge; aşa vă va apărea vouă sufletul vostru, dar până 

la sfârşit, Mă veţi preamări numai. 

-Dacă un străin vine în calea voastră şi vă spune că bucatele (aceste Mesaje)  pe care vi le-am dat 

sunt dezgustătoare, nu-l ascultaţi, ascultaţi limbajul Inimii Mele Sfinte, limbajul Crucii Mele. 

Fidelitatea pentru Inima Mea Sfântă să înflorească încă o dată. Consfinţiţi-vă cu totul Inimii Mele 

Sfinte şi Inimii Neprihănite a Maicii voastre.  

Vă voi vizita din nou, copilaşii Mei; aşadar, curaj, prietenii Mei. Sunteţi urmăriţi cu înverşunare, 

dar numai de lume. Sunteţi ocărâţi pentru Mine? bucuraţi-vă, căci şi Eu am fost. Sunteţi trataţi 

drept gunoaie ale lumii pentru că Mă iubiţi pe Mine? Vă binecuvântez şi Mă alătur suferinţelor 

voastre. Sunteţi de râsul poporului vostru? Dar aşa am fost şi Eu, Regele vostru. Voi nu sunteţi 

mai presus decât Stăpânul voastru. Intenţiile Mele secrete le-am revelat acum, în timpurile 

voastre somnolente. Revelaţia Inimii Mele Sfinte este revelată în acest sfârşit de Timpuri iarăşi 

pentru a trezi inimile voastre şi a vă aduce pe toţi înapoi la această Devoţiune. Deci între voi nu 

trebuie să existe judecată pripită. Iubiţi-Mă şi binecuvântaţi-Mă. Eu sunt pururea cu voi şi voi 

continua să revelez Bogăţiile Inimii Mele Sfinte în fiecare dintre voi. 

Vassula, copila Mea, îţi voi întări tulpina şi voi înlocui petalele pe care acuzatorii tăi ţi le-au 

smuls pentru a-ţi da această bucurie pe care Eu o simt de fiecare dată când îmi oferi voia ta. 

Iubirea te iubeşte. 

                                                                                                                  

    4.3.92 

-Ascult, Doamne, acum. 

-Copila Mea, ascultă şi scrie: 

Eu sunt Blândeţe şi Compasiune Fără Margini, dar poporul Meu adună în Biserica Mea trădare 

după trădare.Oare trebuie să tac?  Trupul Meu, de la tălpile Picioarelor până la Cap Mă doare şi 

este în mare agonie. Am primit răni impresionante şi sunt batjocorit de Ai Mei. Mari şi 

nenumărate mulţimi de oameni sunt pe calea pierzaniei. Multe din sufletele Mele sacedortale îşi 

râd de evlavie.  Am pronunţat avertismente de la Fatima începând până în ziua de azi. Mi-am 

golit Inima peste tine, generaţie, dar mulţi dintre voi aţi uitat preţul care a fost plătit pentru 

slobozirea voastră... Vassula, (Aici Iisus s-a oprit) tu nu asculţi după cum vreau Eu să asculţi... 

(Iisus a schimbat tonul ca şi cum s-ar fi rugat) Pentru Iubirea Mea, copilă, vorbeşte-Mi! Să nu-ţi 

lipsească curajul, Eu te iubesc! 

-Doamne, prigonitorii Mei acum dau la tipărit ceva împotriva mea. 
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-Ei sunt şi prigonitorii Mei, nu numai ai tăi, dar îţi spun, se vor distruge ei înşişi chiar prin propria 

lor lucrare de distrugere dacă nu te rogi pentru ei şi plata lor va fi rea pentru răul pe care îl fac. 

Inima Mea este un vast ocean de Iubire şi Iertare. 

-Ştiu, Doamne, dar ei încearcă să ispitească iarăşi cu îndoieli pe cei care tocmai au scăpat de cel 

rău. 

-Fiică, Înţelepciunea te-a dăruit cu un dar, să auzi, să scrii şi să înţelegi Dorinţele Iubirii.  Aceste 

lucruri, fiică, nu sunt uşor de înţeles de către oameni care nu sunt duhovniceşti. Ei nu vor accepta 

nimic niciodată de la Duhul Meu, ei văd toate acestea ca un nonsens. Ei vor continua să înveţe 

urmând curentul lumii, cum este predată spre exemplu, filozofia. Şi apoi n-ai citit că darurile 

duhovniceşti ale Duhului Meu Sfânt vor fi greu de înţeles atâta vreme cât ei gândesc şi vin la 

Mine ca filozofi? N-ai citit că acestea sunt lucrurile pe care aceşti oameni le răstălmăcesc atâta 

vreme cât nu sunt în Duh, în acelaşi chip în care denaturează restul Scripturii?  Scriptura v-a 

avertizat pe toţi despre aceşti oameni. Credeţi şi creşteţi în harul pe care Eu vi l-am dat; curând, 

Focul Meu Purificator se va pogorî asupra voastră ca să mistuie în flăcări crimele acestei lumi. 

Sfânta voastră Maică şi cu Mine ne-am golit Inimile Noastre vouă tututror din ziua de la Fatima, 

dar datinile Mele pe care le doresc de la voi nu sunt îndeplinite şi numai o rămăşiţă ascultă. 

Această generaţie se înşeală singură, ea a încălcat toate Poruncile Mele; cum dar să nu vin la voi 

cu Foc şi trăznet precum am trăznit Sodoma şi Gomora? 

-Poate pentru că sunt mai mulţi de zece, Doamne?  (A urmat apoi un fel de linişte)  

-... Mă uimeşti!  Mă uimeşti pentru că începusem să cred că buzele tale nu vor îndrăzni în veac să 

grăiască tocmeala lui Abraham. (vezi Facerea, 18, 26-33) Te-am tot îmboldit să glăsuieşti strigăte 

de milostivire înaintea sosirii ceasului mortal, te-am tot provocat să-Mi oferi rugăciuni, dar ele nu 

sunt suficiente... 

-Ce trebuie să fac, Doamne?  Toată ziua sunt cu Tine, lucrând pentru Tine şi slujind Intereselor 

Tale.  Tu eşti Viaţa mea, Suflarea mea în acest surghiun. Ştiu că sunt o mizerabilă şi că 

păcătuiesc tot atât de mult pe cât respir, totuşi, Tu ai venit la mine şi mi-ai înălţat sufletul la Tine 

ca să gust din Dulcea Ta Cunoaştere  precum au gustat ucenicii Tăi.  Mi-ai reînsufleţit inima şi 

mi-ai întors urechea către Inima Ta Sfântă.  Mâna Ta Atotputernică mi-a mângâiat capul şi mi-a 

făcut inima de-atunci încolo să-ţi cânte laude.  Sufăr de singurătate şi de agonii infernale care-

mi sfâşie inima atunci când  uneori, Tu-Ţi întorci Sfânta Ta Faţă de la mine, lăsându-mi sufletul 

stingher în noaptea întunecoasă, dar perseverez, pentru că te iubesc până la nebunie. 

-Vassula Inimii Mele Sfinte, te-am crescut  

ca să atragi Biserica Mea la Unitate; 

  (Iisus a grăit aceasta foarte calm.)  

Te-am crescut ca să domoleşti Dreptatea Tatălui.Te-am crescut ca să înfrumuseţezi Biserica Mea, 

ţi-am permis să păşeşti în Sala Mea pentru a Mă slăvi. Te-am curtat ca să Mă iubeşti. Te-am scos 

din ţara Egiptului ca să te arunc în lume precum se aruncă un năvod pentru ca să prinzi suflete 

pentru Mine. Tu trebuie să potoleşti Dreptatea Tatălui adorându-Mă pe Mine, rugându-te, făcând 

pocăinţă, sacrificii, postind şi micşorându-te. Tu nu ai nici un merit, dar rugămintea ta umilă 

poate să ajungă la Tatăl. Vei bea tu oare acum din acelaşi potir pe care Mi l-a dat Tatăl Mie? Nu 

te teme, n-a mai rămas mult în el acum. Ţi-am îngăduit să sorbi din el din când în când, fiică; ţi-

am tras capul spre Cupa Mea cu delicateţe, aşa că nu te retrage acum cu dispreţ. Iubeşte ceea ce  

iubesc Eu. Nu te teme şi nici să nu-ţi treacă prin cap că Eu te voi conduce la Mine fără Crucea 

Mea.  Să te preocupe ceea ce Mă preocupă pe Mine. Cere-Mi să vindec restul dintre voi. Cere 

Harurile Mele; cere binecuvântările Mele... cere Tatălui să se înduioşeze. 

-Cere Tatălui să se înduioşeze...suntem în pragul  unui foc distrugător. 
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-şşşt...cere Tatălui să se înmoaie; (Iisus a grăit aceste cuvinte foarte încet, făcându-mă atât de 

mult să sper) de aceea te îndemn continuu să te rogi. Cât despre acuzaţiile răutăcioase care 

circulă împotriva ta, nu-ţi fie teamă. Fii pe pace şi nu te întrista. Te-am chemat pentru reînnoirea 

Bisericii Mele şi nu te voi lăsa. Roagă-te mereu. Fii răbdătoare până la sfârşit. Ziua Mea este 

foarte aproape şi voi veni ca un hoţ noaptea - de aceea, copila Mea, Satana, împreună cu fiara, 

(adică francmasoneria, Ap. 13) atacă neîncetat pe toţi aceia care vin de la Mine şi poartă război 

împotriva crainicilor Mei, dar până la sfârşit, ei (Satana şi fiara) vor fi învinşi. Diavolul s-a 

coborât furios la voi împreună cu fiara, dar Iubirea va cuceri răul. 

 Canada este a Mea; Fiara poate să scoată sunete virulente ca să acopere Glasul Meu în această 

ţară pentru că ştie că ei sunt oamenii pe care Inima Mea Sfântă îi iubeşte, dar Eu, Domnul, voi 

rămâne acolo, şi-ţi zic ţie că toate duhurile rele care pribegesc prin această naţiune se înspăimântă 

deja la auzul Paşilor Mei şi la sunetul Inimii Mele Sfinte. Inima Mea Sfântă nu va ocoli fiara, nici 

pe aceia care au fost convinşi de ea. Acum, Eu voi spori încă şi mai mult harurile Mele, „ căci 

nici înger, nici stăpânire, nici cele de-acum, nici cele ce vor fi, nici puterea, nici înălţimea, nici 

adâncul, nici o altă făptură, nu va putea să vă despartă pe voi de Iubirea Mea;” (Rom. 8:35-39) 

Nimeni nu va fi în stare să oprească revărsarea Sfântului Meu Duh. Te trimit la ei (la canadieni) 

ca să le aminteşti de măreţia Iubirii Mele. Îţi voi da destule resurse ca să te menţii. Iubirea este cu 

tine. 

 

                                                                                                                        27.3.92 

(Mesaj-chemare la unitate) 

-Vassula Mea, scrie:  

-Dragi prieteni, dragi însoţitori, dragi fraţi, nu există iubire ca a Mea – ce aţi făcut cu Iubirea 

Mea? Fraţii Mei, fiţi uniţi, urmând regulile Inimii Mele care sunt Iubirea şi Umilinţa. Lucrurile pe 

care vă gândiţi să le uniţi sunt lucruri pământeşti care nu vă vor aduce unitatea, ele nu pot face 

nimic şi nu oferă nimic, dar mulţi dintre voi aţi devenit robi ai cugetelor voastre. Atâta vreme cât 

nu vă împăcaţi în umilinţă unul cu altul şi nu vă iubiţi unul pe altul precum vă iubesc Eu, 

separarea voastră va rămâne. Copiii Mei, trebuie să mai trec iarăşi prin durere acest Paşte? 

(Ţinând sărbătoarea Paştelui la date diferite) Mulţi dintre voi aţi văzut pe cei muţi vorbind, pe 

cei ologi mergând şi pe cei orbi văzând, şi totuşi continuaţi să Mă lăudaţi numai cu buzele. Vă 

spun vouă cu adevărat precum v-am mai zis o dată: „cine huleşte contra Duhului Meu Sfânt nu va 

fi iertat;” (Lc. 12:10) Persecutând Duhul Meu Sfânt, voi vă învârtoşaţi inimile şi, dacă inimile 

voastre sunt împitrite prin amăgeala păcatului, nu veţi putea vedea tot ce e rău. (Într-o astfel de 

stare, ei nu pot recunoaşte răul lor şi nu pot să se pocăiască pentru ca să fie iertaţi) Astfel, voi 

vă atrageţi osândirea asupra voastră şi judecata fără milostivire, precum nici voi nu aţi fost 

milostivi.  

Mă uit din înălţime la voi toţi, la fiecare dintre voi. Zic vouă: cine continuă să lucreze numai 

pentru propriile lui interese şi numai pentru slava lui proprie a pierdut deja Inima Mea. 

Convingerile lor nu sunt convingerile Mele pentru că în cugetele lor ei sunt precum Satana. 

Rivalitate şi competiţia pentru puterea pământească devorează cugetele lor. Egoismul şi mândria 

i-au condamnat deja. Toate aceste lucruri pământeşti îi vor face să piară chiar prin folosirea lor!  

Rar aud rugăciunile lor. Astăzi sunteţi înconjuraţi de învăţători falşi (moderniştii, sectele) care pe 

faţă şi fără frică stau înaintea Mea şi proclamă cunoaşterea Satanei, care este bazată pe o 

minciună. Ei leapădă Dumnezeirea Mea lepădând Învierea Mea. (De aceea şi Sfântul Linţoliu îi 

deranjează atât de mult) Rugaţi-vă pentru aceşti falşi învăţători ca să poată scăpa şi ei de 

osândire!  Şi zic acum fiecăruia dintre voi: 

„oricine pretinde că e în lumină, 
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 dar urăşte pe fratele său, 

 este încă în întuneric;” (Ioan, 2:9) 

  Oricine crede că în starea lui de întunecime Mă slăveşte, crede în acela care a ispitit întâi pe 

protopărinţii voştri; (Adam şi Eva)  V-am dat semne, dar voi nu credeţi în semnele Mele pentru că 

glasurile voastre acoperă Glasul Meu care vorbeşte prin gura crainicilor Mei. Noaptea va fi 

curând cu voi şi mulţi vor gusta moartea pentru că nu aţi fost niciodată ancoraţi în adevăr, ci v-aţi 

bazat pe minciuni. Vin la voi prin aceste semne ca să vă deschid ochii şi să vă vindec.  Cu toate 

acestea, când vă spun adevărul şi vă spun că sunt Eu, Acela despre care spuneţi : „El este Domnul 

vostru” care vă vorbeşte, Îmi întoarceţi spatele ascultând pe Satana, ca astfel el să vă poată folosi. 

   Nu, voi nu înţelegeţi limbajul Meu, nu mai mult decât înţelegeţi minunile Mele, pentru că l-aţi 

preferat pe diavol. Orice spun sau cer nu încape în voi, deoarece aţi pierdut sensul limbajului 

Duhului Meu. Sunt însetat după mântuirea voastră, Mi-e sete să împărtăşesc Împărăţia Mea cu 

voi, Mi-e sete să vă împăcaţi unul cu altul ca să puteţi spune cu adevărat: „ m-am împăcat cu 

Dumnezeu”. Diviziunea voastră este un păcat şi nici unul nu poate să pretindă că e drept când 

buzele lui îi discreditează nu numai pe fraţii lui, ci pe conducătorul lor al tuturor; (Papa).  

Dreptate, milostivire, credinţă adevărată! Acestea ar fi trebuit să le practicaţi fără a neglija 

celelalte părţi ale Legii Mele. Şi vouă, acelora care sunteţi încântaţi de diviziunea voastră şi vă 

juraţi pe Tronul Meu şi pe Mine, Eu, care stau pe El, vă zic precum v-am mai zis o dată: 

„sunteţi ca mormintele văruite pe dinafară, dar care pe  dinăuntru sunt pline de oseminte  de morţi 

şi de toată necurăţia;”(Matei, 23,27) 

 Cum puteţi crede că veţi scăpa de osândire? N-aţi reuşit să-Mi faceţi pe plac şi cadavrele voastre 

zac de-a valma în acest pustiu în care trăiţi. Păcătuind în diviziunea voastră unul împotriva 

celuilalt, voi păcătuiţi împotriva Mea,  a 

Mielului, 

cu acest păcat al diviziunii voastre care măcelăreşte zilnic Trupul Meu. Sunt Eu, Mielul, cel pe 

care Îl duceţi cu forţa şi cu propria voastră lege ca să fie răstignit din nou. Ceea ce striviţi şi 

mutilaţi este Trupul Meu. 

Eu Sunt Victima. 

Oare nu vedeţi? Nu vedeţi că sunteţi în comuniune cu demonii? Au nu vedeţi cu cine împărţiţi  

masa voastră? Cum să Mă bucur când tot ce văd sunt demoni la masă cu voi? Atâta vreme cât vă 

bucuraţi în diviziunea voastră, sunteţi sub puterea Satanei care fără încetare unge cu o minciună 

pe aceia care se bucură în diviziunea lor.  Fiecare dintre voi aşteaptă ca celălalt să aprobe aceste 

mesaje despre unitate şi nimănui nu îi pasă că în acest Paşte Trupul Meu iar va trece prin dureri 

insuportabile din pricina diviziunii lor; (Iisus suferă mistic)  

Credeţi că Eu sunt El, nu fiţi robii minţii voastre. Veniţi la Mine cât mai e zi, curând noaptea va 

învălui lumea. Am cerut să vă văd (pe toţi aceia care m-au invitat să le transmit mesajele despre 

unitate şi să le vorbesc la Consiliul Mondial al Bisericilor din Geneva) şi să vă vorbesc, şi aşa am 

făcut, căci pentru a vă uni pe voi, v-am îndemnat cu mesajele Mele despre Unitate.  Dar ce greu 

le este acelora care sunt robii minţii lor ca să intre în Tainele Înţelepciunii!  Cât de greu le este 

bogaţilor în duh să intre în Împărăţia Mea! Vă spun vouă:  

mulţi care sunt cei dintâi vor fi cei din urmă 

şi din urmă, vor fi cei dintâi.  

copila Mea, fii Cerul Meu, consfinţindu-te Mie. Eu sunt cu tine. 

                                                                                                                       30.3 92 

-Toată ziua mi-a fost dor de Tine, Dumnezeul meu, ziua întreagă mă sfârşesc de iubire pentru 

Tine, din pricina Bunătăţii Tale şi a Milostivirii Tale, Dumnezeul meu. Iubirea pe care Tu mi-ai 
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arătat-o face ca sufletul meu să strige mai mult ca niciodată după salvarea Ta.  Mi-e dor de Casa 

în care Tu trăieşti. 

  Mi-e dor de Curtea Ta Sfântă. Aşadar, spune-mi, Domnul meu şi Dumnezeul meu, ce pot să 

aştept?  Vei ţine seama oare de fragilitatea mea?- Ah, slobozeşte-mă de toate păcatele mele şi 

cumpăneşte-mă iarăşi.  Toată nădejdea mea este în tine, Dumnezeul meu. Amin. 

-Ah, Vassula, Mea, fii unealta mângâierii Mele. Eu, Iisus, te binecuvântez. Nu te teme, copila 

Mea, Eu sunt Cel Atotcredincios şi sunt alături de tine. Copila Mea, pentru Iubirea Mea, am 

încercat credinţa ta şi am găsit slăvirea Mea. Eu nu sunt un străin pentru tine, asa că îngăduie-Mi 

să te mai atrag o dată în Rănile Mele. Nu te teme, Îmi voi arăta slava Mea prin tine şi oamenii vor 

afla cât am suferit. Vino, apropie-te de Mine. Focul Iubirii Mele izbucneşte din Inima Mea Sfântă 

şi dacă Îmi îngădui, te voi vizita pe această cale şi voi face din tine o torţă vie. Tu eşti destinată să 

Mă onorezi şi să conduci suflete la Mine ca să pot să le mistui. Voi face din ele vase de Lumină, 

strălucite văpăi care nu se sfârşesc niciodată, care nu slăbesc şi nici nu pot fi stinse vreodată.  

  Ah, micuţa Mea, fiecare fibră din Inima Mea strigă după Iubire! Pace! Unitate!  Eu sunt Sfântul 

tău Însoţitor, creaţie, Prietenul tău cel mai Credincios care te invită zi şi noapte la masa Mea. Cer 

prietenia ta fără întrerupere, pentru ca să te mântuiască. Tatăl Meu a păstrat un Foc pentru 

păcatele acestei generaţii şi ca o vijelie va veni pe neaşteptate peste voi. Oamenii spun: „vom 

avea pace” chiar dacă inima lor le este la război împotriva Mea şi a puterilor cereşti. Ca o rafală 

de vânt Mă voi pogorî pentru a pronunţa sentinţa asupra acestei generaţii nelegiuite; ca un uragan 

vă voi sufla şi vă voi împrăştia ca pleava. 

-Doamne, cum rămâne cu cei care Te iubesc?  Dar sufletele-victimă ale Tale? Cu siguranţă 

trebuie că se găsesc câţiva oameni care Te iubesc? Se află, Regele meu, câţiva care nu Te-au 

părăsit pentru a sluji falşi dumnezei sau fiara. 

-Pune-i pe un cântar... şi vezi care dintre cele două atârnă mai greu. Până azi, mulţi nu simt nici 

căinţă, nici teamă. Eu voiesc să vă dau tuturor Milostivirea Mea înaintea Dreptăţii Mele şi voiesc 

să dau fiecăruia o singură inimă plină de un duh de Iubire, dar am nevoie de mai multe suflete 

victime. Am nevoie de iubire jertfelnică. Câţi sunt gata să se sacrifice? Cât de mulţi sunt gata să 

se ofere Mie ca să-i schimb în crucifixe? Oare se va găsi vreo ureche care să se plece la 

implorările Mele?  Cât de mulţi doresc să devină făcători de pace şi să semene seminţe care să 

rodească în curăţie?  Cine poate să rămână neîntinat de lume până la întoarcerea Mea? Cine va fi 

grabnic să asculte?  Eu sunt blând şi atât de milos, dar foarte puţini vor să fie în uniune cu Mine. 

Cine va renunţa la motivele lui pentru Motivele Mele?  Cine e doritor să renunţe la interesele lui 

pentru ale Mele? Cine va căuta ceea ce este cel mai puţin căutat în această lume                                                   

-Crucea Mea - 

şi să O poarte cu Iubire?   

şi cine este gata să caute ceea ce este cel mai puţin căutat de voi, cine va căuta Iubirea? 

Vino, roagă-te pentru convertirea lumii. 

 

 

    

 

 


