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Vol. 7 

 

19.3.93 

Mă tot învârteam fără nici un rost în dimineaţa asta, când L-am văzut pe Domnul şi El mi-a zis: „ Şi 

când ai să te hotărăşti să vii la Mine?” 

-Vassula, Eu, Iisus, îţi dau Pacea Mea. Floare, spune-Mi, supravieţuieşte o floare fără apă? Nu? Eu sunt 

Apa cea Vie şi Eu sunt cel ce te ţine în viaţă. 

-Câteodată Doamne, se pare că Tu te retragi de la mine şi mă laşi în mâinile prigonitorilor Tăi şi ai 

mei. E ca şi cum ar avea puterea să omoare. Fac eu oare Voia Ta? Poate că nu, poate că fac tocmai 

contrariul. 

-Şi tu crezi că Eu aş îngădui aşa ceva? 

-Câteodată, Tu îngădui lucruri care ne surprind şi apoi, tot ce putem spune este: „Ei bine, Dumnezeu 

are raţiunile Lui. Dumnezeu dă voie să se întâmple şi sincer, aceasta este o taină pentru noi. 

-Mă bucur că eşti sinceră cu Mine. E adevărat că îngădui ca anumite lucruri să se întâmple, dar ele sunt 

pentru marea Slavă a Mea. De vreme ce Eu şi tu am făcut un pact de Credincioşie, nu voi permite ca 

ceva să se interpună între Mine şi tine. Voiesc să vindec această generaţie prin Jertfa Mea şi spre 

Bucuria Mea, am găsit ceea ce Mi-am dorit întotdeauna. Căutam o inimă neîmpărţită şi când am găsit 

inima ta, M-am hotărât să o cuceresc... (curaj).  Am ieşit să caut o ureche atentă şi am găsit-o; apoi, aşa 

cum ştii, Înţelepciunea Mea a fost întotdeauna dăruită copiilor simpli. De aceea Tatăl a binevoit să-ţi dea 

Înţelepciune.  

-E adevărat aceasta? (Mi-a venit aşa, spontan) 

-Te îndoieşti? 

-Nu. 

-Compasiunea Tatălui e Mare şi cu toate că comportamentul tău era înfiorător, El a răsturnat pe 

duşmanii Lui din lăuntrul tău, şi apoi, a făcut să cadă vălul de pe ochii tăi ca să vezi Frumuseţea Mea, şi 

Eu, din toată Inima Mea, am exclamat: vino! Vino cu Mine; voi pregăti o masă pentru tine, nu vei mai 

înfometa şi voi împărtăşi Cupa Mea cu tine.  Casa Mea va fi Casa ta şi împreună vom fi pe drumul de 

cucerire a unor oameni nereligioşi. Nu-Mi voi ascunde Faţa de la tine niciodată, dar şi tu vei răspunde la 

cererile Mele. 

 Refaceţi Casa Mea cu iubire, (Iisus se adresează tuturor) ca astfel fiecare să recunoască în voi 

oglindirea Mea; toată limba să spună despre voi: „ Adevărat, ei sunt poporul sfânt al lui Dumnezeu.” Şi 

ţie, adevărat îţi grăiesc, aşa precum am mai spus odată: “dacă mâna sau piciorul tău te îndeamnă să 

păcătuieşti, tai-o şi arunc-o; este mai bine pentru tine să intri în viaţă beteag sau şchiop decât să ai două 

mâini sau două picioare şi să fii aruncat în focul veşnic.” Deschideţi-vă inimile, nu mintea! Deschideţi-

vă Regelui vostru; permiteţi-Mi să intru în inima voastră şi vă voi umple inima de bucurie!  

Înţelege, copilul Meu, că singura armă a ta ca să nu pieri este rugăciunea. Întreb pe fiecare dintre voi: 

cine Mă caută cu adevărat? Care dintre voi ar vrea să împărtăşească Cupa Mea cu Mine? Cupa 

Diviziunii, Cupa Disensiunilor? Sunt cuprins de durere; Inima Salvatorului vostru este sfâşiată, încât a 

devenit de nerecunoscut. Când Mă voi întoarce, câtă credinţă o să mai găsesc rămasă? Când voi veni, vă 

voi găsi, prietenii Mei, diferiţi de cum voiam Eu să fiţi? Veţi mai avea încă limbajul şi Tradiţiile pe care 

vi le-am lăsat? Ori veţi vorbi ca filozofii şi veţi predica  într-un Turn al lui Babel? Spuneţi-Mi, ce a 

devenit Duhul cu care v-am înzestrat? Drojdia voastră este aceeaşi ca a fariseilor şi a saducheilor; vorbiţi 

despre Lege, dar nu O purtaţi în inima voastră. Legea Mea este vie! Oameni de puţină credinţă! Dar voi 

aţi golit Cuvântul Meu  şi l-aţi anulat cu mijloacele raţionamentului spiritului vostru. Grăiesc vouă: 

inima voastră este tot atât de departe de Mine cât sunt cerurile de pământ, căci voi aţi lăsat părţile cele 

mai importante ale Legii, iubirea, pocăinţa, mila şi îndurarea, buna credinţă! Care dintre voi care predică 
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în Numele Meu iubeşte cu adevărat pe duşmanii lui? Copiii Mei, cât de greu este să intri în Împărăţia 

Mea! Poporul Meu, ce-aţi făcut din limbajul Crucii Mele? Cât timp trebuie să mai suport învăţăturile 

făcute prin înşelăciune sau acea urâciune pe care o ridicaţi în Templul Meu? Vedeţi, astăzi vă îngădui să 

vedeţi minuni (revărsarea Duhului Sfânt); chiar şi păgânii încep să le vadă (revelaţii şi apariţii la 

necreştini), căci încă o dată M-am milostivit de voi. Eu, Dumnezeul vostru, vă vorbesc astăzi, nu-Mi 

trântiţi uşa în Faţă... 

 -Despre cine vorbeşti Tu, Doamne?  

–Despre aceia care sunt părtaşi la masa Mea ... şi tu, cetate a predilecţiei Mele, nu te mai agita şi 

frământa în Mâinile Mele; lasă-Mă să te stăpânesc Eu aşa cum o doresc pentru a-Mi îndeplini Planul.  

Iubirea te binecuvântează. 

 

5.4.93 

-Fericit omul care-şi pune încrederea în Tine! 

-Şi fericit acela care ascultă de Mine! Pacea fie cu tine. Credincioşia este ceea ce Îmi place Mie. Ah, 

fiică... suflet al preferinţei Mele, te voi refuza Eu vreodată dacă ceri în Numele Meu? Niciodată! Eu şi tu 

vom continua călătoria noastră mână în mână. Dacă te vei simţi obosită pe drum, reazemă-te pe Mine; 

dacă nu te vor mai purta picioarele, te voi purta Eu pe Umerii Mei; dacă îţi va fi fi sete şi foame, te voi 

îndestula cu Mană Cerească.  Ascultă Glasul Meu şi nu te vei abate de la drumul drept ; voi îmbărbăta 

inima ta şi o voi face să cânte de bucurie. Iubirea e pe drumul Ei de întoarcere, încearcă să înţelegi ...Eu 

sunt Viţa şi tu, mlădiţa. Eu sunt Stăpânul vostru şi vă conduc unul câte unul în Casa Mea. Vă iubesc din 

toată inima, pe fiecare dintre voi. 

 

8.4.93 

-Doamne, Dumnezeul meu, Tu ştii că minciuna nu se găseşte pe buzele mele. Tu, Care poţi să cerni şi 

sufletul meu şi să cercetezi păcatele mele, Tu ştii că sunt nevinovată, şi nu vinovată de toate aceste 

acuzaţii cu care mă copleşesc. Nu m-ai înzestrat Tu cu Duhul Tău? 

-Cetatea Mea! Preaiubita Mea! Eu sunt Cel ce te-a atras să mergi pe Urmele Paşilor Mei şi în Lumina 

Mea. Am venit să-ţi spun că nu eşti singură. Vezi? Braţele Mele sunt ca un perete de Foc de jur-

împrejurul tău. Ţie îţi zic Eu: nu căuta slava oamenilor, căci cine este admirat de oameni este respingător 

înaintea Ochilor Mei; aşadar, lasă-i să te vâneze, lasă-i să te persecute, mieluşeaua Mea, şi nu te teme de 

aceia care omoară trupul şi după asta, nu mai pot să facă nimic. Îţi voi spune Eu de cine să te temi: teme-

te de cel care, după ce a omorât, are puterea să arunce în iad.  

Binecuvântează-Mă mai degrabă pentru că încă mai ascund de cei învăţaţi şi deştepţi cele ce te-am 

învăţat pe tine şi le revelez la simpli copii, căci aceasta Îmi place Mie şi încântă Sufletul Meu!  Află că 

cine se atinge de tine (adică, cine mă hărţuieşte) se atinge de lumina Ochilor Mei! Fă tot ce poţi, 

Vassula Mea, ca să te înfăţişezi în Faţa Mea ca un suflet care a trecut prin încercările sale cu credinţă, 

arată-Mi că vei sta fermă ca un copac, bine înrădăcinată în Adevăr, Iubire, Credinţă şi Speranţă; şi că 

atunci când am să vin ca să gust fructul am să pot să Mă bucur! Preferă să suferi decât să dai frâu liber la 

slăbiciunea cărnii tale. Copila Mea, nimeni nu va reuşi să te despartă de Mine, aşadar, bucură-te! 

 Vai (Pe neaşteptate, tonul Domnului s-a schimbat) lumii care ridică piedici în calea Mesajului Meu! Şi 

mai mult, omului care le aduce!  Vassula ... Îmi voi arăta Slava prin tine. Pentru oricare din sufletele 

potrivnice care te vor înconjura, fii ca o sabie cu două tăişuri care străpunge Minciuna. Roagă-te ca 

această Hrană Cerească dată de Duhul Meu să fie împărţită celor înfometaţi şi sărmanilor; Mana Mea să 

vă umple gurile voastre!  Şi pe tine, (Am simţit Glasul Domnului întristându-se şi L-am simţit trist) pe 

care Sufletul Meu te aruncă ca pe un năvod în fiecare neam ... " imé stenakhoreménos para poli ; avrio 

ine i proti stavrossi, ké pali, o Íos Mou tha ksana-stavrothi se epta meres... "  ( Dumnezeu mi-a vorbit în 

http://www.vassula.org/CAHI_065.html#065n019


 3 

limba mea, în greceşte; mi-a zis: „Sunt foarte trist, mâine este prima răstignire a Fiului Meu şi în şapte 

zile, iarăşi va fi răstignit...” - din pricina celor două date de Paşte.) Voi îmbrăca Cerurile în negru ... 

roagă-te pentru unificarea datelor de Paşte. Stai în Pacea Mea; Eu, Yahve, te iubesc. Proclamă Cuvântul 

Meu fără teamă! Vino! 

 

9.4.93 

-Vassula Mea, pacea să fie cu tine! Intenţionez să înfloresc acest deşert şi să fac fântâni din ţarine aride, 

fântâni care vor izvorî din Casa Mea. Voi aduce această generaţie necredincioasă înapoi la Mine, dar 

înainte de a se întâmpla aceasta, mulţi dintre cei care sunt acum cei dintâi vor fi cei din urmă, iar cei 

dinurmă, cei dintâi. Află că Ziditorul tău va duce la împlinire Lucrările Sale şi aceste Lucrări vor 

mărturisi că El a trimis în lume făptura Lui pentru a-L Slăvi. Prin aceste Lucrări, o lumină va străluci în 

întunericul vostru, de fapt, a şi început să strălucească.  Desfată-Mă şi ţine-te de poala veşmintelor Mele 

şi iarăşi îţi amintesc: să nu te privească şi să nu cauţi aprobarea care vine de la lume, caută numai 

aprobarea Ziditorului tău. Copila Mea, lucrează totuşi din greu pentru cinstirea Celui care te-a trimis. 

Sinceritatea Îi place Tatălui şi ah ... tot ce are Tatăl este Al Meu şi tot ce e Al Meu este al tău; vino, fii 

răbdătoare. Eu, Iisus, te iubesc şi te binecuvântez. Reînviază Biserica Mea; noi? 

-Da, Doamne.       

 

12.4.93       

-„Cel care mă judecă pe mine este Domnul” (1 Cor.4:4) Zis-ai, Doamne: „Eu Îmi voi mântui oile Mele, 

ca să nu mai fie pradă” (Iez. 34:22) Am încredere în Cuvintele Tale. 

-Pacea să fie cu tine. Sprijină-te pe Mine. Zic ţie, fiică: dinspre partea ta, trebuie să ai răbdare şi să ai 

pururea în mintea ta aceste cuvinte: “la sfârşit, Cele Două Inimi ale Noastre vor birui.” Ceea ce am 

început şi am binecuvântat, voi desăvârşi. Te-am binecuvântat, făcându-te părtaşă la Planul Meu de 

mântuire. Oh, cât Îmi place slăbiciunea ta! Pentru că în nespusa ta slăbiciune, Eu sunt Rege! De îndată 

ce închei Lucrările Mele cu tine, vei fi îndată şi pe loc mistuită. Mulţi dintre care au căzut se vor ridica şi 

vor vesti că într-adevăr Eu am fost Stăpânul tău Suveran şi că tu ai fost Desfătarea-Patimilor-Mele, 

preaiubita slujitoare a Patimii Mele şi Mă vor lăuda.  

Astăzi, bucură-Mă, răspunde cererilor Mele şi ia seama la misiunea ta. Nu te teme, mireasa Mea, vino şi 

aşază-ţi capul tău pe Inima Mea Sfântă din când în când şi oferă-ţi puţină odihnă. Nu te voi mustra, şi 

nici nu te voi acuza pentru că nu răspunzi întocmai la cererile Mele. Tăria Mea te va ridica din căderile 

tale şi încet, ca un Foc aprins, te voi mistui în flăcările Iubirii Mele Arzătoare. Astfel, vei sfârşi prin a 

face Voia Mea şi prin a răspunde în chip desăvârşit la toate cererile Mele... Oare nu Eu sunt Ziditorul şi 

Soţul tău? Oare nu Eu te-am înzestrat din Bogăţiile Mele? Atunci, pentru ce te-aş părăsi? Numindu-te pe 

tine pentru această misiune, eşti binecuvântată; trimiţîndu-te din casa ta pentru a o reclădi pe A Mea, vei 

trăi în Lumina Mea! Dându-ţi alternativa de a te ocupa de Casa Mea înainte de propria ta casă, eşti 

binecuvântată şi Eu Însumi voi fi Păzitorul casei tale.  

Aşadar, nu te teme, copila Mea, te binecuvântez pentru că-Mi dai inima ta. Mergi acum printre oameni 

şi dăruieşte-le tot ceea ce ţi-am dăruit Eu, dă-le aceste Mesaje; ele sunt scrisoarea Mea personală de 

iubire către fiecare dintre ei. Fii dornică precum sunt Eu dornic să-Mi salvez poporul de la ruină. Dă-le 

Pacea Mea. Fiică, Ecclesia va reînvia! Te iubesc.       

  

Vinerea Mare ortodoxă, 16.04.93 

-Călcat-am pe Urmele Tale încă de când m-ai reînsufleţit şi, plecându-mi puţin urechea, Te-am primit. 

Sufletul meu se bucură nespus în Prezenţa Ta. Acum, mă aflu în Mâinile Tale iubitoare, în mâinile 

Dumnezeului meu. 
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-Pacea să fie cu tine. Îndreptează drumul pentru Întoarcerea Mea, netezeşte cărarea Mea pe care voi 

călca, deschide un drum larg pentru Unitate, prietena Mea. Întoarcerea Mea este iminentă. Ascultă-Mă, 

marea majoritate dintre voi astăzi judecă după standarde omeneşti, de aceea duhul vostru este incapabil 

să pătrundă Comorile Împărăţiei Mele Cereşti.  Fără ca un om să se nască din nou, el nu poate vedea 

Împărăţia Cerurilor. Vassula-Patimii-Inimii-Mele-Sfinte, prea scumpe suflet, te voi încuraja cu aceleaşi 

cuvinte pe care Duhul Meu le-a şoptit în urechea lui Pavel: „râvniţi a proroci” (1 Cor, 14:39) Aceasta 

este ceea ce vei aminti şi vei spune poporului Meu. Spune-le că ar trebui să fie dornici să prorocească şi 

în acest fel, să-L cinstească pe Duhul Meu Sfânt. 

-Doamne, mulţi condamnă prorocirile, înţeleg, din moment ce sunt o grămadă de profeţi mincinoşi. 

-Oameni de puţină credinţă! Cum de nu reuşiţi a înţelege ceea ce v-am învăţat? Spus-am că la sfârşitul 

Timpurilor o mulţime de profeţi mincinoşi vor răsări şi va trebui să vă păziţi de ei. Dar oare n-am grăit 

vouă că veţi putea să-i recunoaşteţi după roadele lor? De ce atât de puţini urmează instrucţiunile Mele? 

 Eu sunt Hristos şi te trimit pe tine tocmai pentru acest motiv, te trimit la neamuri să le binevesteşti că e 

viu Cuvântul Meu! Aşa că stai dreaptă şi nici nu te clătina, nici nu te teme, Eu sunt Scutul tău. Da, 

Vassula Mea, ţi-am acordat privilegiul nu numai să fii în acest chip special cu Mine, ci să şi suferi 

pentru Mine. Totuşi, să nu te îndoieşti vreodată că Eu n-aş putea să împlinesc această Lucrare de Unul 

Singur. Eu Îmi ajung Mie Însumi, dar te-am ales pentru a te desăvârşi. Zic ţie: alergarea ta nu s-a 

terminat încă, te asigur de pe acum că o voi sfârşi împreună cu tine. Mergi la neamuri şi proclamă că 

Legea Mea este vie şi că vreau să o înscriu în inimile lor; deci, bucură-te! Bucură-te şi te veseleşte, căci 

Milostivirea Mea este de neasemuit! Veseleşte-te fiindcă Cele Două Inimi ale Noastre, ca Două Ramuri 

de Măslin, sunt printre voi ca să vă redea sănătatea şi să tămăduiască rănile voastre! Bucură-te şi te 

veseleşte că Cele Două Inimi ale Noastre, ca Două Lămpi, călăuzesc paşii voştri către Cerul căruia îi 

aparţineţi. Cu ce aţi putea asemui Milostivirea Mea? Şi tu, pe care te-am ridicat şi te-am crescut în 

Lumina Mea, ţine-te bine de Mine. Observ din Cer fiecare faptă şi ştiu că rănile cele mai adânci pe care 

le voi primi, vor fi în casa celor mai buni prieteni Ai Mei. Va trebui să beau din Cupa diviziunii voastre, 

a inimii voastre neîmpăcate şi a apostaziei voastre... Răutatea şi necinstea îi omoară pe cei nevinovaţi. 

Nu, copila Mea, nu aştepta mulţumiri, nici compasiune din partea lumii, căci nici Eu nu am primit nici 

una din cele două pe drumul Meu spre Calvar. Spun ţie, micuţă inimă: pentru Iubirea Mea, voi înmulţi 

Chemările Mele şi nu le voi micşora. Voi nimici fiecare gură care defăimează, căci Eu sunt Domnul. 

Aşadar, bucură-te, căci prin rănile pe care prietenii Mei ţi le pricinuiesc ţie,  

Eu îi voi întoarce pe mulţi la Mine. 

Voi da celor orbi vederea, pe ologi îl voi face să meargă iarăşi. Un mare număr dintre voi se vor întoarce 

la Mine. Opreşte-te dar din plâns şi şterge-ţi lacrimile de pe ochi... Vassula Mea, vino...Eu voi şterge 

lacrimile tale… (Tonul vocii lui Iisus s-a schimbat şi a continuat ca şi cum ar fi vorbit cu El Însuşi) 

Curând pământul se va cutremura şi se va zgudui şi ah! Atât de mulţi vor fi încă în sălbăticie, rătăcind ... 

Vino şi sprijină-te pe Mine şi încrede-te în Mine.  Roagă-te, pentru că Eu Mă bucur nespus când îţi aduci 

aminte de Prezenţa Mea. Te iubesc cu tot dragul şi nemăsurat de mult.  

Voi fi în veci cu tine. 

      
 

CAIETUL 64 

 

20.4.93 

-Vassula, copila Mea, sunt Eu, Yahve... Te iubesc, fiică. Voi continua să te trimit peste tot pentru Slava 

Mea. Simte-te iubită, ocrotită şi călăuzită de Mine.  Ascultă-Mă, timpul e nimic şi nu înseamnă nimic 

pentru Mine; aşa că fii pregătită să dai ochii cu Mine! (am înţeles că era vorba de Purificare).  
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Mare durere port în Inima Mea, pentru că trădarea şi lipsa de credinţă acoperă tot mai mult şi mai mult 

Biserica. Iată cuvintele pe care le aud de la cei care împart masa cu Vicarul Fiului Meu: „cât este de 

plictisitor!” dar, aşa cum ţi-am spus odată, ei sunt Cainii timpurilor voastre şi despre aceia am vorbit în 

comentariile Mele despre Cele Zece Porunci.  Ei pretind că merg în căutarea Mea cu tămâie în mâinile 

lor, dar duhul lor nu este în căutarea Duhului Meu. Zic ţie: ei nu sfinţesc Numele Meu, nu, ei nu au 

reuşit să înţeleagă Marea Mea Iubire. Ei Mă provoacă zilnic şi Mă provoacă prin discursurile lor 

nespirituale, ei întărâtă mânia Mea când batjocoresc pe solii Mei, oh! Dar ei se vor clătina ca stelele 

căzătoare, sortiţi unui întuneric adânc pentru vecie dacă nu se coboară de pe tronurile lor şi nu se 

pocăiesc! Trebuie să vă adunaţi să vă rugaţi pentru ei înainte de venirea Zilei Mele... Fiică, te 

binecuvântez. Cheamă-Mă când doreşti, niciodată nu te voi părăsi... 

 
 

23.4.93  

Binecuvântata Noastră Maică.   

-Te binecuvântez, copila Mea! Christos anesti! 

- Alithos anessti! 

 (Binecuvântata Noastră Maică m-a salutat în greceşte, aşa cum saluă ortodocşii: „Hristos a înviat!” În 

ortodoxie, avem obiceiul, după Paşte, să ne salutăm cu „Hristos a înviat!”şi să răspundem: „Adevărat 

a înviat!”) 

Ecclesia va reînvia! Curaj! Satana poate să pună piedici pe calea ta, dar eu sunt lângă tine ca să le 

înlătur. Când cineva se hotărăşte pentru Dumnezeu, acela trebuie să lase totul şi să-i urmeze Lui. Tot ce 

faci nu e în zadar. Vassula, un botez va să vină şi ce mare botez va fi acela! Iisus va boteza pământul cu 

Foc.  Până atunci, Eu voi continua să apar. Deci acum este vremea pocăinţei, acum este vremea 

împăcării. Spun vouă, dragi copii, că jertfa pe care Dumnezeu o cere astăzi de la voi este să vă schimbaţi 

vieţile şi să trăiţi în sfinţenie. Dumnezeu cere fiecărui suflet să se pocăiască. Nu spuneţi că sunteţi prea 

mizerabili ca Dumnezeu să vă ierte şi că Cel Preaînalt nu va mai fi milostiv. Dumnezeu vine la voi toţi, 

chiar şi la cei mai mizerabili. Întoarceţi-vă la Dumnezeu şi El se va întoarce la voi. Veniţi şi faceţi-vă 

locuinţa în Inima Lui precum şi-o face El în inima voastră. Să se facă cunoscut că fără rugăciuni fierbinţi 

nu veţi putea vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Domnia Lui pe pământ este la îndemână. Aduceţi-vă 

aminte că ceea ce vrea Dumnezeu de la voi este o schimbare a inimii. Nu vă temeţi să vă recunoaşteţi 

păcatele. Trăiţi şi puneţi în practică taina mărturisirii. Copiii Mei, vă binecuvântez pe toţi. 

 

26.4.93 

Vorbeşte Binecuvântata Noastră Maică. 

-Preaiubiţi copii, inimile voastre sunt încă foarte departe de Noi (Binecuvântata Noastră Maică se referă 

la Iisus şi la Ea: Cele Două Inimi) pentru că n-aţi pătruns încă înţelesul manifestărilor Noastre, nici al 

Cuvintelor Noastre din Mesajele Noastre. Nu aţi priceput încă înţelesul Păcii, al Iubirii şi al Unităţii. 

Dacă le-aţi fi înţeles, ţările voastre nu ar fi astăzi în flăcări. Dacă aţi fi înţeles Mesajele Noastre, aţi fi 

înţeles aceste cuvinte ale lui Iisus şi le-aţi fi pus în practică: „Cine vrea să fie mare printre voi, trebuie să 

fie slujitorul vostru şi cine vrea să fie cel dintâi între voi, trebuie să fie robul vostru” aşa după cum Iisus 

n-a venit ca să fie slujit, ci ca El să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi. Aflaţi că 

Împărăţia lui Dumnezeu este pentru toţi, dar nu toţi o văd, şi nici nu intră toţi în Ea. Nu vă minunaţi deci 

dacă vedeţi că e dată altora decât vouă. Dumnezeu vine acuma la fiecare, dar o mulţime dintre voi nu 

cred. De aceea nu e pace între voi. Dumnezeu e liber să-i aleagă pe ultimii veniţi şi să-i îmbogăţească cu 

Slava Lui tot atât de mult pe cât i-a îmbogăţit pe primii veniţi. Oare nu are dreptul să facă ceea ce Îi 
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place? Iisus a spus că „vântul suflă unde vrea”. Rugaţi-vă pentru Pace în inimile voastre, trăiţi ca şi cum 

ar fi ultima voastră zi pe pământ.  

Mă voi îngriji ca, în zilele încercării, după ce nu voi mai apărea, voi toţi să aveţi încă posibilitatea să vă 

amintiţi Mesajele şi Învăţăturile Noastre. Nu voi mai apărea pentru mult timp acum, pentru că Sublima 

Slavă a Prezenţei lui Dumnezeu va veni printre voi pe neaşteptate - de aceea toţi sunteţi chemaţi să fiţi 

într-una şi aceeaşi turmă, turma Domnului Iisus Hristos şi în Taina Lui. Slava lui Dumnezeu vi se va 

arăta vouă tuturor mai degrabă decât vă aşteptaţi. 

 Încercaţi să înţelegeţi că Iubirea Noastră este pentru fiecare de pe pământ, aşadar, dragi copii, nu vorbiţi 

cu asprime unuia altuia, căci Dumnezeu va plăti cu judecată pe aceia pe care îi judecaţi ; cât despre 

venirea botezului cu Foc, Domnul va veni în Foc arzător să nimicească răul de pe pământ din rădăcină şi 

să ardă tot răul acestei lumi care este cufundată în viciu.  Continuă să proclami de jur-împrejurul lumii 

Împărăţia lui Dumnezeu şi că Mesajele Noastre au menirea să vă conducă la pocăinţă. Eu, Maica voastră 

Sfântă, vă binecuvântez. 

 

28.4. 93 

-Pace! Scumpă fiică, află cum Mă desfăt Eu în sărăcia ta! Micuţă, cazi în Braţele Mele şi îngăduie-Mi să 

te port în slăbiciunea ta de nedescris. Eu sunt Păstorul tău, nu te teme. Adu-ţi aminte că aceasta nu e 

Lucrarea ta, ci A Mea. Nu te-aş feri Eu, nu te-aş pune Eu la adăpost, nu te-aş păzi Eu, pe tine, pe care te 

arunc în fiecare zi în lume şi la cheremul ei? Norod după norod va auzi Glasul Meu. Eşti închisă în 

Inima Mea; Inima Mea este singurul tău locaş unde eşti în siguranţă.  Vassula-Patimii-Mele, poartă-te cu 

Mine precum cu un Rege; Eu sunt Regele tău şi singura ta Pasiune. Poartă-te cu Mine precum cu cel mai 

credincios Însoţitor al tău. Eu sunt recunoscut a fi Cel Atotcredincios. Îngăduie-Mi, suflete drag, să-Mi 

înscriu Cuvintele pe tine; ele nu se vor şterge în veci. Suflete-al-Patimilor-Mele, iubeşte-Mă, căci sunt 

atât de puţin iubit...  

-Doamne, Te iubesc, dar  şi alţii Te iubesc. 

- Dacă Mă iubeşti, rămâi aproape de Mine şi mângâie-Mă ... Pot să te jertfesc mai mult? 

-Da, Doamne, fă după cum voieşti! 

-Spune: „ Da, Doamne al meu, pentru iubirea pe care o ai pentru suflete.” Spune: „Da, Doamne al meu,  

 pentru patima pe care o simţi pentru păcătoşi”. Spune-Mi aceste cuvinte. Nu Mă lipsi de nimic (Mă 

gândesc că Domnul vrea să înţeleg prin asta că L-am lipsit de câtva timp să se folosească de urechile 

mele şi e adevărat că am simţit mai puţin Prezenţa Lui) şi nici Eu nu te voi lipsi de Prezenţa Mea. 

Împreună apoi, Eu şi cu tine vom lucra, vom iubi, ne vom ruga. Ascultă-Mă, nu ţine nimic pentru tine, 

nu te angaja în nimic altceva decât în Planul Meu. Tot ce faci, să fie făcut pentru a salva suflete. Eu, 

Iisus, te binecuvântez pe tine şi pe însoţitorii tăi.  Slăveşte-Mă şi înviază cu Mine Biserica Mea, 

reclădeşte Biserica Mea. Vă iubesc pe toţi.  

      

6.5.93 

–Copila Mea, Eu, Yahve, te binecuvântez. Împărăţia Mea este pentru cei curaţi cu inima, ei sunt cei care 

văd Frumuseţea Mea! Copila Mea, cei care nu pot recunoaşte Sfânta Mea Înfăţişare, acum că Eu 

vorbesc, sunt aceia de care Înţelepciunea Mea se fereşte; dacă ei nu devin ca nişte copii, nimic, nimic nu 

li se va revela în veac. Aşadar, roagă-te pentru aceste suflete care sunt orbite de propria lor înţelepciune. 

N-ai auzit oare că Înţelepciunea îi va ridica pe cei săraci şi le va da un loc alături de cei mari? Roagă-te 

în mod deosebit pentru aceia care pretind că „ văd” şi judecă Duhul Meu Sfânt din aceste Mesaje, căci 
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astfel L-au prigonit şi pe Preaiubitul Meu Fiu şi pe profeţii de dinaintea Lui. Dacă un om se va naşte din 

nou, nu va putea vedea Împărăţia Mea. Vino, îţi dau Pacea Mea, ai încredere în Mine... 

 
 

10.5. 93 

-O, Yahve, de ce eşti iarăşi aşa de departe de mine? Uşurează suferinţa din inima mea! Aruncă numai o 

scurtă privire spre roaba ta care te ajută! 

-Yahve este Numele Meu şi este Sfânt. (Am simţit o ploaie de iubire de la Dumnezeu revărsându-se 

peste mine...)  Îţi dau Pacea Mea. Vassula, Tatăl tău îţi vorbeşte pentru ca tu, la rândul tău, să repeţi 

Cuvintele Mele la toate neamurile, revelându-le Sfântul Meu Chip, revelându-le toate secretele pe care ţi 

le-am şoptit la ureche. Sunt pe cale de a revela lumii Milostivirea şi Iubirea Mea. Vin ca să salvez pe 

oprimaţi din mâna Asupritorului şi a Înşelătorului. Nu lăsa inima ta să te tulbure, copila Mea.  Înalţă-ţi 

din nou glasul tău mâhnit la Mine ; te vei ruga, şi Eu, Abba al tău, te voi auzi! Ridică-ţi ochii către Mine, 

copila Mea, şi află că Eu sunt Apărarea şi Scutul tău! Ridică-ţi fără teamă inima la Mine din întunericul 

şi din întunecimea care te înconjoară. Nu voi lăsa inima ta să slăbească.  Scumpă copilă, nu eşti orfană, 

simte Prezenţa Mea. Eu Sunt Cel Ce Sunt este cu tine, aşadar, înalţă-ţi duhul la Mine cu bucurie şi 

desfată-te de Prezenţa Mea. Bucură-te, căci Duhul Meu Sfânt, un Adevărat Mijlocitor şi Apărător, se va 

arăta binevoitor faţă de cauza ta. Aşadar, la ce ţintesc asupritorii tăi? 

-Yahve, Dumnezeul meu, cuvintele mele au fost fără valoare, dar de-abia dacă pot să ţin pasul cu Pasul 

Preaiubitului Tău Fiu, Iisus. Mi-e teamă să nu rămân în urmă în această lucrare şi să-L pierd din 

vedere! 

-Nu te teme, Eu voiesc ca tu să te bizui pe Tăria Mea uriaşă. Mergi în pace. 

 
 

11.5.93 

-Iată-mă aici, Doamne, plângând iarăşi pe Umărul Tău. Sunt noul Iov al timpurilor noastre, plin de 

jale... 

-Nu-l cunoşti pe Iov dacă tu crezi că treci prin ce a trecut Iov... 

 

Tel-Aviv, Israel- 12.5.93 

-Doamne, fă-mi urechile atente, ochii pătrunzători şi inima simţitoare ca a unui discipol, ca să pot 

absorbi Duhul Tău. 

-Uite, îţi dau totul, o inimă simţitoare, un cuget de discipol şi o nerăbdare de a-Mi fi pe plac. Îngăduie-

Mi să te folosesc în acest chip. Perplexă nu mai trebuie să fii de acum, pentru că toate acestea le fac  

pentru Slava Mea ... Vreau ca tu şi ceilalţi să împărtăşiţi Slava Mea cu Mine într-o zi ... Aşa că rămâi în 

Iubirea Mea, copil al Luminii Mele. 

-Doamne, îţi mulţumesc pentru că M-ai invitat în patria ta natală... 

- Mi-a făcut plăcere să te am în locurile unde am fost odinioară. Cred că ştii ce vreau cel mai mult de la 

tine ...da, Vassula, vreau să aduci suflete la Mine, ca Suflarea Mea să le învieze! Mângâie-Mă cu iubirea 

ta, mângâie suferinţa Mea, mângâie durerile Mele, mângâie Inima Mea străpunsă; vino la Mine şi usucă-

Mi Lacrimile de Sânge. Fiică? Roagă-te aproape de Inima Mea şi şopteşte-Mi rugăciunile tale. Voi 

săvârşi atât de puternic Planurile Mele în tine de vreme ce Mi-ai spus « da »-ul tău. Tot ce cer de la tine 

este iubire, ascultare şi acum, inima ta. ic.(Iniţiale pentru numele „Iisus” în limba greacă ce sunt 

înscrise pe icoanele Lui) 
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Israel – 18.5. 93 

Mesaj dat pentru pelerinii canadieni. 

-Vassula Mea, ai Pacea Mea. Spun ţie, cea atât de iubită de Mine şi atât de privilegiată de Tatăl, Eu, 

Iisus din Nazaret, te-am slobozit, v-am slobozit pe toţi. Lăudaţi-Mă şi rugaţi-vă pentru toţi aceia a căror 

inimă este încă departe de Mine şi luată de lume. Adevărat grăiesc vouă: zilele sunt numărate şi Acela 

pe care Îl aşteptaţi va veni pe neaşteptate peste voi! Aşadar, fiţi pregătiţi ...şi trăiţi în fiecare zi ca şi cum 

ar fi ultima voastră zi pe pământ.  

Eu L-am slăvit pe Tatăl, voi nu Mă veţi slăvi oare? În adevăr, Eu, Mântuitorul vostru, v-am adus să 

călcaţi pe Urmele Mele. (Iisus se referă la urmele Lui din ţara de origine) Grăiesc vouă: cine-Mi 

slujeşte Mie, trebuie să-Mi urmeze până la capăt; cine Mă caută, va găsi Viaţă, cine ascultă Glasul Meu 

şi Cuvintele Mele va îndura încercări fără să se plângă. Legea Mea nu este greu de urmat dacă Mă iubiţi 

cu adevărat. Iubirea cucereşte, iubirea se vede, iubirea e îndelung răbdătoare, aşadar, veniţi şi nu-Mi 

refuzaţi nimic. Nu vă temeţi, Inima Mea este un Abis de Iubire. Vă binecuvântez pe toţi din străfundul 

Inimii Mele, mici prieteni. 

 
 

 

(Mai târziu) 

-Pacea să fie cu tine. Repetă după mine aceste cuvinte: 

Iisuse, Lumina mea, 

Iisuse, Călăuza mea, 

Te iubesc pentru că mi-ai arătat Calea. 

Duhule Sfinte, Sfântul Meu Însoţitor şi Prietenul meu, 

Tu care-mi şopteşti la ureche 

sfat, înţelepciune şi mângâiere, 

Te iubesc pentru că ai îngăduit ochilor mei să vadă 

şi mi-ai îngăduit să aud; 

Te ador pentru că m-ai înviat şi ai devenit pentru mine, 

O, Dulce Mană Cerească, 

pâinea cea de toate zilele; 

Tu mi-ai mângâiat sufletul meu ticălos şi nefericit, 

Tu ai grijă de mine în această pustie 

şi eşti atent la nevoile mele. 

Tu sufli cu flacără arzătoare 

Darurile Tale peste întreaga omenire 

pentru Slava Prea Sfintei Treimi ; 

dă-ne tuturor harul să ne cucernicim, supunându-ne regulilor Tale 

şi Legea Ta să devină desfătarea noastră, 

Amin. 

Bine, te iubesc şi te binecuvântez. Preaiubitul tău. ic. 

 

19.5.93 

(Deşi Iisus îmi dicta de când am sosit în Israel, eu totuşi nu puteam să simt Prezenţa Lui. Simt un pustiu 

total.) 
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-Lama sabachthani?(De ce m-ai părăsit?) M-ai însoţit tot drumul până în Israel, ţara Ta pentru ca să 

mă părăseşti apoi? Dacă eşti Cel Sfânt care m-a adus în ţara ta de naştere pentru ca să calc pe unde ai 

călcat Tu, ca să respir şi să miros aerul pământului pe care l-ai respirat Tu odinioară şi să gust din 

produsele din care Tu Însuţi ai gustat, ai făcut-o ca acum să mă părăseşti? Aşadar, de ce eşti aşa de 

departe de mine? De ce taci? YESHUAH, („Iisus” în aramaică) YESHUAH, lama sabachthani? M-ai 

adus până pe Muntele Măslinilor ca să uiţi de mine? Doamne al meu, este cumva pentru ca să simt 

singurătatea? Agoniile  tale de la Ghetsimani? Ai vrut ca să simt renegările oribile şi trădările prin 

care Tu ai trecut? Eşti pe cale să arăţi sufletului meu prin ce-a trecut Inima Ta simţitoare în noaptea 

aceea? De ce Te ascunzi de mine în ţara Ta? 

Ştii cât de mult tânjesc sufletul şi inima mea de iubire pentru Tine şi cât de dor îmi este de Tine, oh, cât 

de dor îmi este să Te privesc fără întrerupere, în disperare. YESHUAH, ştii cât însetează sufletul meu 

după Tine, atunci, de ce mi-ai întors spatele?  

YESHUAH, de ce îţi face plăcere să străpungi fiecare fibră a inimii mele? 

 Ai făcut din mine o Ţintă pentru Arcurile Tale, aruncând săgeată după săgeată, trebuie să mă acopăr 

singură de ploaia ta de săgeţi? 

 Când Te-am pierdut în acest chip, cum voi sta eu singură acum? M-ai adus până aici ca să mă laşi? 

YESHUAH, am pierdut orice poftă de viaţă acum că Tu ai plecat ... dar spune-mi, măcar motivul pentru 

această hotărâre neaşteptată! Este drept să mă aduci în ţara ta şi să uiţi de mine? S-ar putea să ai o 

altă părere despre mine? 

 O, YESHUAH al meu Credincios, strig către Tine, dar Tăcerea este singurul lucru pe care îl aud. Stau 

în mijlocul ţării Tale, dar Tu nici măcar nu bagi în seamă bietul meu suflet.  

Când m-am dus la porţile Ierusalimului, când m-am aşezat în ţara Ta, îndată după ce am intrat, laudele 

mele au răsunat în fiecare ureche. M-ai lăsat să-mi clădesc speranţe după ce-am intrat în oraşul Tău, 

dar nu mult după ce am intrat, Tu ai lipsit sufletul meu de Lumina Ta. Când cineva este lipsit de 

Prezenţa Ta, oare Inima Ta nu simte? 

 Din propria-Ţi iniţiativă Tu mi-ai trasat o cărare pentru ca să Te ajung şi acum îţi găseşti plăcerea să 

mă afunzi în întuneric? Noaptea este singurul meu însoţitor de drum. De-ar fi fost să treci pe lângă 

mine, nu te-aş fi văzut... de-ar fi fost să mă atingi, nu Te-aş fi simţit, nici nu aş fi descoperit Prezenţa Ta. 

Şi acum, cum am să pot să umblu fără Tine? Sunt plină de teamă în faţa acestui hău. De ce-i faci Tu 

asta prietenei Tale credincioase? 

YESHUAH, astfel îţi tratezi Tu musafirii? Voi prezenta cazul meu în faţa Părintelui Veşnic şi în faţa 

celuilalt, ( pr. Michael O`Carroll) a aceluia pe care mi l-ai dat ca părinte spiritual. Dacă sunt 

nevinovată, ei îmi vor da Speranţă. 

 (În aceeaşi dimineaţă, am prezentat cazul meu părintelui Michael şi am plâns.  

Mai târziu, în aceeaşi zi, L-am văzut pe YESHUAH al meu cu ochii sufletului meu la intrarea în 

Mormântul Lui şi, înainte de a intra, El Şi-a ridicat Mâna şi mi-a atins cu degetul mare fruntea, 

făcându-mi semnul Crucii repede de mai multe ori, binecuvântându-mă.)  

În aceeaşi noapte: 

-Pacea să fie cu tine, tu, mică mititică! Curaj! Nu te teme. Ascultă Cuvintele Mele: te îndoieşti de 

Credincioşia Mea, de Devotamentul Meu şi de Blândeţea Mea? Nu ai auzit oare că ele sunt nemăsurate? 

Dă-ţi seama cât am fost Eu Însumi de distrus în aceste momente ale ispăşirii tale. (Timp de trei zile Iisus 

s-a ascuns de mine) Tămâie şi miresme îndestulătoare nu primesc multe din Propria Mea ţară. Te-am 

folosit ca să-Mi potolesc iubirea Mea geloasă. Ah…şi să-ţi aduc aminte despre evenimentele din trecutul 

Meu. Eşti oaspetele Meu, nu-i aşa? Oare o gazdă bună nu-şi tratează oaspeţii cu generozitate şi se-

ngrijeşte să nu le lipsească nimic? De ce? Eram hotărât să fac sufletul tău să înflorească ... iar acum, la 
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rândul Meu, îţi voi pune o întrebare, numai una: te-ai îndoit de Prezenţa Mea la intrarea în Mormântul 

Meu? ... răspunde-Mi ... (El aştepta, iar eu tăceam) 

-Da, Doamne, un pic..  

-Adevărat grăiesc ţie, te-am binecuvântat pe frunte cu degetul Meu mare, nu numai o dată ... 

(Binecuvântarea specială a lui Hristos pe fruntea mea a avut şi are o putere aşa de mare că a „aruncat 

la pământ” pe o doamnă din Omaha care a venit la mine şi m-a sărutat pe frunte, chiar pe locul unde 

Iisus m-a binecuvântat cu degetul Lui, în mijlocul frunţii. Ea a căzut în odihna în Duhul timp de 20 de 

minute la intrarea în sacristie; la acest eveniment,  au fost martori preoţii. Aceasta s-a întâmplat în 

mijlocul lui iunie, după 3 săptămâni.)  Vezi câte trebuie să suport de la tine? Deci, ce-ţi cer este foarte 

puţin ... ( Din momentul în care m-am simţit părăsită de El, n-am mai putut să fac faţă cererilor 

pelerinilor canadieni de a le da întruna autografe. Această mică îndatorire a devenit grea pentru mine.) 

Învaţă de la Mine, învaţă din Răbdarea şi din Toleranţa Mea şi înţelege cât te rabd de mult... 

Imediat după acest mesaj care mi-a fost dat cam pe la miezul nopţii, Iisus mi-a cerut să stau trează o 

oră şi jumătate, să-I ţin companie şi să-L ador. Am păstrat Iubirea şi Credincioşia care s-au coborât din 

Cer spre a le îmbrăţişa... Şi Mirele întregii omeniri  s-a bucurat să fie iubit, prelungindu-Şi vizita. Iar 

eu, în nemernicia mea, am primit iarăşi şi iarăşi asigurarea unei Iubiri Credincioase şi Veşnice.(Iisus a 

venit apoi trei nopţi la rând ca să fie adorat şi iubit).  

 

Ierusalim, 20.5.93 

-Regele meu! 

-Eu Sunt. Regele tău îţi dă Pacea Lui. Iubeşte-Mă ... gustă din amărăciunea Lacrimilor Mele. Îngăduie-

Mi, preaiubita Mea, să Mă odihnesc în inima ta. Ah! Cât iubesc acest loc! Mângâie-Mă, avutul Meu, 

mângâie-Mă, fiica Mea ... 

-Dumnezeul meu, cine e ca Tine?  

-Ascultă Inima Mea şi înţelege de ce am vărsat Lacrimi.  Mă vei adora şi în această noapte? Vino, avutul 

Meu, Iisus al tău e aici, în cămara ta ... (adică în inimă) Plâng pentru că Cel Sfânt al tău este tare mult 

ofensat… (Iisus mi-a împărtăşit durerea Lui) Ca un cerşetor stau la uşa fiecăruia, cerşind iubire, dar nu 

capăt prea multe răspunsuri, ah ... atât de puţini ascultă ... vino şi adoră-Mă, vino şi oblojeşte-Mi Rănile, 

iubindu-Mă ... simte Prezenţa Mea ... Yeshuah este lângă tine şi tu eşti copilul Meu căruia i-am 

încredinţat Interesele Mele. Nu-ţi fie teamă, Eu sunt atât de blând; restaurează Casa Mea, oh, copilă a 

Iubirii Mele, rămăşiţa Mea, sămânţa Mea ... 

-Dumnezeul dumnezeilor îmi vorbeşte mie, cum aş putea să tac? Ce nu va arăta El atunci celui drept? 

Ai făcut minuni pentru cei morţi. „Căci cine fi-va în nori asemenea Domnului? Şi cine se va asemăna cu 

Domnul între fiii lui Dumnezeu?” (Ps. 88,6) 

-Fii acum ca o lampă şi străluceşte slăvindu-Mă. Scoală-te şi apără cauza Mea! Ah, Vassiliki, îţi voi 

spune toate lucrurile pe care trebuie să le faci şi le vei face cu mare curaj; nimeni nu te va înghiţi şi ei 

vor afla că Eu Sunt umblă cu tine. Crucea Mea te va conduce la sfinţenie. Vorbeşte fără teamă; tot ce îţi 

voi da va fi de la Înţelepciune, aşadar, fii sârguitoare şi slujeşte-Mi acum, micuţa Mea atât de scumpă 

Mie ... sălăşluieşte în Mine şi nu te teme, Eu, Eu nu te voi părăsi niciodată. Predică în felul în care ţi-am 

predicat Eu ţie, înviază în felul în care te-am înviat Eu pe tine şi fă discipoli ai Adevărului ... Ecclesia va 

reînvia. Pace. Roagă-te şi laudă-Mă. Noi? 

-Da! 

-Eu, Iisus, te binecuvântez pentru munca ta statornică. Ic. 

 

25.5.93 
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-Eli! O, Eli, Dumnezeul meu, în Bunătatea Ta iubitoare vino şi apără-Mă! Tu care m-ai ridicat din 

mormânt, nu-Ţi ascunde Faţa Ta Sfântă de la Mine. Vino lângă mine!  

De ce Te simt atât de departe de mine?  

Pentru mulţi par o enigmă, un fenomen, dar Tu Însuţi mi-ai cerut să fiu Ecoul Tău, nu-i aşa? Atunci, de 

ce Ecoul Tău deranjează urechile lor când proclam deschis minunile Tale? Oare este Puterea Ta 

imensă care îi înspăimântă? Este oare Forţa Ta uriaşă care îi lasă tremurând? Este oare Glasul Tău 

care tună din Cer în fiecare neam şi în fiecare oraş de jur împrejurul pământului care îi tulbură? 

Oare din pricina procesiunii Tale maiestuoase revelată în chipul cel mai puternic rămân ei cu gura 

căscată? Oare din pricina faptului că strig în cele patru colţuri ale pământului că Cerul se va revărsa 

curând la venirea Ta şi că pocăinţa trebuie să se facă fără zăbavă se îngrozesc ei ?Sau e din pricina 

faptului că ei se îndoiesc de revărsarea Binecuvântărilor şi a Milostivirii Tale? Spune-mi, oare 

Strigătele de Agonie ale unui Tată ei nu pot să le înţeleagă? 

 Strigătele Tale de Unitate, Pace şi Împăcare răsună în Cer şi pe pământ, totuşi, cine ascultă? Cine 

poate înţelege ? Carnea le putrezeşte sub piele, cu toate acestea, când Tu strigi: „Mântuire!”nimeni nu 

ascultă ... 

Ah, Eli, atât de mulţi aşteaptă ca să fiu dusă în eroare şi să mă îndrept spre cădere pentru că ei nu au 

înţeles niciodată cum mâna unei păcătoase poate să fie ţinută în Mâna Ta! 

 Oh, Eli, ei n-au înţeles niciodată de ce Tu şi eu alergăm nerăbdători la fiecare colţ de stradă, sculându-

i pe cei morţi, pentru ce este această colaborare, şi pentru ce sunt trimisă la toate răspântiile din fiecare 

cetate pentru a vesti că Împărăţia ta este la îndemână. 

 Atunci, de ce sunt acuzată? De ce sunt temută şi respinsă? O, Eli, mă tratează ca pe lepădătura 

pământului. Ocară după ocară, calomnie după calomnie, nu că-mi pasă de numele şi reputaţia mea, dar 

de vreme ce  sunt călăuzită de Sfântul Tău Duh, ei Îl hulesc pe Duhul Tău. Ei dărâmă Lucrările Duhului 

Tău şi dau jou fiecare cărămidă care reclădea altarele Tale. (adică sufletele)  

O, Eli, atât de Milostiv, de ce eşti câteodată atât  de departe de mine? Uită-te, priveşte cât mă muncesc 

în acest pustiu şi vino şi scapă-mă de aceşti ciulini şi mărăcini care mă înconjoară, care mă înăbuşă şi 

mă sfâşie! DESCHIDE calea pentru mine! 

 Trebuie să plâng cât e ziua de lungă din pricina surzeniei lor? Nu sunt şi eu om, nu am şi eu dreptul să 

fiu slabă, nu am dreptul să fiu îndurerată din când în când? Inima mea nu are dreptul să mă lase? 

 O, Eli, cât mai avem de aşteptat până la Biruinţă? Cât mai trebuie să aşteptăm? Cât de mult va mai 

dura Întunericul acesta ? 

 Rănile Fiului Tău sunt incredibil de adânci. Lacrimile Fiului Tău şi ale Binecuvântatei Noastre Maici 

s-au preschimbat în Sânge, aşadar, Eli, câtă vreme ai să mai suporţi această privelişte? Cât timp mai 

trebuie să aşteptăm această Biruinţă?  

O conspiraţie de trădători a pătruns acum în inima Sanctuarului Tău ca viperele şi şerpii. Furişându-se 

pe culoare, sunt gata să atace Adevărul şi să răstălmăcească Adevărul Veşnic într-o Minciună, ridicând 

Urâciunea Pustiirii Lor în inima Sanctuarului Tău pentru a aboli Jertfa Perpetuă a Fiului Tău. 

 Eli! Nu există Pace în Casa Ta ... Şi curând, întunericul va acoperi Casa Ta şi ca o văduvă îndoliată şi 

jefuită, Casa Ta va purta vălul negru. Aşadar, tot nu vei interveni, Eli? 

-Glasul Dreptăţii Mele se va auzi ca un cutremur de pământ violent şi aceşti trădători vor fi loviţi pentru 

răul făcut copiilor Mei al cărui sânge nevinovat curge ca o jertfă. Voi răzbuna Casa Mea, dar lumea tot 

va trebui să culeagă ce a semănat. Nu pot să iert vina lor până ce lumea nu se pocăieşte!  

Trimit în cuibul acelor vipere ceea ce iubesc Eu din toată inima, te trimit pe tine cu Cuvântul Meu în 

mijlocul nelegiuirii. Te trimit ca sol al Meu ca să-Mi răspândeşti Mesajul.  Cea atât de mult iubită de 

Mine, pe oriunde treci, Eu, Domnul, voi lăsa în urma ta un Foc arzător ca să mistuie inimile de piatră, 

stârpind ateismul. Îi voi face să cadă în Braţele Mele, în Braţele Dumnezeului lor, ah, şi va fi teribil să 
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cazi în Braţele Mele. Într-o străfulgerare îi voi preschimba în discipoli aleşi şi-i voi trimite să apere 

Cuvântul Meu şi să susţină cauza Mea. Fiică, aşa cum tu ai învăţat de la Mine, în acelaşi fel îi voi învăţa 

şi pe ceilalţi. Pentru a-Mi revela Sfântul Meu Chip, trimit acum în mijlocul lupilor ceea ce Sufletul Meu 

iubeşte atât, în care îşi găseşte cel mai mult bucuria. Pocăiţi-vă! Generaţie, păcatele voastre au uscat 

sufletul vostru. De ce să mori, generaţie? Pocăieşte-te şi vei trăi! Pocăieşte-te,  pentru că n-a mai rămas 

mult timp acum;  Nimicitorul se va revela pe deplin  în zilele ce-or să vină! Ah, Vassula! Pe cine pot să 

îndemn să audă şi pe cine să înştiinţez? Cui să vorbesc şi cine ascultă? De vreme ce acum totul se 

apropie de sfârşit şi sfârşitul e aproape, mergi şi vesteşte Mesajul Meu până şi în pieţele publice, du-te şi 

proclamă în lung şi-n lat chemările Mele Milostive ... Drojdia celor care expoatează Casa Mea e 

puternică, aşa că fii atentă şi ţine ochii larg deschişi. Înţelege de ce Îl trimit pe Fiul Meu şi pe Sfânta 

voastră Maică să patruleze lumea în zilele voastre. Aceasta este Binecuvântarea Mea care se întinde 

repede pe faţa întregului pământ. Aşadar, ridicaţi-vă ochii cu toţii şi când veţi face aceasta, veţi vedea 

Cerul larg deschis şi, strălucind în toată slava Lui, Chivotul Legii Mele, simbolul Prezenţei Mele printre 

voi, (Aluzie la Mt. 24:30) simbolul Milostivirii Mele şi al Mântuirii Mele, Acela care arată milă către voi 

toţi. 

 
  

27.5.93 

-Pacea să fie cu tine. Eu sunt Alfa şi Omega. Rămâi în Mine ca să proclami Mesajul Meu cu limpezimea 

care se cuvine. Cuvântul Meu să se răspândească, fiecare să audă Chemarea Mea şi să înţeleagă cât de 

mult îi iubesc. Să afle că cele Cinci Răni Ale Mele sunt larg deschise. Oamenii au o capacitate 

nemărginită de trădare şi de a Mă lovi ... Trebuie să-ţi spun cu durere şi tristeţe în Inimă tot ce văd în 

Casa Mea: astăzi, Tiranul calcă deja în picioare Trupul Meu şi doreşte să desfiinţeze complet Jertfa Mea 

Perpetuă. Unul dintre ei, care trăieşte sub Acoperământul Meu, Mă trădează. El proclamă pace, dar caută 

numai răul; arde tămâie, dar aceasta este ca să cheme pe Satana să câştige mai multă putere. 

-Oh, Doamne! Cu greu cred că aceasta se întâmplă ... 

-Cu toate acestea, se întâmplă. Se pare că tu nu înţelegi ... el, împreună cu adepţii lui, sunt hotărâţi să se 

aşeze cu de la ei putere pe Tronul Meu şi să guverneze lumea în veşminte de profet şi ah! ... atât de mulţi 

dintre păstorii Mei sunt duşi în rătăcire de învăţăturile lor mincinoase şi greşite; ei părăsesc calea cea 

dreaptă şi pribegesc, spre a urma o tradiţie care nu vine de la Mine, părăsind regulile sfinte pe care Eu 

le-am dat lor.  

V-am avertizat despre aceşti învăţători şi profeţi mincinoşi. V-am înştiinţat că în ultimele zile Babilonul 

va fi ridicat în inima Sanctuarului Meu, preschimbând Sfântul Meu Locaş într-un cuib de tâlhari, într-un 

adăpost de diavoli! Oh, fiică! ...un culcuş
1
 de locuit şi de domnit pentru fiecare spirit necurat ... Sunt 

ocupaţi cu negustoria în Propria Mea Casă. Aceşti negustori îi promovează pe ai lor în Casa Mea în timp 

ce prind în laţ vieţile oamenilor Mei. Ei aleargă după profeţii Mei, omoară pe crainicii Mei şi-i cruţă pe 

profeţii lor mincinoşi care răspândesc erezii şi greşeli! Ei îi necinstesc pe profeţii Mei în faţa lumii, 

minţind lumea căreia îi place să plece urechea la calomnii şi ocări. Ei distrug Tradiţiile Mele pentru a 

pune în loc zorzoane şi doctrine omeneşti.. Toate aceste lucruri le fac înaintea Tronului Meu ...aceşti 

negustori îi înşeală pe mulţi cu argumente amăgitoare. Îi aşează pe ai lor în scaunele cele mai bune 

pentru a domni cu un sceptru al Minciunii. 

 Te-am desemnat să fii Ecoul Meu, aşadar du-te şi proclamă ce ai auzit. Spune-le că trăiţi cu toţii sub 

Marea Apostazie care s-a prezis. Spune păstorilor Mei să-şi deschidă ochii şi urechile la Chemările Mele 

îndurerate, căci curând vor fi siliţi să mănânce şi să bea venin. Chemaţi-vă toate comunităţile voastre şi 

                                                
1 in engleză „lodge” înseamnă „culcuş”, dar şi „lojă masonică” 
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pregătiţi-le pentru privegheri cu rugăciuni şi post. Satana este pe cale să pună pe fiecare la încercare; el 

vine ca să vă împrăştie pe toţi şi să vă divizeze. Este pe drumul spre Tronul Meu din Tabernacolul Meu 

ca să vândă Sângele Meu şi să scoată Jertfa Mea Perpetuă. (Iisus suferea atât de mult încât a plâns.) 

Poporul Meu ... Moştenirea Mea ... ţie îţi strig: preoţi şi slujitori ai Altarului Meu, voi care Mă ridicaţi în 

fiecare zi, nu Mă părăsiţi în veac, nu Mă vindeţi nciodată ... (Mai multe lacrimi vărsate de Iisus) 

Tânguirile îngerilor sunt deja auzite şi cerurile se cutremură la vederea a ceea ce are să vină, chiar şi 

demonii sunt îngroziţi şi îngălbenesc ... Vrăjmaşul, acela care pretinde că este cu mult mai mare decât 

orice căruia i se aduce închinare, se va înscăuna cu de la el putere în Sanctuarul Meu. El vine cu un laţ în 

mâini, îndreptându-se către acela care este numit de Mine (Papa Ioan Paul II) şi care ţine răzvrătirea ca 

să nu izbucnească. El (Papa) e discret şi curajos şi viaţa lui i se scurge ca o jertfă ... Îl binecuvântez 

pentru mâna fermă cu care ţine Mesajul Tradiţiei neschimbat, dar Satana vrea să-l reducă la tăcere ca să 

poată să răspândească erorile lui (ale lui Satan) prin gurile acelora care vând Sângele Meu şi să vă 

ruineze pe toţi.  

Acesta este ceasul Satanei, cu motivele lui neleguite de a distruge creaţia Mea.  Strigă, fiică, pentru că 

acea zi se apropie şi vine ca să distrugă naţiune după naţiune. Inima Mea e frântă… Iubirea nu s-a temut 

să moară, aşa că şi voi, prietenii şi păstorii Mei, nu vă fie frică, urmaţi-Mă. Datoria voastră este să 

apăraţi Cuvântul şi Biserica Mea până la moarte. Nu spuneţi: „Dă-mi voie să mă duc mai întâi să-i salut 

pe ai mei.” Zic vouă: „ Odată ce ai pus mâna pe toiagul de păstor, cine se uită înapoi nu e vrednic de 

Mine, şi nici nu e potrivit pentru Împărăţia Mea.” Urmează-Mi Mie pe Urmele Însângerate ale Paşilor 

Mei tot drumul până la Calvar. 

 Fiică, cea binecuvântată a Mea, Mângâietorului tău îi place că L-ai mângâiat şi că i-ai îngăduit să-ţi 

folosească mâna. Ah ... Vassiliki, aceste Lacrimi de Sânge pe care le vărs în fiecare zi se datorează 

nelegiuirii şi răutăţii.  

 Un moment de linişte şi apoi, din nou, cu foarte mare durere, Domnul a strigat: 

-Eră! O, eră! De ce L-ai părăsit pe Dumnezeul tău?  

 Aici, Domnul s-a întors către mine şi a zis:  

-Îngerul Meu, format de Mine, nu Mă răni şi nu lăsa Mâna Mea acum. Unii vor arunca cu pietre în tine, 

alţii te vor trage în mocirlă, alţii îşi vor ridica pumnii şi te vor ameninţa, dar nu te teme de ei. Spui că ei 

aduc insultă după insultă asupra capului tău, defăimare după defăimare. Grăiesc ţie: ei nu fac decât să-ţi 

aducă răsplată după răsplată aici în cer şi binecuvântare după binecuvântare de la Mine pe fruntea ta, aşa 

că declară fără frică Mesajul Meu. Dă mărturie, îngerul Meu, şi pentru rănile pe care le primeşti, nu voi 

da osândă pentru o mulţime de suflete. Îţi voi da o plată dreaptă pentru rănile pe care le primeşti în Casa 

prietenilor Mei. Te-am ales să fii victima Patimilor Mele, altarul pe care voi aşeza Unitatea. Atunci, ce-

ai mai putea să ceri? Ce-aş putea să-ţi mai dau şi nu ţi-am dat? Înţelepciunea ţi-a fost dată şi Duhul Meu 

e cu tine ca să te facă să rabzi biciul lumii şi ah ... ţi-am dat darul să-ţi fie sete de Mine şi să-ţi fie dor de 

Mine, un dar nepreţuit. Aşadar, mergi cu Mine şi îngăduie-Mi să te folosesc şi să te trimit din neam în 

neam să le spui că Dumnezeul pe care ei L-au  uitat nu i-a uitat niciodată. Aminteşte-le că Inima 

Domnului este Milostivire. Da, spune-le că sunt blând şi smerit cu inima. Iisus este Numele Meu. Ic 

 

28.5.93 

-Pacea să fie cu tine. Predică şi proclamă că Dumnezeul pe care ei L-au uitat le vine în întâmpinare ca o 

mamă. Întoarcerea Mea este iminentă. Dacă Mă manifest prin tine este pentru a chema pe fiecare la 

Inima Mea şi pentru a-i salva de apostazie. Astăzi, ritualul iniţierilor uciderii de copii se înmulţeşte; se 

cade oare să tac? Scene înfiorătoare li se dau copiilor prin programele de televiziune, nimicind puritatea 

lor. O, intră în Rănile Mele şi împărtăşeşte agoniile Mele; vino şi Mă mângâie! Ic  
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CAIETUL 67 

 

30.5.93 

-În Tine îmi găsesc adăpostul. Trăiesc în pace în Lumina Ta şi în toate ceasurile mele de veghe, 

Dumnezeul meu, reflectez la Bunătatea Ta şi de-acum, tot ce aştept, este să locuiesc lângă Tine. Dacă 

mă jelesc din când în când ca o cerşetoare, vărsând lacrimi dinaintea Ta, este din pricină că ai lângă 

tine o însoţitoare înfometată şi însetată. Zis-ai: „Îmi voi uda grădina, am de gând să irig straturile Mele 

de flori” şi asta ai făcuti. Zis-ai: „ Mesajul Meu ca ceaţa se va împrăştia peste fiecare popor şi neam, 

acoperind pământul” şi s-a făcut. 

-Şi n-am zis oare că voi revărsa învăţătura peste tine precum profeţia, deschizându-ţi gura în Adunările 

Mele şi ministrând înaintea fiecărui neam?  

-Şi aşa şi faci. 

-Apropie-te de Mine dar fără frică! Nu Mi-am răspândit Eu cu Mâna Mea Mesajul precum terebintul? 

Simplă făptură de carne, atunci de ce să te îndoieşti? Deschide-ţi buzele şi fă-Mi cunoscut răspunsul tău! 

-Adevărat, Doamne al Sfinţeniei, oricare în locul meu, ar fi fost de mult pe drumul sfinţeniei dacă i-ai fi 

arătat ce mi-ai arătat mie: Secretele Înţelepciunii. 

-Harul pe care ţi l-am dat ţie este spre a împlini marele Meu Plan pentru omenire. Mesajul Meu va fi ca 

o Lampă luminând de pe un piedestal, revărsându-şi lumina în întunericul erei voastre, revelând cu 

Lumina Mea Prezenţa şi Frumuseţea Mea, revelându-L pe Dumnezeul vostru aşa cum este: 

Însoţitor şi Prinţ-al-Păcii, 

Tată Veşnic şi Sfetnic 

 Vino, continuă să grăieşti cuvintele Cunoaşterii. Fii Ecoul Meu ... (Părea că-Şi termină Mesajul şi, ca şi 

cum Şi-ar fi amintit ceva, a zis:”Ah!”) ah, încă un lucru, o simplă aducere aminte: Eu şi tu suntem uniţi. 

Cine e unit cu Mine ia acelaşi drum pe care l-am luat Eu, drumul Calvarului; cine urmează Victima 

Supremă devine parte din Victimă. Tu eşti parte din Mine, o rămăşiţă a Trupului Meu ... oferă-ţi viaţa ta 

ca ispăşire şi vino cu Mine în valea Morţii, (Iisus vrea să spună unde se găsesc toţi cei morţi spiritual) 

că acolo voi revărsa Duhul Meu, acolo voi revărsa Iubirea Mea, pentru a reînvia fiecare os uscat. 

Lucrarea ta este în acea vale, Vassula. Am de gând să o inund cu Râul Vieţii. Eu, care sunt Învierea şi 

Viaţa, am de gând să înviez acele oase uscate din acea Vale. Îmi voi arăta Compasiunea şi Iubirea Mea 

sculând morţii din mormintele lor, conducându-i înapoi la  Casa Mea şi împreună cu Mine, în Casa Mea. 

Masa lor va fi plină, cupa lor o voi umple şi va da pe dinafară şi Inima Mea Sfântă va fi Sfântul lor 

Însoţitor: „Voi  face un singur Trup din toate aceste oase uscate care zac acum împrăştiate în Valea 

Morţii.” Da, ca în vedenia profetului Iezechiel, (Iez. 37:1-10) îţi pun şi ţie aceeaşi întrebare: „Pot aceste 

oase să învieze?” 

-Nu. Fără intervenţia Ta, nu. Nu, fără ca să pui Tu viaţă în ele, nu, Doamne al meu, căci ele sunt foarte 

uscate şi fără viaţă. 

-Le voi reînvia. 

Eu sunt Învierea. 

Voi pune tendoane pe ele astfel încât oasele împrăştiate se vor aduna laolaltă, (Am înţeles că Domnul 

vorbea despre diviziunea noastră, diviziunea din sânul Bisericii, comparându-ne cu oase uscate şi 

împrăştiate.) apoi va creşte carne pe ele, le voi acoperi cu piele şi le voi da suflare ca să trăiască. Voi 

face din ele(din oase) un singur Trup ... şi le voi aduce iarăşi la viaţă. Voi trimite Duhul Meu Sfânt să 

sufle în nările Lui (ale Trupului) cea mai puternică Suflare care îl va reînvia (Trupul) şi-l va face să se 

ridice iarăşi în picioare pentru a Mă slăvi. Voi revărsa Apa limpede cum e cristalul (Ap. 22,1) peste tine 

(Dumnezeu se adresează Trupului ca nouă, tuturor, care suntem Biserica Lui) din Tronul Meu ca să te 

curăţ de orice pângărire şi voi revărsa Duhul Meu Sfânt ca să trăiască în mijlocul tău.  Duhul Meu Sfânt 
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îţi va fi dat ca să devină Inima ta. Apoi Eu Însumi voi unge acest Trup şi lumina pe care voi da-o ochilor 

tăi (Iisus vorbeşte despre Biserica Lui, reînnoirea Bisericii, despre Noul Ierusalim)va fi Propria Mea 

Lumină Divină - va fi din Slava Mea stălucitoare (Ap. 21.23) şi, ca un războinic, vei umbla fără frică, 

fiindcă Eu voi fi Făclia ta, (Ap. 21,2) mergând înaintea ta, arătându-ţi calea. Nu va mai fi nevoie de 

lumină de făclii, căci Eu Însumi voi fi Lumina ta. (Ap.21,23)  

Toate celelalte neamuri, ( „Toate celelalte naţiuni” înseamnă că la sfârşit, fiecare Îl va recunoaşte pe 

Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, astfel rugăciunea lui Iisus împlinându-se – Ioan, 17,21)  la vederea 

Frumuseţii tale vor călca pe urmele tale, aducând comoara lor şi bogăţia lor (Ap. 21:26) oferindu-le şi 

împreună cu ele, şi pe ei înşişi. Şi în mâna ta (Dumnezeu se referă la Biserica reînnoită) voi pune un 

toiag de fier, îmbrăcându-te în măreţie şi splendoare ... În felul acesta Duhul Meu va va uni pe fiecare 

dintre voi la sfârşit (Aluzie la Ap. 6:15-17) şi fiecare va crede că Tatăl este Cel care M-a trimis. (Ioan, 

17:21. Aluzie la Ap. 6,16) Fiecare Mă va recunoaşte drept Mielul de Jertfă. (Aluzie la Ap. 6:16; 

convertirea lumii întregi la creştinism) 

-Arată-Ţi acum Tăria Ta, Doamne al meu; Tu eşti Atotputernic, vino şi UNEŞTE Trupul Tău. 

 Duhul Tău Sfânt are puterea să ne reînnoiască. Vino, Duhule Sfânt, şi cu Focul Tău, topeşte-ne. De 

vreme ce suntem ca barele tari de fier, neîndoindu-ne, vino şi ne topeşte într-o singură bară solidă; 

topeşte inimile noastre împietrite!  

-Ah, Vassula! Înmulţeşte rugăciunile tale pentru Unitate, nu fii ispitită să spui că nu te aud! Rugăciunile 

tale sunt ca o mie de pietre preţioase în Ochii Mei, o dulce melodie în Urechile Mele. Nu te minuna, am 

aşezat Împărăţia Mea în inima ta şi Eu, Regele tău, domnesc peste tine. Ţi-am acordat Înţelepciune ca să  

te fac să înaintezi spiritual pe tine şi pe ceilalţi. Căutam pe cineva pe care să-l formez cu Tăria Mea  şi 

să-l arunc în lume, precum cineva aruncă năvodul în mare, pentru a aduce suflete la Mine. Eşti slabă, dar 

Eu Mă bucur în slăbiciunea ta. Acum ascultă: Vă voi topi pe toţi! (Cele 3 bare de fier din viziunea mea – 

2 iunie 1987) Vă voi pune pe toţi în aceeaşi topitoare şi, ca un foc aşezat sub topitoare, vă voi topi pe 

toţi. Împărăţia Mea ( Biserica pe pământ) nu trebuie să rămână divizată. Vino, noi?  

–În vecii vecilor. 

 

1.6.93 

-Doamne al  meu şi Mântuitorule, cât o să mai îngădui Satanei să ne înăbuşe cu fumul lui gros? De ce 

îngădui o asemenea prigoană? Salvează-ne, Doamne, pentru Iubirea Ta! 

-Pace! Bucuria Sfintei Mele Inimi, ascultă: judecăţile muritorilor nu sunt dumnezeieşti. Eu, Domnul, am 

călătorit în lung şi-n latul pământului să avertizez lumea că Vrăjmaşul va veni asupra lor ca un val uriaş, 

gata să-i înghită, dar nici unul nu a crezut cu adevărat că Satana ar putea să pătrundă vreodată prin uşile 

Sanctuarului Meu, şi iată că s-a putut ... s-a dus de-a dreptul în Sanctuarul Meu, prin păcatele şi prin 

erorile Alor Mei care până azi se opun păstorului (Sfântul Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea) pe care vi l-

am dat. Prin urmare, cum e cu putinţă să te aştepţi ca mieii Mei să respecte pe acei preoţi când ei înşişi 

se răzvrătesc contra alesului Meu? Ei nu acordă atenţie păstorului Meu ... durerea Mă cuprinde şi Inima 

Mea e sfâşiată la vederea a ceea ce o să vină, şi încă ce a fost numai o bucată de apostazie acum devine o 

apostazie generală, bine înrădăcinată; apostazia asta o să fie atât de mare că va înghiţi o mulţime, pe 

măsură ce se răspândeşte ... 

-Doamne, salvează-ne şi opreşte-o! Tu Însuţi ai spus că eşti mai puternic decât Satana. De ce aştepţi şi 

laşi lucrurile să scape din mână? 

-Conspiraţie, copila Mea, conspiraţia şi trădătorii merg împreună. Când Moartea s-a căţărat prin 

ferestrele Sanctuarului Meu şi când şi-a croit drum până în inima Casei Mele, v-am trimis-o pe Maica 

Mea ca să vă dea de ştire, (apariţiile de la Fatima?) aşa  că nu spune că am aşteptat prea mult, fiică. Cei 

(...) (Dumnezeu mi-a dat voie să nu scriu) sunt cei care au fost imprudenţi. Ei nu au căutat Voia Mea. I-
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am avertizat, dar atât de puţini au luat aminte la Avertismentele Mele; chiar şi până în această zi şi ah ... 

de câte ori am deplâns mândria lor ... (Aş fi putut să-i corijez în mânia Mea, făcându-i pulbere, dar am 

preferat să-i urmăresc cu blândeţea.) Îţi spun că e o conspiraţie între păstorii care se opun conducătorului 

lor al tuturor şi Distrugătorul îi face să hulească Sfântul Meu Nume şi duhul răzvrătirii creşte în ei; acum 

se va exterioriza; oare n-ai citit, oare n-ai priceput? (Daniel, 11,31) Un ticălos se va ridica şi puterile lui 

vor veni şi vor profana Sanctarul-cetate.; ei vor desfiinţa Jertfa Perpetuă şi vor înscăuna acolo urâciunea 

pustiirii...el (Daniel, 11,36) se va considera mai mare decât toţi dumnezeii şi va spune hule nemaiauzite 

împotriva Dumnezeului dumnezeilor şi va propăşi până ce mânia se va aprinde la culme.  Şi el va 

conferi mari onoruri celor care îl vor recunoaşte, dându-le o mare stăpânire ... Acest duh al răzvrătirii 

câştiga sprijinul neamurilor lumii. (Apoc. 13, 14)  Da, va fi vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de 

când s-au făcut oameni pe pământ (Daniel. 12:1) V-am cerut să vegheaţi şi să faceţi privegheri de 

rugăciuni, ca nu cumva să fiţi şi voi spulberaţi. Aşadar, staţi gata şi rămâneţi credincioşi; ce-aş fi putut 

să vă mai spun şi nu v-am spus? Proclamă Mesajul Meu, Vassula. 

 

 
 

3.6.93       

-Doamne? 

-Eu Sunt.Lasă-ţi povara pe Mine, copila Mea... 

-Urechile mele se îmbolnăvesc la auzul urletului celor răi; limba lor răutăcioasă scorneşte minciună 

după minciună despre mine. 

-Acuzatorii tăi mincinoşi vor trebui să dea ochii cu Mine într-o zi ... Eu sunt de partea ta, nu ţi-ai dat 

seama? Toate acuzaţiile lor se vor duce ca apa care se scurge în canal! Scoală-te! Scoală-te şi pune-ţi 

mâna peste bolnavi şi-i voi vindeca.  Vorbeşte! Şi rostirea Cuvintelor Mele în gura ta va face ca duhul 

lor să cadă în îmbrăţişarea Mea. (persoane care au cazut în odihnă în Duh. S-a întâmplat de mai multe 

ori în timpul adunărilor.) Bizuie-te pe Mine, ţi-am dat Pacea Mea, aşa că sălăşluieşte în această Pace, nu 

te teme acum ... iată, 

Eu sunt Învierea 

dar prinţul acestei lumi este Moartea. Nu-i acuza pe prigonitorii tăi, ca să nu te judec şi pe tine în Ziua 

Judecăţii. Suflete-al-Patimilor-Mele, Eu, Domnul, îţi arăt paşii pe care i-am făcut pentru Patima Mea. De 

vreme ce Îmi slujeşti, trebuie să-Mi urmezi Mie. Ce vrei să-ţi spun -  „urmează-Mă, dar nu pe Urmele 

Paşilor Mei ?” Asta nu se poate; cine Mă slujeşte pe Mine va călca pe Urmele Paşilor Mei Însângeraţi ... 

Cu Degetul Meu tu învii morţii (în sens spiritual, convertiri). Aceia care încă nu văd minunile Mele sunt 

aceia pe lângă care Împărăţia Mea a trecut şi i-a depăşit. ( a trecut pe lângă ei.) Prietena Mea, mica Mea 

prietenă, uită-te cu cât de multă Mană Cerească te-am hrănit întruna, iar Eu, Dumnezeul tău, voi 

continua să te hrănesc. Nu se află om care să poată să-Mi ia Mâna de la gura ta.  Voi fi Tăria ta pentru a-

Mi împlini planul prin fragilitatea ta. Vă pregătesc pe toţi pentru Împărăţia Mea.  

Scrie: Astăzi lumea respinge Cele Două Inimi Ale Noastre, Inima Maicii voastre Sfinte şi Sfânta Mea 

Inimă. Vremurile în care trăiţi acum sunt vremurile Milostivirii. V-am explicat deja (vezi Mesajul din 

18.2.93) ce va urma când a şasea pecete se va deschide şi acum, auzi-Mă şi scrie: Îndată ce Cele Două 

Inimi Ale Noastre vor isprăvi cu mărturia, ( Ap. 11:7; Cred că este vorba despre când vremea va fi gata 

pentru Ziua Domnului) voi deschide a şaptea pecete şi după aceasta va fi o tăcere înspăimântătoare... 

(Ap.8:1;)  În această tăcere, popoarele lumii vor crede că au biruit Cele Două Inimi ale Noastre şi se vor 

bucura şi vor sărbători (Ap. 11:10) pentru că vor crede că au scăpat de Cele Două Inimi Ale Noastre care 

mărturiseau prin crainicii Noştri, căci ceea ce mărturiseau ele devenise o urgie pentru urechile lor şi o 
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urgie pentru interesele lor şi relele lor intenţii. Apoi, pe neaşteptate, această tăcere se va rupe o dată cu 

venirea Zilei Mele şi vai celor necuraţi! Vai celor nepocăiţi - cadavrele lor vor umple acest deşert, acest 

deşert pe care ei înşişi l-au făcut. Îngerul Meu apoi îşi va umple cădelniţa pe care o ţinea înaintea 

Tronului Meu şi a altarului; cu Foc va arunca pe pământ (Apoc. 8,5) şi când fiecare trup va privi, un 

cutremur mare de pământ va izbucni şi elementele pământului vor lua foc şi se vor topi. (2 Petru 3,12) 

Mulţi vor pribegi în munţi, ascunzându-se în peşteri şi în stâncile munţilor; (Ap. 6:15) Ei Mă vor chema, 

dar Eu nu îi voi auzi, ei Mă vor provoca şi vor huli Sfântul Meu Nume şi vor striga munţilor şi stâncilor: 

„Cădeţi peste noi şi ne ascundeţi faţa de Cel ce şade pe Tron şi de mânia Mielului,”(Ap.6:16) căci Ziua 

Mea va veni şi cine poate să-i supravieţuiască? Şi supravieţuitorii vor cădea în genunchi, cuprinşi de 

frică şi vor da slavă numai Mie, Dumnezeului lor... (Ap.11:13) Apoi, Noile Ceruri şi Noul Pământ 

(Ap.21:1) vor veni peste voi, împărăţia lumii va ajunge Împărăţia Mea (Ap.11:15) şi Eu voi domni în 

fiecare inimă. Lumea  din trecut nu va mai fi. (Ap.21:4) Suflete, domnia Mea va începe în zilele voastre. 

 

5.6.93 

-Vassula, căsătoria (căsătoria spirituală cu Dumnezeu) se cuvine să fie onorată şi ţinută sfântă. Te-am 

luat în căsătorie (aluzie la: „ Căci acum Făcătorul tău va fi bărbatul tău, Numele Lui, Yahve Savaot.” 

Is.54:5) şi te-am învăţat să te bizui pe Harul Meu. Am făcut din sufletul tău un altar şi o mireasă pentru 

Mine, Dumnezeul tău. Te-am învăţat ascultarea şi respingerea tuturor lucrurilor care nu sunt Ale Mele. 

Ca un Soţ, ţi-am încredinţat interesele Mele, te-am învăţat disciplina, biată făptură de carne. Eu, Cel 

Veşnic, te-am crescut la sânul Meu, convertirea ta a venit de la Mine! Am revărsat învăţături peste tine 

precum profeţia.  

Răbdarea Mea cu tine slăbeşte, Vassula! Eşti vinovată de (...) care este acelaşi lucru cu (...). (Din 

delicateţe, Iisus a respectat dorinţa mea de a nu se aşterne pe hârtie.) Trebuie să sfârşeşti cu toate 

acestea! Te-am reînnoit într-un chip după asemănarea Mea şi te iubesc. Atunci de ce (...)? Dar priveşte, 

în pofida necredincioşiei tale, Credincioşia Mea va rămâne Veşnică.  

Exprim aceste lucruri mai degrabă cu fermitate, dar este ca să-ţi amintesc că ţi s-a dat o misiune 

specială! Şi de-acum înainte ... nici un compromis... nici unul! Nu voi tolera aşa ceva! Trăieşte deci în 

felul în care voiesc Eu să trăieşti de vreme ce Eu trăiesc în tine. Nu abuza de Răbdarea Mea! Ah, încă un 

lucru ... scrie-l! (Iisus s-a uitat la mine şi pot să spun din privirea Lui că nu era mulţumit de mine, ci mai 

degrabă mâniat.) Da! Spune-Mi, ce s-a ales din acel entuziasm pe care l-ai avut odată? Va trebui să spun 

să zic că nu eşti de încredere? În loc să cedezi impulsurilor tale care te-ar putea duce la osândirea ta, 

ridică-ţi privirea către Mine şi ai grijă de Interesele Mele şi scoate Viaţa de la Mine, revelând omenirii 

bogăţiile Slavei Mele. Nu te teme, nu-ţi voi lua niciodată înapoi darurile pe care ţi le-am dăruit, nici nu 

voi reveni asupra alegerii Mele, dar îţi voi pune o întrebare: de ce ţi-ai întors privirea de la Mine?  

-Nu ştiu. 

-Ştii! 

-Poate pentru că n-am vrut să Te văd mânios? 

-Mai încearcă… 

-Poate pentru că n-am vrut să Te văd că nu ai fost de acord cu mine? 

-Da! Da, Vassula, dă-Mi Mie toată inima ta! Vorbeşte! 

-Ia inima mea, Doamne! 

-Spune-o! 

-Mai este inima mea din carne sau s-a împietrit? 

-Numai dacă te rupi de Mine, inima ta se va împietri... 

-Aşadar, mai e nădejde şi pentru mine… 
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--Te-am trimis să strângi o recoltă pentru care tu nu te-ai ostenit. Cinsteşte această  recoltă, cinsteşte 

căsătoria noastră; Află acum că pot să fiu tot atât de sever pe cât sunt de blând. Lasă lumea să se 

folosească fără întârziere de recolta pentru care Eu Însumi am lucrat! Şi tu, nu te îngrijora, te-am altoit 

pe Mine şi tu eşti parte din Mine. De aceea te vreau pe deplin sănătoasă!  Vino şi cinsteşte-Mă, 

aducându-ţi aminte de Prezenţa  Mea. Ic 

 

7.6.93 

-Ah! Iată-te, ucenică, te-am tot aşteptat. Pace, fiică a alegerii Mele. 

-Iisuse, mă  ţin de Mâna Ta şi şoaptele Tale la urechea Mea mă întăresc: „Nu te teme,” îmi tot spui; 

„Te voi ajuta” şi primesc ajutor. Făcut-ai sufletul meu să cânte pentru Tine. Folosit-ai Degetul Tău ca 

să înscrii în inima mea înţelepciunea tuturor celor din vechime. Îţi găseşti plăcerea să-mi revelezi sensul 

ascuns al proverbelor Tale şi Inima Ta se bucură să-mi reveleze Bogăţiile Ei! Dar ca să dau tot ce mi-ai 

dat Tu, am nevoie de Tăria Ta, de Răbdarea Ta, de Înţelepciunea Ta, de Umilinţa Ta, de Iubirea Ta, 

pentru ca să nu-Ţi înşel niciodată aşteptările pentru această misiune dificilă! 

-Nici o însărcinare nu va fi prea grea pentru tine şi nimeni nu va fi în stare să te îngenuncheze. Nici un 

conducător lumesc nu te va clinti vreodată; chiar şi după moartea ta, trupul tău va continua să 

prorocească. Toată lucrarea pe care o faci nu este în zadar. Zic ţie, chiar dacă Vrăjmaşul va turba de 

furie împotriva ta, Eu voi înghiţi atacurile lui. Aşa că transmite Mesajul Meu pentru a curăţi inima 

acestei generaţii. 

 
 

8.6.93 

-Pacea să fie cu tine! Copila Mea, Ochii Mei sunt asupra ta. Permite-Mi să te folosesc, permite-Mi să-Mi 

arăt plăcerea în tine. Bunăvoinţa Mea este cu tine. Fiică, rosteşte aceste cuvinte: 

Creatorule, vino la mine;  

Yahve, Dumnezeul meu, salvează-mă; 

Doamne al Cerurilor şi al pământului, 

 binecuvântează-mă.  

Amin. 

 

9.6.93 

Vassula-Patimilor-Mele, bizuie-te pe Mine. Împlineşte-ţi misiunea împreună cu Mine; măreşte Împărăţia 

Mea şi dăruieşte! Dă din belşug Mana Mea Cerească celor înfometaţi şi celor sărmani. Ţi-am format 

buzele ca să vorbească şi să fie Ecoul Meu. Aşa că vorbeşte, micuţa Mea. Eu voi glăsui prin buzele tale, 

aşadar, veseleşte-te şi dă Cuvântul Meu de Iubire; nu te teme.       

 

S.U.A - 10.6.93 

-Floare, dă-mi voie să-ţi spun: fără Mine, masa ta e goală; fără Mine, bucuria ta nu e deplină. Află că Eu 

sunt Pacea ta, Viaţa ta, Nădejdea ta. Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă. Eu îţi voi umple sufletul de 

lumină ca să trăieşti veşnic lângă Mine. Sufletul Meu tânjeşte de dor să te am lângă Mine acum, în Cer, 

absorbită de Lumina Mea. Totuşi, trebuie să te las pe pământ să-ţi împlineşti misiunea. Aminteşte-ţi, Eu 

Sunt cu tine pururea pentru a-ţi călăuzi paşii. Te iubesc. Iubirea e lângă tine şi ah ... cu fiecare zi ce 

trece, ziua aceea e tot mai aproape! Creşte în Mine şi sufletul tău va fi îmbibat de Iubirea Mea . Vassula, 

îngăduie-Mi să continui să fiu Educatorul tău, Îmi face plăcere ... îngăduie-Mi să-Mi împlinesc dorinţele 

în tine. Plăteşte răul cu iubire. Mergi în pace. 
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Omaha, SUA – 11.6.93 

-Copila Mea, copila Mea, îţi dau Pacea Mea. Dă-Mi libertatea de a-ţi folosi mâna, dă-Mi libertatea de a-

ţi folosi buzele, dă-Mi libertatea de a-ţi folosi cugetul şi inima ta. Îngăduie-Mi să te cuceresc - cum altfel 

vei fi Ecoul Meu pentru a transmite Mesajele Mele dacă Duhul Meu nu va cuceri duhul tău? Cum să 

trăiască o mlădiţă de viţă de vie dacă nu-şi trage seva din vie? Taie-o din Viţa de Vie şi vei vedea cât de 

repede se va usca. Duhul Meu Sfânt e ca o sevă care curge în tine, ţinându-te vie. Acesta este felul, fiică, 

în care trebuie să te bizui pe Duhul Meu Sfânt, Dătătorul de Viaţă, Dătătorul de iubire credincioasă, 

Dătătorul de bucurie şi pace. Da, Duhul Meu Sfânt este Focul care înmoaie şi topeşte inimile ca să 

urmeze Instrucţiunile Mele, întorcându-vă ochii de la imagini deşarte. Duhul Meu Sfânt este dătătorul 

generos al Cuvintelor Mele, făcând întregul vostru cuget şi inimă să caute Înţelepciunea.  

Imploraţi din toată inima darurile Duhului Meu Sfânt, mai ales în aceste vremuri. El va fi Torţa care vă 

va salva de la Moarte şi vă va păzi picioarele să nu se poticnească şi o! Ce n-ar face Duhul Meu pentru 

voi!  Duhul Meu vă va călăuzi să petreceţi viaţa voastră în Prezenţa Mea şi în curţile Împărăţiei Mele. 

Duhul Meu Sfânt e esenţial în reconstruirea Bisericii Mele.  El este  

Piatra din Capul Unghiului a Bisericii Mele, 

dar generaţia voastră O respinge. (Piatra din Capul Unghiului.) Iarăşi grăiesc vouă: ziditorii sunt acolo, 

dar ei trebuie să fie formaţi şi instruiţi. Grăbeşte-te şi reclădeşte Biserica Mea folosind fiecare piatră şi n-

o uitaţi pe cea esenţială, nu aruncaţi Piatra din Capul Unghiului! Şi acum, copila Mea, repetă după Mine: 

Doamne, sunt a Ta, 

 salvează-mă şi salvează-i şi pe fraţii Mei  

cu Iubirea ta Răscumpărătoare. 

 Amin. 

 

Filipine – Sărbătoarea Inimii Preasfinte a lui Iisus – 18.6.93 

-Vassula Inimii Mele Sfinte, te binecuvântez. Ai încredere în Mine şi bizuie-te pe Mine cu totul. Vrei să 

te consfinţeşti pe tine însăţi Mie? Reînnoieşte-ţi legămintele de fidelitate; Mă bucuri nespus când te 

consfinţeşti Inimii Mele Sfinte. Vino, oferă-Mi această rugăciune ca un dar; la urma urmelor, este 

Sărbătoarea Inimii Mele Sfinte. Te iubesc şi nu te voi părăsi în veac. Te binecuvântez  şi acum, Eu, 

Domnul, aştept să te aud. Am inspirat pe (...)ca să-ţi ofere acest medalion în dar. (Cineva mi-a dat un 

medalion cu Inima Sfântă) Consideră-te pe tine însăţi A Mea si mireasa Mea. Mirele nu-Şi va neglija 

niciodată mireasa. Voi avea pururi grijă de tine şi îţi voi arăta Iubirea Mea. Ţi-am dat din Rănile Mele o 

picătură de Sânge; rana ta este un cadou din partea Mea. (Un stigmat vizibil în talpă.) 

 

19.6.93 

-Din veacul veacului, Doamne, te-ai arătat a fi Salvatorul nostru. Cu Iubirea şi Milostivirea Ta, Tu 

Însuţi ne mântuieşti. Turnat-ai cu îmbelşugare Iubirea Ta peste noi, chemându-ne pe fiecare dintre noi 

pe nume. Prea Bunule Iisuse, încă o dată Te pogori din Cer ca să ne aminteşti că cine va păzi Legea Ta 

a Iubirii va trăi în Dumnezeu şi Dumnezeu va trăi în el. Cum se face că atâţia se răzvrătesc şi 

întristează Duhul Tău? Cum se face că atâţia Îţi poartă război? Cum se face că ţărâna pe care Tu ai 

modelat-o s-a preschimbat în duşmanul Tău? De ce, Doamne, ai lăsat atâta mulţime să se abată de la 

Calea Ta şi să-şi împietrească inimile, netemându-se de Tine? De ce ai dat voie răzvrătiţilor să calce în 

picioare Sanctuarul Tău şi să devină o urâciune în Faţa Ta? 

-Vassula, ţi-am spus că am trimis Avertismentele Mele prin diverşi profeţi, (precum la Fatima şi 

Garabandal?) dar profeţii Mei nu sunt luaţi în serios de generaţia ta. În ziua de azi, când Cerul vorbeşte, 

este ultimul lucru de care le pasă. De-abia apuc să scot un cuvânt printr-unul din solii Mei, că se şi 
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aruncă asupra lui să-l străpungă. Dar Casa Mea va fi rezidită de cei sărmani, de schilozi, de orbi şi de 

şchiopi. Cei din urmă vor fi cei dintâi şi cei dintâi vor fi cei din urmă. Am deschis ochii şi urechile celor 

mai răi dintre voi şi am făcut orbi şi surzi pe aceia care pretindeau că văd şi aud. Numele Meu va fi încă 

o dată cinstit şi slujit.  

Copila Mea, nu fi niciodată istovită la întâlnirile cu Mine. N-ai văzut încă nimic din Tainele Mele, 

făptură, aşadar nu fi temătoare când vin la tine în acest chip să te vizitez ... intră acum în Rănile Mele. 

Sunt cu tine pentru salvarea ta şi pentru salvarea celorlalţi. 

 

20.6.93 

-Pace; în fiecare clipă când te gândeşti la Mine ori vorbeşti despre Mine, Mă slăveşti. Aşadar, îngăduie 

inimii tale să-Mi vorbească! 

      

 

Rhodos – 29.6.93 

-Doamne? 

-Eu Sunt. Sprijină-te pe Mine; iubeşte-Mă mai mult! 

-Învaţă-mă să Te iubesc precum Tu voieşti ca să Te iubesc, de vreme ce eşti Învăţătorul meu, Doamne. 

-Deschide dar ... scrie: îngăduiţi-Mi să măresc această Pace în voi. Scumpi copii, nu lăsaţi inimile 

voastre să vă tulbure. Nu cădeţi în ispită, de aceea vă cer să vă rugaţi neîncetat. Nu preţuiţi flecăreala, nu 

salutaţi pe nimeni pe cale: (Iisus vrea să spună să nu vorbim vrute şi nevrute, conversaţile care nu duc 

la nimic.) Umblaţi cu Mine după Pasul Meu. Rugaţi-vă pentru preoţii voştri; nu învinovăţiţi pe nimeni, 

plătiţi răul cu iubire şi consfinţiţi-vă Inimii Mele Sfinte şi Inimii Neprihănite a Maicii Mele. Eu, Iisus, vă 

binecuvântez pe toţi. Cereţi în Numele Meu şi veţi primi. 

      
 

30.6.93 

-Doamne, sunt gata să învăţ. 

-Vino dar şi învaţă! Înţelepciunea este Educatorul tău. Vassula, roagă-te pentru preoţi. (Mitrpoliţii greci 

se certau.) Înalţă-ţi sufletul la Mine şi trăieşte în Mine, în Iubirea Mea. Simte Iubirea Mea. Astăzi, 

Păstorul cheamă; astăzi, Păstorul Îşi caută oile pierdute şi risipite; Glasul Lui e auzit de mulţi; cu toate 

acestea, nu toţi recunosc Glasul Lui. (Ioan, 10:26) Pe unii chiar îî scandalizează Glasul Meu. Toţi care 

sunt Ai Mei se vor întoarce la Mine. Toate oile care-Mi aparţin vor auzi Glasul Meu şi se vor bucura la 

sunetul Paşilor Mei. Cele care nu-Mi recunosc Glasul nu sunt oile Mele. Am tocmit oameni ca să-Mi 

păzească turma până la Întoarcerea Mea, dar de-abia dacă am plecat, de-abia dacă am ieşit, că oamenii 

tocmiţi au şi asaltat cetăţile după scaune înalte. Oare n-aţi citit „Vai de ciobanul rău care lasă turma în 

părăsire!” (Zah. 11:17) De aceea vă amintesc întruna că Împărăţia Mea e printre voi toţi. N-am încetat 

niciodată de a vă aminti despre adevărurile pe care Eu Însumi vi le-am dat. Acum, n-o să văd dreptate 

făcută oilor Mele?  Oi care mor din lipsă de păşune? Scriptura nu poate fi lepădată şi Cuvântul Meu e 

ceva viu şi activ, dar în inima ta necredincioasă, ai lepădat Cuvântul Meu în sinea ta, păstorule. 

-Cine e credincios în Casa Ta, Doamne? 

-Aceia care nu pretind că văd (Ioan, 9:41) sunt credincioşi; aceia care de la început nu şi-au deschis 

vreodată ochii, nici nu au pretins că erau ca şi dumnezei, cunoscând binele şi răul, (Fac. 3:5) aceia sunt 

credincioşi şi adevăraţi. Păstorii care au avut grijă de oile Mele şi au rămas cu ele, purtând un toiag în 

mâna lor şi care nu s-au îmbrăcat în veşminte fastuoase, (veşmintele simbolizează onorurile) nici nu s-au 
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aşezat pe Tronul Meu (Iez. 28:2) cu un sceptru, pretinzând că ei sunt Dumnezeu,(Iez. 28,2; 2 Tes 2,4) 

aceia sunt credincioşi. Cei care şi-au dat viaţa pentru oile Mele sunt adevăraţii Mei păstori, care pot să 

facă revendicări asupra a ceea ce li s-a dat lor de la Duhul. Îi veţi recunoaşte după rănile de pe trupul lor, 

răni pe care le-au primit în casa prietenilor lor. (păstori şi ei, dar necredincioşi.) Dar curând, când Ziua 

Mea va veni, nu vor mai fi negustori. 

      

 

4.7.93 

-Dumnezeul meu, SINGURA mea iubire, mi-e sete de Fântâna Ta. În ciuda conspiraţiei şi a minciunii pe 

care acuzatorii mei le ridică împotriva mea, eu trăiesc Cerul, pentru că Tu, într-adevăr mi-ai dăruit 

Împărăţia ta în sufletul meu şi Tu, care eşti bucuria sufletului meu sărman, îţi găseşti plăcerea în a 

domni peste mine. Tu ai lărgit spaţiul sufletului meu pentru a aşeza acolo:  

Iubire, Răbdare, Iertare. 

 Mutat-ai semnul ultimului stâlp al alergării mele cu o milă mai înainte; atât de mare e Iubirea Ta 

pentru noi, atât de îndelungă este răbdarea Ta, atât de bogată este iertarea Ta şi răbdarea ta. Nu, Inima 

Ta nu poate să vadă pe cineva pierdut, căci salvarea ta se întinde până la marginile pământului. 

-Voi fi părtaş cu tine la această milă în plus. Cea unsă de Mâna Mea, modelează-ţi conduita după a Mea 

şi învaţă de la Mine. Cea atât de dragă Mie, poartă pe această ultimă milă Crucea Mea. Eu sunt Prea  

puternic şi Tăria Mea va fi revărsată în tine pe durata acestei ultime mile, şi Lumina Mea va continua să 

strălucească în tine ca să poţi să Mă slăveşti. Nu fi niciodată ostenită de întâlnirile cu Mine. N-ai văzut 

încă nimic din Tainele Mele, aşa că nu fii speriată când vin la tine în acest chip să te vizitez...  

 
 

Pentru grupul din Rhodos, 14.7.93 

-Preaiubiţii Mei, aflaţi că Eu sunt blând şi smerit cu inima. Rugaţi-vă pentru preoţii voştri. (mitropoliţii 

ortodocşi greci care se certau) Voia Mea este ca voi să lucraţi în Lumina Duhului Meu. Mângâiaţi-Mă 

cu iubire; slăviţi-Mă şi păziţi-vă de buzele voastre; să fie pace între voi. Iubirea este un dar; v-am dat 

darul Iubirii Mele. Iubiţi-Mă şi iubiţi-vă unul pe altul. Fiţi una şi rămâneţi una! Vă binecuvântez pe toţi. 

Noi?  

      

 

28.7.93 

(-După reuniunea din Atena, mulţi s-au întors la Dumnezeu. Au venit oameni şi din insulele de prin  

împrejurimi ca să asculte. La această reuniune s-a făcut auzit şi glasul diavolului, aşa că am auzit şi 

ceva calomnii, dar asta nu ne-a stricat nouă bucuria şi pacea pe care le-am primit!) 

-Copila Mea, adu-ţi aminte totdeauna că Eu sunt lângă tine, şi mai ales în problemele tale. Sunt lângă 

tine în problemele tale, în bucuriile tale şi în fiecare eveniment, Eu Sunt. Înconjurat de îngerii Mei, vin 

la tine să te vizitez. Te iubesc. Copila Mea, fii binecuvântată şi nu te teme de cei mândri, lasă-Mi-i Mie, 

dar tu roagă-te pentru ei - şi ei sunt copiii Mei şi trebuie şi ei să fie salvaţi. Să nu-ţi închipui că nu sunt 

conştient de exigenţele misiunii pe care ţi-am încredinţat-o, dar alături de tine Eu Sunt pentru a te 

îmbărbăta... adu-ţi aminte de Prezenţa Mea.  
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8.8.03 

-Copila Mea, Eu, Domnul, te binecuvântez. Te iubesc, pururi aminteşte-ţi acest lucru. Spune aceasta cu 

Mine: 

„Iisuse, singura mea iubire, 

 mă rog pentru cei pe care Tu îi iubeşti,  

dar care nu ştiu să Te iubească,  

ca să fie şi ei curăţiţi şi vindecaţi, 

şi astfel să fie scăpaţi de tot răul,  

Amin.” 

 Învaţă această rugăciune şi spune-o după fiecare decadă a rozariului; ic. 

 

10.8.93 

-Pacea Mea ţi-o dau ţie. Continuă cu vigoare în Ritmul Meu şi crede-Mă, nimic şi nimeni nu se va aşeza 

vreodată între tine şi Mine; nimic şi nimeni nu va opri Mesajul Meu să se răspândească. Însămânţează 

peste tot şi, Vassula, fiica Mea, am pus în tine arma Mea şi aceasta este 

RUGĂCIUNEA. 

Roagă-te şi invocă-Mă; roagă-te şi alungă-l pe diavol; roagă-te şi refă Casa Mea care se clatină. Vino, 

Ochii Mei nu te slăbesc niciodată; fii sigură de asta, porumbiţa Mea. 

 
 

Copenhaga – Danemarca – 3.9.93 

-Doamne? 

-Eu Sunt. Nu te teme, Eu sunt Păzitorul sufletului tău. Iubirea este cu tine. Adu-ţi aminte că nu tu ai ales 

să fii aici, Eu am hotărât să te trimit la neamul acesta pentru a Mă slăvi. M-am folosit de sufletele Mele 

speciale să lucreze şi să deschidă o uşă în Suedia, Danemarca şi Olanda. Duhul Meu, Dătătorul de Viaţă 

va trece prin cetăţile lor şi va reînsufleţi pe fiecare. (adică, pe fiecare pe care îl va atinge Duhul Sfânt) 

Vă binecuvântez pe toţi. Ic. 

 

5.9.93 

-Îţi mulţumesc, Tată Preaiubit, că ni L-ai dat pe Fiul Tău, Cuvântul Viu, îţi mulţumesc din toată inima , 

Ţie, cel mai iubitor şi mai bun dintre toţi taţii. Iubirea Ta pentru mine a fost atât de mare, atât de vădită, 

încât aş vorbi despre Iubirea Ta oriunde m-ai trimite. Trimite-mă să mărturisesc despre Minunile Tale 

în pământul uitării, printre morţi şi în adâncurile respingătoare ale păcatului. Trimite-mă acolo unde 

orice bine se transformă în rău. Trimite-mă acolo unde mişelia omoară încetul cu încetul pe copiii Tăi. 

Trimite-mă acolo unde au repulsie la vederea Crucii Tale şi resping Jertfa Fiului Tău... Trimite-mă în 

morminte să trezesc cu Cuvântul Tău pe cei deja putreziţi. Trimite-mă să proclam Credincioşia Ta celor 

necredincioşi şi să le strig să se pocăiască şi să le spun că  

Împărăţia lui Dumnezeu le este la îndemână! 

-Slujitoarea Mea credincioasă, Eu, Yahve, te binecuvântez. Cerul este Casa ta. Da, fii grabnică în a fi 

generoasă cu păcătoşii; Eu voi fi slăvit. Lasă Cuvântul Meu să sfărâme inima lor de piatră şi Eu o voi 

înlocui, dându-le o inimă din carne... Mergi şi mărturiseşte, copila Mea, şi totul va fi bine. (L-am auzit 

pe Satana urlând:” Blestemată eşti tu!”) Nu-l asculta. Te-am înviat pentru Slava Mea! Te iubesc veşnic. 

Vassula, nu te descuraja, Cuvântul Meu va străpunge inimi şi le va reînvia. Eu, Yahve, voi continua să 

revărs Învăţăturile Mele peste tine. Vino. 
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Criza din Rusia – Moscova – 18.9.93 

-Doamne? 

-Eu Sunt. Pacea să fie cu tine. Aminteşte-ţi, Vassula Mea, Eu sunt cel care călăuzeşte. Nu ai de ce să-ţi 

fie frică, pentru că paşii tăi sunt călăuziţi de Mine, totuşi, fii prudentă; nu neglija să menţionezi că ei 

(ruşii) vor trebui să consacre Rusia Celor Două Inimi Ale Noastre ... şi Biruinţa va veni. Voi veni la ei să 

irig cu Duhul Meu pământul lor uscat. Aceasta nu se va face fără revoluţii şi jertfă. (În patru zile, în 22 

septembrie, criza din Moscova a atins apogeul) Eu, Domnul, zic vouă: Slava Mi-o capăt de la fiecare 

inimă care se căieşte. Rămâneţi în Mine şi îngăduiţi-Mi să-Mi împlinesc planurile în voi toţi. (Pr. O 

Carroll, pr. Rolf şi eu) Vă binecuvântez pe fiecare dintre voi. ic 

 

Moscova – 21.9.93 

-Doamne, Te întreb dacă este cu putinţă să-mi dictezi o consacrare la Cele Două Inimi, de vreme ce-mi 

ceri să le spun ruşilor să-şi consfinţească ţara celor Două Inimi ale Voastre. Vrei să faci asta, Doamne, 

ca să pot să le-o trimit? 

-Copila Mea, cu Mine nu trebuie să fii şovăielnică. (Am ezitat să-i cer.) Da, din toata inima am să-ţi dau 

una. Scrie: 

„Înscrisă în profeţiile Cuvântului Tău, O, Doamne, 

ştim, avem încredere şi credem 

că Biruinţa Inimii Tale Sfinte 

şi a Inimii Neprihănite a Mariei 

este în viitorul apropiat. 

Aşadar, venim umili să ne consfinţim 

pe noi înşine, familiile noastre şi ţara noastră 

Celor Două Inimi Preasfinte ale Voastre. 

Credem că, dacă ne consfinţim ţara Vouă, 

neamul nu va mai ridica sabia contra altui neam 

şi nu va mai fi pregătire pentru război. 

Credem că, dacă ne consfinţim ţara 

Celor Două Inimi iubitoare ale Voastre 

toată mândria omenească şi aroganţa, 

toată nelegiuirea şi împietrirea inimii vor pieri 

şi tot ce e rău va fi înlocuit 

cu iubire şi lucruri bune. 

Credem că Cele Două Inimi Sfinte ale Voastre 

nu vor rezista acum la suspinurile noastre 

şi la nevoile noastre, 

ci în Flacăra lor Iubitoare ne vor auzi 

şi vor veni la noi să ne tămăduiască rănile adânci 

şi să ne aducă pace. 

O, Inimă Preasfântă a lui Iisus 

şi Inimă Neprihănită a Mariei, 

suflaţi peste noi o scânteie 

din Cele Două Inimi ale Voastre 

care să înflăcăreze inima noastră; 
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faceţi din neamul nostru 

Sălaşul Desăvârşit al Sfinţeniei Voastre. 

Sălăşluiţi în noi şi noi în Voi 

ca astfel, prin Iubirea celor Două Inimi ale Voastre, 

să putem găsi 

Pacea, 

Unitatea 

şi Convertirea; 

Amin. 

Vassula Patimilor Mele, Eu sunt cu tine. Unic, Atotputernic, Statornic, Credincios şi Adevărat. Aminul 

te însoţeşte. Auzi-Mă: sceptrele şi tronurile nu M-au impresionat niciodată. Acesta este motivul pentru 

care Înţelepciunea îi favorizează pe cei săraci şi needucaţi. Prin nimicnicia ta, Sfânta Mea Faţă va fi 

revelată. Voi lăsa celor la care M-am revelat de bună voie o amintire nepieritoare. (Când persoanele Îl 

văd pe Iisus apărând în locul meu în timpul întâlnirilor şi al reuniunilor.)  Mă voi arăta societăţii tale. 

Nu voi ascunde că Eu Sunt este autorul „Adevăratei Vieţi în Dumnezeu; ” aceasta (faptul că se arată El 

Însuşi, apărând astfel) este tot un dar de la Cel Preaînalt... şi tu, copila Mea, cinsteşte-Mă pe Mine, 

Dumnezeul tău, ducându-te la adunări fără teamă pentru a arăta Măreţia Mea.  

Grăieşte despre profeţiile pe care Eu Însumi ţi le-am dat, din Porunca Mea şi le voi lăsa să ajungă până 

în cele patru colţuri ale pământului precum fulgerul. Fii generoasă, oferindu-Mi timpul tău şi mergi unde 

e nevoie de ajutor. Nu arăta niciodată părtinire. Mergi acum în credinţă şi fii veşnic un martor. Eu, 

Domnul, Unul Sfânt, voi conversa cu tine pururea; şi pe această cale, da! (Când Iisus a adăugat : „Şi pe 

această cale...” a făcut-o din pricina faptului că eu n-am înţeles în ce fel va face convorbirea cu mine, 

pe cale numai orală sau şi în scris.)  Vino. 

      

 

Sărbătoarea Sf. Arhangheli - 29.9.93 

Sf. Mihail mi-a dat acest mesaj: 

 -Dumnezeu este Regele întregului pământ şi al cerului, nimeni nu e ca El! El este salvarea voastră, tăria 

voastră şi pacea voastră. În nenorocirea voastră, El vă va întinde Mâna ca să vă ridice şi să vă salveze. 

Dumnezeu este Stăpânul Cerurilor şi al pământului, şi nimeni nu este ca El, nimeni nu se poate compara 

cu El.  

Zic vouă: staţi în trezvie, fiindcă nimeni nu ştie ziua când Stăpânul vostru va veni la voi. Cel 

Atotputernic nu va mai lungi hotărârea Lui. Va veni la voi toţi sub formă de Stâlp de Foc şi lumina 

poporului Lui va fi ca un foc şi Cel Unul Sfânt al vostru ca o Flacără arzătoare care va mistui viclenia 

celui rău. (Aluzie la Purificare) Lumina Lui va pătrunde şi va străpunge Întunericul şi aceia care n-au 

putut să vadă, vor vedea. El va nimici mândria lumii prezente. Rămăşiţa rămasă va fi Avutul Lui; vor fi 

atât de puţini că până şi un copil ar fi în stare să-i numere, dacă Cel Atotputernic nu aude un strigăt de 

pocăinţă de pe pământ!  Sentinţa Lui e dreaptă. Rămâi în Domnul, Vassula, şi El îţi va da tărie; te voi 

păzi. 

 

CAIETUL 68 

30.9.93 

-Doamne, Cel Sfânt şi Credincios, 

Învăţăturile Tale sănătoase mi-au dat mie Lumină; 



 25 

Tu eşti Lumina lumii. 

Fiul Celui Prea Înalt, Tu m-ai educat ca pe Aleşii Tăi, 

fără să am vreun merit. 

Fie Numele Tău binecuvântat! 

 

Unule Prea Sfânt, fii Călăuzitorul vieţii mele 

ca să pot astfel atinge desăvârşirea 

care Te bucură pe Tine. 

 

Condu-mă, domneşte peste mine 

şi zideşte Împărăţia Ta în mine 

ca sufletul meu să devină astfel 

locaşul desăvârşit 

al Dumnezeirii Tale şi al Sfinţeniei Tale. 

Amin. 

-Ah! Cununa vieţii va fi dată celor credincioşi. Rămâi în Mine şi vei atinge desăvârşirea şi viaţa! 

Micşorează-te încă şi mai mult acum şi fereşte-te să te uiţi în stânga şi în dreapta. Te voi însoţi până la 

capătul alergării tale... Vassula, am reînviat sufletul multora în timp ce duhul tău Îl căuta pe al Meu. 

(Semi-tăcerea Lui faţă de mine şi Prezenţa Lui care mi-a scăpat adesea pentru mai multe zile. Această 

semi-tăcere şi ascunderea Lui au fost pentru sufletul meu îngrozitor de chinuitoare.) Am tămăduit şi 

făcut miracole datorită grelelor tale încercări. Mi-a făcut plăcere să ofer Tatălui in acest chip ispăşirile 

tale şi prin ispăşirea ta, i-am câştigat pe cei fără de Dumnezeu.  

Ah... draga Mea prietenă, am nevoie de generozitatea ta ca să curăţ pe cei necuraţi cu preţul a tot ce ai. 

Copila Mea, ai câştigat suflete dându-Mi ceasurile tale cele mai plăcute. (orele de meditaţie şi de dictare 

în Prezenţa Lui, ceasurile tovărăşiei Lui) Vassula, Unitatea între fraţi nu va veni doar prin cuvinte, ci 

prin acţiunea Duhului Sfânt. Te-am îndrumat să cauţi unitatea şi să trăieşti unitatea pe care o doresc. Te-

am ferit de a cădea în ispită pentru că vreau să fii exemplul viu a ceea ce va fi Unitatea. Cine se va uita 

la tine va vedea Unitatea conform planurilor Inimii Mele. Nu te lăsa descurajată de aceia care nu pricep 

Planul Meu în tine. Darul pe care ţi l-am dăruit este mai presus de preţul perlelor, mai presus de preţul 

tuturor comorilor lumii, adunate toate laolaltă!  

Ah, Vassula Mea, Eu, Dumnezeu, nu te voi mustra pentru unitatea pe care o trăieşti, ci voi mustra pe cei 

care te atacă în misiunea ta. Atacurile lor asupra ta sunt ca o piatră aruncată în pupila Ochilor Mei ... Eu, 

Cel Prea Înalt, te-am crescut ca să fii un model de unitate. Voi (Eu şi cei care trăiesc unitatea ca mine) 

sunteţi pârga Unităţii. Grăiesc ţie: întinde mesajele Mele cât mai departe cu putinţă, în lung şi-n lat. 

Adu-ţi aminte: Unitatea va veni prin umilinţă şi iubire. Acum, păstrează în inima ta cele ce am să-ţi 

spun: pentru a dobândi unitatea, am nevoie de ispăşiri ... 

-De la mine, Doamne? 

-De la tine şi de la oricine e generos; nu sunt Eu oare prima ta Iubire? 

-Da, Tu eşti, Iisuse. 

-Eu sunt Cel ce te va duce la mântuirea ta, aşa că nu te teme de Mine. Îţi voi da destulă tărie ca să înduri 

încercările care te ţintesc pentru a-ţi fura Pacea pe care ţi-am dat-o. Pacea Mea va rămâne peste tine, 

îngerul Meu, şi ca soarele care răsare deasupra mării, Sfânta Mea Faţă va fi revelată din când în când 

prin tine şi asupra ta (De nenumărate ori, Iisus sau Binecuvântata noastră Maică mă eclipsează şi 

oamenilor le apare Chipul Lor în locul chipului meu.) în timp ce-Mi porţi interesele Mele. Mă voi 

manifesta şi în acest fel ca insulele, munţii şi fiecare câmpie să creadă că eşti trimisă de Cel Preaînalt şi 

că Eu Sunt este Autorul „Adevăratei Vieţi în Dumnezeu” şi că tu eşti solul Meu şi ca atare, ceea ce Eu îţi 
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grăiesc este ceea ce tu glăsuieşti. Cine te respinge, respinge Cuvintele Mele. Diavolul a pus deja în 

mintea acuzatorilor tăi să te defăimeze, dar lasă totul în Mâinile Mele. Slujeşte-Mi cu credincioşie şi 

iartă-i pe acuzatorii tăi ca Tatăl şi cu Mine să putem să împlinim Lucrarea Noastră în tine. Trăieşte în 

sfinţenie şi du-ţi la împlinire lucrarea ta în pace. Eu, Iisus, te iubesc şi te binecuvântez din Cer. 

      

6.10.93 

-Vassula, copila Mea, Eu, Yahve, îţi dau Pacea Mea. Ţine-ţi ochii aţintiţi la Mine şi vei trăi. Uite, voieşti 

tu să-ţi reînnoieşti legămintele de slujire şi de credincioşie faţă de Mine? 

--Voiesc să împlinesc ceea ce trebuie să împlinesc, Yahve, Domnul meu. Voiesc să slujesc şi să fiu 

credincioasă Dumnezeului meu Yahve şi Salvatorului. Vie Împărăţia Ta şi facă-se Voia Ta. 

-Mai voieşti încă să te duci la cei la care te trimit şi să fii Ecoul Meu? 

-Da, voiesc, atâta vreme cât nu Te pierd din vedere pe Tine, Dumnezeul meu. 

-Sunt pururea cu tine... împreună, Eu şi tu vom umbla, mâna ta strânsă în Mâna Mea. Mai voieşti să 

sădeşti noi viţe de vie şi să le înfrumuseţezi pe acelea care nu au fost îngrijite? 

--Voiesc, Abba, atâta timp cât săditul este făcut de Mâna Ta aşezată peste mâna mea ca s-o 

călăuzească. Voiesc să înfrumuseţez viile Tale atâta vreme cât Razele calde ale Luminii Tale 

Dumnezeieşti strălucesc peste ele. 

-Sunt înaintea ta pentru a te călăuzi, calcă pe Urmele Mele. Îmi voi revela Sfânta Mea Faţă şi voi străluci 

peste voi toţi. Voieşti să-Mi adăpi viile Mele? 

-Da, Doamne al meu, atâta vreme cât apa vine din Izvoarele Tale. 

-Apa va ţâşni (Aluzie la: oamenii -apa- care vor învia spiritual) din Propriile Mele Izvoare, din Tronul 

Meu şi al Mielului, şi viile Mele vor rodi şi frunzele lor nu se vor veşteji în veac. (-Viţa de Vie 

reprezintă poporul lui Dumnezeu; -Izvorul reprezintă Sfântul Duh; -Fruunzele care nu se vor veşteji 

reprezintă; dumnezeirea şi viaţa veşnică.)Voi păzi noile Mele vii, Ochii Mei nepărăsindu-le în veac. Vor 

răsări muguri delicaţi şi ramurile lor vor purta roade din belşug pentru a sătura fiecare gură înfometată. 

Mă voi îngriji de toate făpturile vii. 

 Fiică, oare n-am grăit că dintr-un râuleţ Cuvântul Meu se va transforma într-un fluviu şi că fluviul va 

începe să se reverse ca un torent şi va creşte şi se va preschimba într-un ocean, un ocean de Iubire? (în 

1986, în mesajele din 20.03.1987, 20.05.1987, 5.11.1987). Vezi tu cum prezicerile iniţiale se adeveresc? 

N-am grăit Eu oare că Înţelepciunea este Învăţătorul tău care te va instrui, şi că Învăţăturile Mele se vor 

revărsa precum prorociile? N-am spus (în 1986) că Eu, Dumnezeu, te voi forma şi te voi duce în 

Adunările Mele ca să mărturiseşti pentru Mine, Cel Preaînalt? N-am spus Eu, Vassula, fiica Mea, că 

pământul va fi acoperit de Cuvântul Meu (Mesajele) precum ceaţa? N-am spus Eu, copila Mea, că te voi 

purta peste valurile mării şi peste întreg pământul şi peste fiecare seminţie şi neam să proclami Imnul 

Iubirii Mele (Mesajele) şi să Mă slăveşti? Tresaltă dar de bucurie în Mine! Vino şi laudă-Mă, copilă. 

Vezi tu cum toate prezicerile Mele iniţiale s-au adeverit? (Majoritatea prezicerilor au fost prezise în 

1986)  

Tatăl tău este Conducătorul tău, Eu sunt Conducătorul Cerurilor şi al pământului, Eu sunt Capul întregii 

zidiri, uimitor de mare, nimeni şi nimic nu Mă întrece. Mie Îmi sunt de-ajuns. Vlăstar? ... comoara Mea, 

nimeni nu poate egala slava Mea. Crezi tu că Eu pot să răstorn regi şi regate dacă acestea ar deveni o 

piedică în calea Imnului Meu de Iubire? (Mesajele) Ţi-am făgăduit toate aceste lucruri cu mult înainte de 

a se petrece şi astăzi, zic ţie: Eu, Dumnezeu, îţi voi da Tăria Mea şi o memorie care să reţină toate 

Învăţăturile pe care le-ai auzit de la Înţelepciune. Cu toate că acuzaţii violente se vor abate asupra ta ca 

grindina, nu te teme, te voi strânge şi mai tare la Inima Mea şi te voi ocroti. Satana a luat asupra lui să-ţi 
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poarte război şi tu ai devenit ţinta lui de căpetenie, hotărât fiind să te oprească de a mai proroci. Nu-ţi fie 

teamă de ameninţările lui, Eu te voi ajuta, te voi ajuta, aşa că prinde inimă! Vei trece pe lângă neatinsă şi 

ocările pe care le aruncă asupra ta, folosindu-se de oameni, nu vor face decât să te întărească.  

Voi lucra miracole neaşteptate în Adunările Mele pentru a le aduce aminte copiilor Mei că Eu Sunt, 

Tatăl, pe care L-au uitat, nu i-a uitat niciodată. Le voi aminti că Prezenţa Mea salvează şi că Duhul Meu 

Sfânt, pe care ei L-au uitat, le dă odihnă. Voi aduce aminte copiilor Mei că Mila Mea nu trece pe lângă 

nesimţitoare, căci Eu sunt Tată pentru ei. Voi face ca inima lor să cânte pentru Mine şi-şi vor da seama 

că în afara Sanctuarului Meu masa lor e goală. Vor înţelege că în afara Sanctuarului Meu se vor stinge 

de dureri şi greutăţi, în afara braţelor Mele vor întâmpina Nimicirea şi Moartea. Generaţia voastră are 

privilegiul de a auzi Glasul Meu. Am deschis Gura Mea să vorbesc şi să instruiesc pe cei neînvăţaţi. 

Sunt hotărât să vă dau Pacea Mea şi să vă salvez, sunt hotărât să se ştie că Eu sunt Tatăl şi voi – sămânţa 

Mea. 

 Astăzi, vlăstarii măslinului sunt mlădioşi şi frunzele apar. Tot nu recunoaşteţi Timpurile? Cum se face 

că atât de mulţi dintre voi nu pot să citească şi să înţeleagă Scripturile? Cum se face că majoritatea dintre 

voi v-aţi pierdut priceperea? N-am zis Eu oare: vegheaţi? Copiii Mei, astăzi Împărăţia Mea vă este 

oferită, nu treceţi pe lângă Ea fără măcar să luaţi seama, nici nu lăsaţi ca Împărăţia Mea să treacă pe 

lângă voi. Nu treceţi cu vederea Iubirea Mea. Vino, sunt pururea cu tine. 

 
 

11.10.93 

-Vassula Inimii Mele Sfinte, scrie:  

Sunt prezent şi lângă tine. Îţi voi spune toate lucrurile pe care voiesc să le scrii. Îngăduie-Mi să-ţi 

folosesc mâna, porumbiţa Mea. Fiică din Egipt, fii ca un torent de plină cu Mesajul Meu, revarsă-te 

peste ţări, oraşe şi locuitori, strigă şi nimeni nu te va face să taci; înaintează cu Binecuvântarea Mea, 

fiică. Nimiceşte viperele şi năpârcile, (viperele şi năpârcile sunt analoage cu învăţăturile mincinoase, cu 

răstălmăcirile) te voi lăsa să scapi cu viaţă de otrava lor. Te voi veghea ca o mamă care veghează asupra 

pruncului ei. Vorbeşte! şi nu te teme de nimeni. Spune-le că Prinţul Păcii, acest Dumnezeu înconjurat de 

heruvimi, şi-a lăsat coroana şi veşmintele regeşti pentru a patrula lumea desculţ şi îmbrăcat în sac 

(Ap.11:3) spre a-şi manifesta jalea Lui. Precum M-am purtat cu tine cu blândeţe şi ţi-am acordat un loc 

în Inima Mea, tot aşa Mă voi purta şi cu restul copiilor Mei; din păgâni ridica-voi preoţi levitici 

credincioşi şi voi sfârşi călătoria lor cu ei. Curaj, fiică! Binecuvântaţi sunt cei care Mă iubesc, cerul este 

casa lor; binecuvântaţi cei care se bucură la auzul Paşilor Mei, ei se vor bucura întru Mine. Cum ţi-am 

reînnoit ţie viaţa, fiică, tot aşa reînnoi-voi pe toţi aceia care vor chema sincer Numele Meu.  

-O, Dumnezeule, Tu Însuţi m-ai ales din pământul uitării pentru a fi crainica ta. Chematu-m-ai pe nume 

la slujrea ta. Iată-mă, Doamne, Educatorule şi Bunule Stăpân, Sfânt Însoţitor, Apărător şi Sfetnic. Ah, 

Doamne, Tainele Tale nu le-ai ascuns, şi nici Planurile tale de la faţa mea; lăsatu-Ţi-ai Slava şi 

Coroana de-o parte şi te-ai coborât din Cer pentru a  vizita  din Iubire nevrednicul meu suflet.  

Nu, Tu nu-i dispreţuieşti pe cei mişei, nici pe cei sărmani în nemernicia şi sărăcia lor, ci vii de bună 

voie în ajutorul lor. Mă călăuzeşti zilnic să mărturisesc Slava Ta şi ca o Torţă care luminează calea, 

Prezenţa Ta mă fereşte de a cădea. La Banchetul Tău mă inviţi în fiecare zi a vieţii mele spre a-mi spăla 

sufletul cu Mană Cerească. 

Sărmana mea inimă Tu ai altoit-o pe Inima Ta Sfântă; acolo Tu îmi înviezi sufletul meu spre a-Ţi cânta 

Credincioşie. Tu îmi faci duhul să tresalte de bucurie să proclame fără teamă naţiunilor Cuvântul Tău. 

Cu Mâna Ta Dreaptă strânsă peste a mea, sădeşti, zideşti: Dreptate şi Tărie. Da, Regele Cerurilor şi al 
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pământului sădeşte virtute unde e viciu, pace unde e război, unitate unde e dezbinare, iubire unde este 

ură, credinţă unde este nelegiuire, nădejde unde este disperare. Sfânt este Numele Lui.  

Instituit-ai Împărăţia Ta( Biserica) pe pământ, ungându-ne şi dându-ne o nouă viaţă sufletelor noastre. 

Pentru a ne salva, Ţi s-a refuzat ceea ce Buzele Tale au implorat  la Ghetsemani, dar Tu ai răspuns 

când Tatăl Te-a chemat.  

De-acum, sufletul meu va trăi numai pentru Tine şi-Ţi va sluji numai Ţie singur. Proclama-voi Măreţia 

Numelui Tău cât voi trăi. 

-Tu mă vei proclama generaţiilor ce încă vor veni, spre a arăta Dreptatea Mea oamenilor încă nenăscuţi. 

Nu, Eu nu-i dispreţuiesc pe cei mişelnici, nici pe săraci nu-i trec cu vederea, ci vin la ei cu Inima în 

Mâna Mea pentru a le arăta că Iubirea Mea e nepieritoare şi că a Mea Credincioşie rămâne din veac în 

veac. 

 Îmbrăcatu-M-am în sac în zilele voastre spre a-Mi arăta jalea. Stâlpii Cerurilor se cutremură şi îngerii 

Mei sunt topiţi de jale văzând această generaţie urmând poteca bătătorită de Satana. De aceea Mă plec 

de pe Tronul Meu până la voi toţi. Nu, nu voi trece cu vederea pe nici unul. Voi şedea cu cei mişelnici şi 

ei nu se vor teme de Mine. Desculţ Mă voi împrieteni cu ei („desculţ”- simbol al simplităţii) şi le voi 

spune că de la începuturi ei n-au fost niciodată fără de tată şi că, dacă n-au priceput niciodată Legile 

Cereşti,a fost din pricină că nimeni n-a fost lângă ei să-i înveţe şi nici nu le-a spus cineva că ei sunt  

sămânţa Celui Atotputernic. După aceea, aduna-voi pe ei împrejurul Meu ca pe nişte miei, aproape de 

Inima Mea şi, aidoma cuiva care e gata să dezvăluie un secret, îi voi hrăni pe pe Buzele Mele cu : Tatăl 

Nostru. 

Apoi, grăi-voi lor că IUBIREA este înaintea ochilor lor. Pâinea Vie este chiar Acela care stă în mijlocul 

lor, Cel care a trăit şi a murit pentru ei le grăieşte acum, Cel a cărui Suflare a făcut Cerurile luminoase şi 

prin Care toate lucrurile au venit întru fiinţă este cu ei, se află în faţa ochilor lor. Invita-voi pe toţi 

trecătorii: „cine este mişelnic şi dispreţuit de societatea voastră? Să vină pe această cale.” Nu voi lăsa pe 

nimeni flămând, pe nimeni sărman, pentru că Binecuvântările Mele sunt bogăţii şi Iubirea Mea e 

îndestulătoare.  

Căile Mele sunt căi încântătoare, cărările Mele duc la Viaţă veşnică. Îi voi instrui pe cei nenorociţi şi 

sărmani, spunându-le că Tatăl lor din Cer este Păzitorul lor, un Dumnezeu salvator. Le voi aminti că şi 

ei sunt rânduiţi drept copii ai Lui şi că pot să-L cheme „ Tatăl meu”, şi dacă întreabă: „Unde poate fi 

găsită Înţelegerea?” le voi spune: „Înţelegerea, copilul Meu, stă în ocolirea a tot răul.” „ Dar cu ticăloşia 

noastră cum rămâne, ce vei face ca să ne deschizi ochii?” vor exclama ei. Cei mişelnici? Îi voi salva prin 

însăşi mizeria lor şi voi folosi suferinţa pentru a le deschide ochii. Apoi, inima celor mizerabili se va 

înmuia  şi-Mi vor cere să am grijă de ei precum tu Mi-ai cerut, fiică. Şi apoi, din toţi aceştia voi face un 

popor puternic cu Măreţia Numelui Meu. Şi când vor fi repinşi şi întrebaţi de apostaţi: „De ce vă 

bucuraţi aşa de tare? Cum de îndrăzniţi să proclamaţi Cuvântul lui Dumnezeu în Sanctuarul Lui, bandă 

de depravaţi!”, grăi-voi acelor apostaţi: „Dacă aceştia tac, pietrele vor striga şi mai tare, până ce vor 

surzi urechile voastre.  

Astăzi, chiar azi, iau de la voi Împărăţia Mea şi O dau acestei rămăşiţe, de vreme ce voi înşivă nu intraţi 

în Ea şi nici pe ceilalţi care vor, nu-i lăsaţi. De-acum înainte le voi fi Sfetnic şi Rege înlăuntrul lor. De-

acum înainte, pe ei îi voi trimite în cetăţi să proclame Iubirea Mea şi să transmită mai departe celorlalţi 

Tradiţia pe care Eu Însumi i-am dat-o lui Petru şi discipolilor Mei. Deoarece această rămăşiţă va fi 

altoită pe Mine, ea va curăţi cetăţile Mele şi va pune capăt păcatului. Eu, Dumnezeu, vă binecuvântez 

pentru că Mă auziţi. Iubirea vă iubeşte. 

      

 

Mai târziu: (Tatăl Veşnic vorbeşte) 
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-Porunca Mea pentru tine este: iubeşte-Mă, scrie Mesajele Mele şi mergi din popor în popor să proclami 

Cuvintele Mele; fii Ecoul Meu. Cei care au urechi de auzit să audă, cei care nu vor să audă, să nu audă. 

Tot ce vei întreprinde va fi sub călăuzirea Mea şi binecuvântat, aşa că nu te teme. Timpul e scurt, 

făptuieşte fără întârziere, aceasta este tot porunca Mea. Inima Fiului Meu e sfâşiată şi nu mai sunt în 

stare să mai îndur tristeţea Lui. Vassula, micuţo, Eu, Yahve, Tatăl tău şi Abba al tău iubitor, te voi ajuta 

în această bătălie; mergi împreună cu Mine. Cuvintele pe care le pronunţi nu sunt cuvintele tale, ci ale 

Mele. Orice faci pentru Casa Mea Mă slăveşte. Rămâi în Mine, pentru că în tine şi prin tine, Mă văd 

copiii Mei pe Mine. Îţi voi da ajutorul de care ai nevoie şi te voi întări ca să poţi să calci în picioare cu 

Puterea Mea în tine, pe duşmanii Casei Mele şi cu aceasta, să-ţi împlineşti misiunea, slăvindu-Mă pe 

Mine. Copila Mea, acum întoarce-te la treburile tale (treburile casnice) şi adu-ţi aminte copila Mea şi 

avutul Meu că Eu, Dumnezeu, Tatăl tău, sunt cu tine şi în tine. Eu, Yahve, te binecuvântez din toată 

Inima Mea. 

 
 

22.10.93 

-Pacea să fie cu tine. Bizuie-te pe Mine şi nu te teme. Dacă pui toţi demonii împreună cu Satana cu tot, 

şi tot Eu sunt mai tare decât ei toţi puşi laolaltă. Scumpa Mea, nu te îndoi niciodată de Iubirea Mea 

Veşnică. Ic 

 

11.11.93 

-Pacea să fie cu tine. Cel care îţi vorbeşte este Domnul tău şi pentru Slava Mea Mă arăt ţie şi societăţii 

tale! (De multe ori, Domnul mă face să dispar în ochii anumitor persoane pentru ca El să apară în locul 

meu) Vino, vino şi cântă-Mi un cântec. 

-Nu ştiu să cânt, Doamne. 

-Nu ştii să cânţi? Atunci lasă-Mă să scriu, împreună cu tine, cuvintele unui cântec; apoi, şi numai de le 

citeşti cu glas tare, dar din inimă, intonaţia lor se va preschimba într-o melodie în Urechile Mele. Scrie:  

 

Emanuel, vino, 

vino Preaiubitul meu, 

vino şi înviază sufletul meu, 

vino şi dăruieşte viaţă sufletului meu! 

 

O, Preaiubite al Tatălui, 

Mi-am deschis uşa inimii mele; 

trebui-va să aştept îndelungă vreme 

până ce vei păşi în cămările mele? 

Simpla Ta trecere prin inima mea 

va lăsa în urmă o mireasmă 

din balsamul cel mai plăcut mirositor 

al parfumului Tău 

fiindcă Iubirea Ta va tămădui 

sufletul meu vrednic de jale. 

Duh al Iubirii, 

acordă-mi numai partea mea din Iubirea Ta. 

Emanuel, vino, 
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vino, Cel Desăvârşit al meu, 

vino şi răpeşte-mi sufletul, 

căci altfel sărăcia va lua în stăpânire 

biata mea inimă! 

 

O, Preaiubite al Tatălui, 

cât eşti de Frumos! 

Fiul Celui Preaînalt, 

cine e asemenea Ţie? 

Vino şi atrage-mă pe Urmele Paşilor Tăi, 

vom face drumul împreună, 

vom urma semnele 

aşternute de Mâna Tatălui Tău, 

care duc la Grădina Lui de Desfătări. 

Vom urma, Preaiubitul meu, 

într-o singură inimă şi într-un singur cuget, 

poteca dulce înmiresmată 

pe care Tatăl Tău mi-a rânduit-o. 

Pentru a mă îmbărbăta, 

El a acoperit cărarea mea cu safire; 

pentru încredinţarea mea, 

El Şi-a semnat cu untdelemn Sfântul Său Nume 

peste tot asupra mea. 

 

O, Preaiubite al Tatălui, 

Tu, din ale cărui Mâini picură 

mir curat de la Înviere întruna, 

vino şi robeşte-mi sufletul 

cu o singură privire a Ta - 

e destul pentru mine 

ca să-mi păstrez sufletul netulburat şi liniştit, 

e destul pentru mine 

ca să-mi bucur ochii 

de Prezenţa Ta. 

 

Suflare a grădinii mele, 

Fântână a sufletului meu, 

Izvor al Iubirii Sublime, 

întru totul vrednic de adorare şi Sfânt, 

Tu, de la care vine toată rodnicia, 

revarsă Duhul Tău peste întreaga omenire, 

arată-Ţi Marea Ta Iubire 

în Cer şi pe pământ. 

 

O, Preaiubite al Tatălui, 

Tu eşti întru totul Frumos, 
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cu ce Te voi asemăna 

pe Tine, Viaţa mea? 

Cu un stâlp de fum de tămâie, 

cu o rază de Lumină sclipitoare, 

cu o suflare de mir curat. 

Prezenţa ta, Doamne, 

stă maiestuos dinaintea mea, 

şi ah, ca şi cum aş fi regină eu însămi, 

Tu mă ridici ca să-mi strângi la piept sufletul meu, 

şoptindu-mi cu gingăşie la ureche 

Iubirea Ta: 

 

„ Porumbiţa Mea, 

sunt bolnav de iubire pentru tine. 

Vin din înaltul cerului să te vizitez, 

pus-am Coroana Mea deoparte 

şi coborâtu-M-am de pe Tronul Meu. 

Nu voi întârzia. 

Încă puţină vreme acum, 

foarte puţină vreme, 

şi blestemul va fi ridicat. 

Vă voi reînnoi 

şi vă voi da înapoi dumnezeirea voastră. 

 

Preaiubita mea, 

da-voi apă ţie fără plată din fântâna Vieţii, 

ţie, care însetezi după Iubirea Mea. 

Regele tău nu-şi va găsi odihnă 

câtuşi de puţin, preaiubita sufletului Meu, 

până ce nu-I vei îngădui 

să-ţi pecetluiască inima 

cu Sărutarea Lui Dumnezeiască, 

o Sărutare a Gurii Lui. (Cântarea Cântărilor, 1:1) 

N-ai văzut tu oare 

cum soarele se întunecă 

de fiece dată când te îndoieşti de Iubirea Mea? 

Apropie-te de Mine, suflet scump 

şi revărsa-voi peste tine 

bogăţii fără număr 

din Inima Mea Sfântă; 

pentru tine singură le-am păstrat, 

ca să fac sufletul tău să devină frumos ca primăvara 

şi să-l prefac într-un turn de fildeş, 

un Cer pentru Mine singur. 

Nu ţi-ai dat seama 

că te-am altoit în Mine? 
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Lasă-Mă să-ţi aud iarăşi glasul...” 

 

„Cât eşti de Splendid, 

Tu, Unule Uns, 

Mielul de Jertfă al lui Dumnezeu, 

înconjurat de îngerii tăi 

şi de toţi sfinţii, 

Unule Irezistibil, 

Oglindire a Tatălui, 

Lumină întreit sfântă, 

Unul în Trei, 

Trei într-O Lumină, 

mai strălucitor decât o mie de sori, 

cum de-am fost eu socotită vrednică 

să văd pe Fiul 

şi în Fiul, pe Tatăl?” 

 

„N-ai auzit tu oare, porumbiţa Mea, 

că cei umili bucura-se-vor în Mine 

şi că cei mai săraci 

tresălta-vor de veselie în Prezenţa Mea? 

N-ai luat seama tu oare la slăbiciunea Mea 

ce o am pentru cei mişelnici 

şi cum Mă bucur nespus să-i învăţ 

pe cei săraci?” 

 

Dumnezeul meu, Dumnezeul meu! 

Cine este Aceasta, răsărind ca aurora, 

licărind la revărsatul zorilor 

ca steaua dimineţii? 

Cine este Aceasta, mai frumoasă decât luna, 

împodobită cu soarele 

şi cu o Poartă larg deschisă în Inima Ei? 

 

„Ea este Regina Cerului, 

Ea este Maica Mea şi Maica ta, 

cea mai încântătoare dintre femei, 

frumoasă ca Cerul, 

strălucitoare ca Slava Mea, 

unică în Desăvârşirea Ei, 

Desfătarea Sufletului Meu. 

Ea este Femeia 

ce poartă cele douăsprezece stele 

ca o cunună pe Capul Ei, 

Vasul Slavei Mele, 

o Oglindire a Luminii Mele Veşnice. 
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Ea este Aceea a cărei Prezenţă în Curţile Mele 

întrece în strălucire 

toate constelaţiile puse laolaltă. 

Ea este Vasul Adevăratei Lumini, 

Cuvântul întrupat, şi care a trăit printre voi. 

Ea este Har din Har 

şi cea mai Dulce Cântare a psalmiştilor. 

Ea este Tema Bucuriei Mele, 

Cinstea Mea şi Lauda Mea, 

Ea este Poarta Cerului, 

Aceea care arată copiilor Ei 

cum să intre în Împărăţia Mea; 

Ea este Capodopera Mea, 

Ea e Mângâierea Mângâietorului vostru, 

Co-Răscumpărătoarea Răscumpărătorului vostru, 

Mireasa Duhului Meu Sfânt. 

 

Fiică, nu-mi voi găsi odihna 

până ce nu te voi lua şi pe tine 

în Casa Maicii Mele, 

în Cămara Celei Care M-a zămislit pe Mine, 

pentru a-ţi revela şi ţie 

Frumuseţea Ei, 

după aceea, toate tainele 

care îţi păreau ţie un izvor al enigmelor, 

îţi vor fi pe neaşteptate 

revelate şi ţie, iubita Mea, 

ca o scăpărare de fulger 

şi vei înţelege 

de ce Femeia îmbrăcată în Soare 

se coboară acum din Curţile Mele 

la voi toţi, 

într-un moment atât de întunecat. 

 

Fie ca ochii tăi, porumbiţa Mea, 

ă fie aţintiţi înainte, 

privirea ta să fie 

drept înaintea ta. 

Pe Cărarea pe care am umblat, 

pe Aceea Mă voi întoarce, iubirea Mea. 

Veni-voi  şi Ma voi îngriji 

de Via Mea Eu Însumi. 

Emanuel va fi cu voi.” (sfârşit) 

 

-…îţi place? 

-Foarte mult! 
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-Binecuvântează-Mă dar, laudă-Mă şi iubeşte-Mă... 

-Fie Numele Tău binecuvântat şi lăudat; Iubirea să ne înveţe să-L iubim. Să-nvăţăm să Te căutăm în 

simplitatea inimii; Duhul Tău Sfânt să umple întreaga lume. Nici una din florile Tale să nu se ofilească, 

ci fă-le să răsară cu o mireasmă delicată, pentru a Te slăvi pe Tine, o, Sfântul Sfinţilor. 

 

 

Malawi – Balantry – Africa  26.11.93 

-Domnul meu, Atotputernice, zis-ai Tu: 

 „ Şi Eu, ca o albie de râu şi ca un izvor de apă curgând într-o grădină, voi adăpa grădina Mea şi voi 

îmbăta sădirea Mea.” (Sir. 24: 31-32) 

Duhul Tău s-a înduioşat de mizeria noastră... şi Ticăloşia a stârnit Milostivirea Ta Nemărginită, 

Sărăcia a incitat Mărinimia Ta să-şi lase deoparte Coroana şi să se plece până la ea, şi uscăciunea ei 

Te-a făcut să-Ţi întorci Ochii către ea... Tu ai zis:  

„Şi iată, s-a făcut Mie din albie, râu şi râul Meu s-a făcut mare. Acum învăţătura ca zorile o răspândesc 

şi o arăt până departe... Şi ca prorocia voi turna învăţătura şi o voi lăsa pe ea în neamurile veacurilor.” 

(Si. 24: 33-34) 

Şi Tu, Ziditorule a toate lucrurile, învăţatu-m-ai pe mine, Tu ai devenit Educatorul Meu şi Tu care m-ai 

zidit, ai rânduit un loc pentru sufletul meu. Grăit-ai: Vino şi trăieşte în Inima Mea Sfântă, Locaşul tău. 

Şi-acum, prins-am rădăcină în mijlocul Inimii Tale, m-ai împlântat în Carnea Ta, O, Doamne, făcându-

mă părtaşă cu Tine pe Vecie. Ce-ar mai putea să ceară cineva? 

-Îngăduie-Mi, floarea Mea, să te instruiesc şi oriunde voi merge Eu, vei merge şi tu; pe unde voi călca 

Eu, vei călca şi tu - Eu şi tu, împreună, uniţi, legaţi pentru toată Veşnicia. Te binecuvântez pentru că  le-

ai revelat copiilor Mei Sfânta Mea Faţă. Te voi ajuta, te voi întări şi prin tine, vor simţi şi vor vedea 

Prezenţa Mea, în tine vedea-vor Faţa Mea. Ai Pacea Mea. Eu, Dumnezeu, te iubesc. 

      

CAIETUL 69 

6 şi 8. 12. 93 

-Eu, i Panayia („Doamna Noastră Prea Sfântă”, în greacă) sunt cu tine acum. Fiică, lasă-L pe Iisus să 

te modeleze după cum doreşte El să fii. Oferindu-ţi voia Fiului Meu, Iisus Hristos, şi oferindu-te în 

întregime Lui, cu adevărat Îl mulţumeşti şi Voia Lui se face în tine. Nu te teme, lucrează cu ardoare şi 

reînviază Biserica Lui. Fie ca Zidirea Lui să priceapă că viu este Cuvântul şi fără de osteneală lucrător. 

Ca Mamă a ta, te voi încuraja pururea să ridici Crucea pe care ţi-a încredinţat-o Iisus. 

 Acum, scrie, fiică: În aceste zile, mai mult ca niciodată vă dau mesaje spre a vă reînvia credinţa şi spre a 

vă aminti despre lucrurile cereşti. V-am chemat încontinuu la Pace şi am răspândit mesaje pentru Unitate 

şi Împăcarea dintre fraţi. Am venit din Cer cu o adâncă tristeţe şi cu lacrimi pentru a vă face cunoscut 

cât de departe eraţi de Dumnezeu. Am venit la voi toţi spre a vă cere să faceţi pace cu Dumnezeu şi unul 

cu altul şi să nu mai faceţi deosebiri între voi, „căci oricine va chema Numele Domnului se va mântui.” 

(Rom. 10:13) Nu v-am lăsat pe nici unul. Am venit cu cuvinte de pace, chiar şi la ultimul dintre voi, 

pentru a proclama Pacea lui Dumnezeu şi am implorat această generaţie să-şi ridice privirea şi să-L 

caute pe Dumnezeu şi să-I ofere jertfe lui Dumnezeu. Am venit în zilele voastre în care atât de mulţi 

dintre voi v-aţi rătăcit de la viaţa în Dumnezeu; am venit ca să vă amintesc la toţi că un adevărat apostol 

al lui Dumnezeu este acela care face Voia lui Dumnezeu: 

A iubi este a face Voia lui Dumnezeu. 
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 Vassula, am fost trimisă de Dumnezeu ca să tămăduiesc o mulţime dintre voi, dar chemările Mele n-au 

fost onorate, nici la loc de cinste aşezate. Am fost trimisă de cel Preaînalt spre a vă aduna în mulţimi 

mari şi spre a vă învăţa că iubirea este esenţa întregii Legi. Fiica Mea, Sufletul Meu e trist pentru că 

binecuvântările Cerului sunt dispreţuite până în această zi. Nereuşind a recunoaşte dreptatea şi esenţa 

Mesajului care vine de la Dumnezeu, oamenii, până în această zi, încearcă să-şi promoveze propriile lor 

idei; astfel, Cuvântul a fost scos afară cu multă îndemânare şi Paşii Mei şterşi de mâna omenească de 

frica gurii lumii. De şi-ar fi pus numai nădejdea în Mine şi ar fi avut încredere în Mine ... cât de mult s-

ar fi folosit de pe urma convertirii acelora pe care ei continuă să-i respingă! 

Lucrează, micuţă, pentru Domnul şi îngăduie-I să întipărească pe tine întregul Lui Plan. Zilele se apropie 

când aceste întrebări vor fi puse de Domnul fiecăruia dintre voi: „ l-ai iubit pe semenul tău ca pe tine 

însuţi? Este cu putinţă ca încă să nu fi înţeles Voia lui Dumnezeu? Ai făcut tot ce-ai putut că să menţii 

pacea? Când duşmanului i-a fost foame, i-ai dat să mănânce de la masa ta? Când i-a fost sete, i-ai dat să 

bea? Cum se face că ce dai, dai fără iubire?” 

 V-am cerut rugăciuni; mulţi dintre voi se roagă, dar fără iubire; mulţi dintre voi postesc, dar fără iubire; 

mulţi dintre voi vorbesc despre Mesajele Mele, dar foarte puţini dintre voi le urmează, pentru că iubirea 

lipseşte din inimile voastre. Vă plecaţi până la pământ şi urmaţi litera Legii, dar nu reuşiţi să înţelegeţi 

inima Legii. Mulţi dintre voi vorbiţi despre unitate, dar sunteţi primii care îi osândiţi pe aceia care o 

practică, pentru că nu aveţi iubire. Dacă puneţi în practică tot ce v-am cerut fără iubire, sunteţi încă în 

întuneric; sunteţi încă pentru război, şi nu pentru Pace, credeţi că ştiţi totul, dar de fapt nu ştiţi nimic. 

Când am strigat pentru Împăcare, din moment ce sunteţi toţi parte unii altora, nu am fost auzită. Până în 

ziua de azi strig către voi toţi: 

trăiţi Mesajele Mele! 

 Reînnoiţi-vă în Dumnezeu, în Iubirea Lui, şi învăţaţi să vă iubiţi unul pe altul; fiţi buni şi sfinţi! Nu vă 

minţiţi pe voi înşivă, copilaşilor, urmând dorinţe deşarte. IUBIREA înseamnă a trăi în Adevăr. Oare nu 

aţi citit că: „ şi de-aţi împărţi toată avuţia voastră, bucată cu bucată, şi de aţi da trupul vostru ca să fie 

ars, iar dragoste nu aveţi, nimic nu vă foloseşte?” Oare n-aţi înţeles că dacă unul singur din voi e lovit, 

toate părţile Trupului lui Hristos sunt lovite şi suferă împreună cu el? Dacă îl loviţi pe semenul vostru, 

loviţi Trupul lui Hristos, nu pe cel al semenului. Puteţi spune: „ Am venit la Dumnezeu cucernic, sincer 

şi cu iubire.” „ Când?” vă va întreba El, „ când aţi venit la Mine cu cuvioşie, sinceritate şi iubire? Mi-aţi 

mutilat Trupul, am fost judecat, tratat cu insultă şi calomnie şi am fost trădat prin minciună; am fost 

dispreţuit şi respins, făcut cu totul de ocară de buzele voastre - aşadar, când aţi venit la Mine cu cuvioşie, 

sinceritate şi iubire? Vă cer să-Mi daţi câteva dovezi hotărâtoare ale iubirii voastre pentru Mine.” 

 Copiii Mei, daţi-vă seama acum de ce Satana a profitat de pe urma slăbiciunii voastre şi v-a ispitit la 

război. Hristos a venit la voi flămând şi nu I-aţi dat să mănânce; a venit însetat şi nu I-aţi dat să bea; a 

venit ca un străin şi nu L-aţi primit, ci L-aţi tratat după cum v-a plăcut. Copiii Mei, iubirea voastră nu 

trebuie să fie cuvinte goale pe buzele voastre, ci ceva pornit din inimă; iubirea voastră trebuie să fie vie 

şi lucrătoare. Sunt cu voi pentru a vă ajuta. Vă binecuvântez pe toţi zicând: tot ce faceţi, să se facă din 

inima voastră, în iubire.  

 

7.12.93 

-Vassula Inimii Mele Sfinte, pacea să fie cu tine. Deşi nu tu m-ai căutat pe Mine, ai aflat bunăvoinţă la 

Mine şi am venit la tine în nevrednicia ta; deşi nu erai potrivită perntru misiunea asta, am hotărât să te 

cresc cu Puterea Mea ca să ieşi şi să cucereşti prin Mesajul Meu o lume necredincioasă şi rea. Nu te 

teme niciodată, căci Eu sunt cu tine; rămâi credincioasă Mie şi nu lăsa să ţi se tulbure inima când 

Mesajul Meu nu este acceptat de unii. Este Mesajul Meu şi nu al tău, nu-i aşa? Tu trebuie numai să-l 

transmiţi şi nu te îngriji de restul. 
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 Fiică, de la început Tatăl Meu şi cu Mine te-am prevenit că vei întâmpina multă opoziţie, căci ceea ce 

salvează este dispreţuit de lume. Îţi spun iarăşi ca niciodată până acum: eşti slujitoarea Mea şi niciodată 

nu vei fi mai mare decât Mine, Stăpânul tău; nici un trimis nu e mai mare decât Cel care l-a trimis. 

Văzut-ai Rănile Mele -  şi tu le vei purta pentru că eşti cu Mine, dar nu-ţi fă griji, Iubirea este alături de 

tine pentru a te încuraja şi, precum Tatăl M-a trimis pe Mine ca să mărturisesc despre măreţia Iubirii Lui 

şi să slăvesc Numele Lui, tot aşa te trimit şi Eu pe tine. 

 Am fost trimis să fac cunoscut Numele Lui şi am spus că voi continua să Îl fac cunoscut şi asta şi fac. 

Cuvântul Meu este Adevărul; nu fii surprinsă când Mă cobor din când în când pentru a vă pomeni despre 

Tatăl. Aşa că acum şi tu, fiică, fii martorul Meu. Am ales pe câţiva spre a-Mi manifesta în ei Puterea 

Mea şi spre a descoperi lumii adâncurile Comorilor Mele pentru a slăvi Numele Meu. În zilele voastre, 

Eu şi Maica Mea apărem la un număr de persoane. Mi-am semnat Numele Meu în ulei peste tot asupra 

lor pentru a-i învrednici şi pe ei să-şi ducă la bun sfârşit lucrarea pe care le-am dat-o. Roagă-te pentru 

aceste suflete ca să poată să împlinească misiunea lor cu râvnă, totul spre Slava Mea. 

 Vassula, Moşia Mea, Eu, Domnul, sunt Tăria ta. Vino dară fără întârziere şi scoate de la Mine, umple-ţi 

rezervele! Ţi-am împodobit capul cu Cununa Mea de Spini şi ţi-am îmbrăcat trupul cu Semnătura Mea, 

Mi-am înscris Cuvintele de jur împrejurul tău cu Degetul Meu şi tu ai devenit Tăbliţa Mea vie. Porunca 

pe care ţi-am dat-o: să-Mi slujeşti şi să Mă iubeşti pe Mine, Domnul tău, cu râvnă; iubeşte-Mă precum te 

iubesc Eu, fii desăvârşită în iubirea ta! Ţi-am poruncit să înfloreşti Viile Mele. Te-am ales din mizerie 

pentru a te adopta, apoi, te-am copleşit cu Adevărata Cunoştinţă şi te-am uns, făcându-te A Mea. Cu 

toate că Vrăjmaşul, din gelozie, şi-a unit forţele contra ta pentru a te distruge, preaiubita mea, vei scăpa 

fără nici o zgârietură. Şi precum soarele şi luna strălucesc peste toate lucrurile, Sfânta Mea Faţă va 

străluci peste tine, (Când Hristos mă nimiceşte şi apare în locul meu, după cum o mulţime au mărturisit, 

de naţionalităţi diferite.) ca o binecuvântare, confirmând că Eu Sunt este adevăratul şi singurul Autor al 

„ Adevăratei Vieţi în Dumnezeu” 

 şi că tu eşti darul Meu către omenire. Acesta este felul în care Îmi voi pecetlui Mesajul. (Deodată, totul 

a devenit limpede şi am înţeles ce a vrut să spună prin mesajul din 24.4.86, ultima parte.) Imense sunt 

Milostivirea Mea şi Slava Mea ... voi continua să te folosesc ca Altar al Meu pe care voi aşeza fiecare 

jertfă pe care Mi-o oferi; tot ceea ce Îmi dăruieşti cu iubire va calma şi reţine mânia Tatălui Meu. Apoi, 

când serviciile tale se vor sfârşi, 

Ceremonia se va încheia. 

 Nimic nu mai poate fi adăugat... Voi fi într-adevăr curând cu tine, preaiubită. 

 
 

 

Profeţie despre Rusia     13.12.93 

-Dumnezeule, Doamne Atotputernic, leagă-mă mai tare de Tine, leagă-mă în Iubirea Ta Veşnică. 

-Eu Sunt este cu tine şi niciodată nu te voi părăsi.... Tu eşti legată de Mine ... Acum te-am chemat şi Mi-

ai răspuns. Scrie, Vassula Mea: sora ta, Rusia, Mă va cinsti la sfârşit de tot şi într-o zi, va fi numită 

sfântă, căci Eu voi fi Conducătorul ei. Încă o dată, integritatea va trăi acolo... da?  

-Doamne, corupţia pătrunde acum în ea... 

-Îi voi pleca ochii... 

-Nu înţeleg în ce fel, Doamne, îi vei pleca ochii. 

-Foarte bine, îţi voi spune atunci: prin strălucirea Măreţiei Mele, (Am înţeles: printr-o purificare, pentru 

că atunci când Dumnezeu Se arată şi luminează un suflet, contrastul dintre Lumină şi întuneric e atât de 
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mare, încât sufletul îşi vede cu intensitate imperfecţiunile şi suferă mult.) apoi voi veni şi Mă voi odihni 

în inima ei... 

-Doamne, ea trăieşte încă în întunericul păcatului şi în nelinişte. 

-Aceia care au luat-o pe drumul greşit vor cădea. Voi nimici forţele desfrânate cu Focul Meu şi cei 

mândri se vor smeri. Intenţionez să-Mi reclădesc Casa şi-i voi adopta pe fiii şi fiicele ei spre a Mă cinsti. 

Vassula, nu rămâne acolo înmărmurită, fără să întelegi; zic ţie, sora ta, Rusia, va fi capul (spiritual) la o 

mulţime de neamuri şi Mă va slăvi la urmă. Ascultă cu atenţie şi pricepe: 

păstorii ei se vor aduna, 

în vreme ce oriunde altundeva tratatele se vor rupe şi în timp ce răzvrătirea îşi va vedea de treaba ei 

peste tot altundeva spre a aboli Jertfa Perpetuă, păstorii Rusiei se vor aduna pentru a restaura Casa Mea, 

venerând Jertfa Perpetuă, slujindu-Mi şi onorându-Mă. Când în zilele de pe urmă, neam după neam va 

decădea şi se va perverti pentru că au ridicat urâciunea pustiirii în Sălaşul Sfânt, păstorii Rusiei se vor 

aduna pentru a sfinţi altarele ei; şi când ceilalţi (apostaţi, adică necredincioşii) vor venera o formă 

lipsită de viaţă, o invenţie a aptitudinii omeneşti, un chip fără suflare, păstorii Rusiei se vor aduna, 

slăvindu-Mă, căci Eu, Dumnezeu, voi păzi Integritatea ei; şi în timp ce eforturile cele mai rele vor fi 

cheltuite în altă parte spre a scurta zilele solilor Mei, din moment ce ei sunt speranţa acestei lumi, 

păstorii Rusiei se vor aduna pentru a ocroti Sfânta Mea Jertfă, iar Eu, dinspre partea Mea, Îmi voi aşeza 

Tronul în ea şi voi aduna laolaltă pe toţi cei care poartă Numele Meu pentru Slava Mea. 

 Voi reface altarele ei distruse, căci o mulţime care trăiesc sub Numele Meu se vor alinia cu ea la sfârşit 

şi păstorii ei, cu o singură mână şi într-un singur duh, vor reînălţa Casa Mea dărăpănată. Ceea ce 

odinioară a fost răstălmăcit, acum va fi îndreptat şi voi împodobi Rusia cu veşminte uluitoare mulţumită 

râvnei ei pentru Mine. Voi aşeza pe păstorii ei în fruntea a nenumărate neamuri. Am înscris-o cu pecetea 

consfinţirii pentru a-Mi oferi iarăşi tămâie şi un miros de împăcare. De aceea îi voi copleşi pe păstorii ei 

cu minuni. 

 „ Rusie, Credincioşia Mea şi Blândeţea Mea te vor sfinţi. Rusie, fiica Mea, recunoaşte-Mă pe deplin şi-

ţi promit cu legământ să înalţ pe urmaşii tăi ca stelele şi şi să-i îmbrac în veşminte sfinte. Recunoaşte-

Mă pe deplin, Rusie, şi voi nimici pe toţi adversarii tăi. Dacă tu Mă recunoşti în totalitate, voi face noi 

minuni în tine pentru a dovedi tuturor celor ce trăiesc sub soare Milostivirea Mea şi Sfinţenia Mea.” 

 Sunt gata să-Mi arăt Compasiunea faţă de ea şi nu voi întârzia, dacă ea Mă primeşte plină de râvnă. Nu 

voi întârzia să-i arăt cum Eu, Atotputernicul, pot să nimicesc pe cei aroganţi şi să rup sceptrele 

nelegiuirii lor. Dar, (deodată, Glasul lui Dumnezeu a scăzut şi a devenit trist şi foarte grav. M-am 

întristat profund.) dacă ea va profana libertatea pe care de-abia i-am dat-o şi Mă va scoate din cugetul ei, 

chiar numai şi pentru puţin timp, voi permite unui duşman s-o invadeze ... dacă Rusia nu se va întoarce 

la Mine din toată inima şi nu Mă va recunoaşte cu o inimă neîmpărţită ca Salvator al ei, voi trimite o 

oştire puternică la ea şi de la ea, la toate neamurile, o oaste cum nu s-a mai pomenit vreodată, cum nu va 

mai fi niciodată până în veacurile cele mai îndepărtate, şi cerul se va întuneca şi se va cutremura, şi 

stelele îşi vor pierde strălucirea... 

 „Azi sunt gata să te despăgubesc, Rusie, pentru câţi ani ai suferit şi mai pot încă să te scap de foc, dacă 

Mă vei recunoaşte pe deplin. Caută binele şi nu răul, oare ai uitat deja foamea şi seceta?... (spirituală) L-

am făcut pe balaurul roşu să dea înapoi şi am distrus pompa imperiului lui, i-am smerit pe cei mândri, 

am deschis porţile închisorilor şi i-am eliberat pe prizonierii tăi, am răsturnat împărăţia balaurului roşu 

care se cuibărise în pântecele tău, pe acela care a făcut să tremure pământul, preschimbând pământul tău 

într-un pustiu. Pentru a cinsti iarăşi Numele Meu întru tine, am deschis Bisericile tale una după alta, te-

am chemat pe numele tău în acea Zi: 

Rusia,( din URSS în Rusia) 
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ca să te bucuri şi să te veseleşti şi ca să sărbătoreşti Sărbătoarea Schimbării Mele la Faţă, (Domnul a 

prezis într-un mesaj schimbarea la faţă a Rusiei. Căderea comunismului s-a întâmplat în săptămâna 

sărbătorii ortodoxe a Schimbării la Faţă.) ţi-am schimbat chipul imediat. Mizeria oprimării a fost 

pedeapsa ta pentru crimele lumii. Şi acum, aştept să fiu binevoitor cu tine, Rusie, căci la sfârşit tu Mă 

vei slăvi. 

 Zic ţie, în timp ce alţii vor distruge, tu vei zidi; în timp ce o mulţime vor cădea, păstorii tăi se vor ridica, 

dacă îţi vei pune increderea în Mine; şi în timp ce unii dintre Ai Mei, care stau la masă cu Mine, Mă vor 

vinde mişeleşte, tu, tu vei fi aceea care vei întinde mâna să aperi Numele Meu, Onoarea şi Jertfa Mea şi 

astfel, vei fi plătit pentru fiecare din păcatele tale. Apoi, vei păşi înainte credincioasă şi vei salva pe 

fratele tău, fratele tău care a căzut pradă celui rău. Vei învia Biserica într-Una şi Dreptatea va veni să 

trăiască în Ea. Dreptatea va aduce Pace şi siguranţă veşnică. Fericită fi-vei tu cântându-Mi laude; bogată 

fi-vei tu, căci pentru fidelitatea pe care ai arătat-o Regelui tău, El îţi va plăti însutit; şi acolo unde 

tratatele erau rupte, profeţii dispreţuiţi sau omorâţi, acolo unde multă ocară se semănase şi tratate emise 

ajungând la ceruri cu vacarmul lor, acolo, preaiubita Mea, acolo glasurile nobile ale păstorilor tăi vor 

striga: 

 „Salvare! Preoţi şi slujitori ai Celui Preaînalt, salvarea va fi găsită numai în Iubire! Pace! Păstori ai 

Oglindirii Tatălui, pacea va fi găsită numai în Iertare! Unitate! Unitatea, fraţi ai Luminii întreit sfântă şi 

Care este Una în Trei, Trei într-O Lumină, va fi găsită numai în înrudirea prin căsătorie! Să ne facă 

Domnul nostru Atotputernic, Cel Irezistibil, vrednici de Numele Lui, să ne dăruiască nouă să fim una în 

Numele Său. Tată Veşnic, să fim atât de dsăvârşit una încât restul lumii să priceapă că Tu ai fost Acela 

care a trimis pe Mielul de Jertfă să Te slăvească şi să facă Numele Tău cunoscut.” 

 Astfel, tu vei pustii pe cel care Dezbină şi vei repara ce a fost ruinat. Rusie, rolul tău este să Mă cinsteşti 

şi să Mă slăveşti. Sărbătoarea trebuie să vină, dar depinde de tine în ce chip va veni acea Zi.  

nu Mă face să te întorc la Mine cu foc, 

ci cu legături de Pace. 

 
 Vassula, îngăduie-Mi să scriu prin mâna ta. Eşti nedesăvârşită, cu toate acestea, în imperfecţiunea ta, 

voi slăvi Numele Meu, Casa Mea şi Moştenirea Mea. Iubirea te iubeşte şi este cu tine în fiecare minut al 

vieţii tale. Bucură-te! Eu, Iisus, sunt cu tine. 

 
 

 

15.12.93 

-Vassula, reînnoieşte-ţi legămintele faţă de Mine. 

-Iisuse Hristoase, Domnul meu şi Dumnezeul meu, nu Te voi părăsi niciodată, nici nu Te voi vinde, 

indiferent ce-mi vor face. 

-Pentru Numele Meu, te vor hăitui, te vor batjocori şi vor întina numele tău; vei continua să-ţi ţii 

legămintele de credincioşie făcute Mie? 

-M-au hăituit deja, m-au batjocorit şi au întinat numele meu. Pentru Numele tău, m-au calomniat, cu 

toate acestea, mi-am ţinut legămintele. Tu eşti Salvatorul meu şi Regele meu, de aceea nu Te voi părăsi 

în veac, Doamne al meu. 

-Porumbiţa mea, vei sta alături de Mine până la sfârşit şi până la moarte? 

-Iisuse Hristoase, Domnul meu şi Salvatorul meu, apăra-voi Numele tău până la capăt. Nu Te voi părăsi 

niciodată. 
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-Când unui om i s-a dat foarte mult, i se cere foarte mult...ţi-am dat foarte mult pe încredere; aştept 

acum, Vassula Patimilor Mele, şi mai mult de la tine, dar îţi voi dărui Iubirea Mea credincioasă drept 

sprijin, şi Tăria Mea. Veghea-te-voi de îndeaproape...(Cererile lui Iisus m-au amuţit. Apoi, ca să mă 

înveselească, a schimbat tonul şi cu inimă uşoară mi-a zis să fac ce pot eu şi El va face restul.)  

-Fă cât mai bine ce poţi şi Eu voi face restul. Vino acum şi sprijină-te pe Mine.  

      

20.12.1993 

 –Doamne al meu? 

-Eu Sunt. 

 –Fie ca ochii celor care nu văd semnele tale să nu mai rămână închişi de-acum înainte. Fie ca urechile 

celor care nu mai aud să se deschidă şi să devină atente. Fie ca inima care nu a înţeles niciodată 

Înţelepciunea Ta să se deschidă şi să înţeleagă proverbele Tale…Fie ca  duhul lor să rodească tot ce Tu 

Însuţi ai sădit, pentru a Te slăvi. 

-Vă voi vizita pe toţi la sfârşit... (Am înţeles: prin Foc. Dumnezeu ne va vizita pe toţi prin Foc şi fiecare 

va vedea, va asculta şi va înţelege.) Şi tu, fiica Mea, nu lăsa ca descurajarea să-ţi ia din tine ce e mai 

bun, alergarea ta încă nu s-a sfârşit, aşa că nu micşora viteza. Eu te voi ajuta şi Glasul Meu îl vei auzi 

pentru a-ţi îmbărbăta sufletul. Ascultă acum şi scrie: la început, când nu ştiai ce înseamnă Integritatea, la 

început, înainte ca Înţelepciunea să vină să te înveţe Cuvântul Meu, ţi-am trimis în acele zile pe 

slujitorul Meu Daniel (Îngerul meu păzitor) să-ţi atingă inima şi să te aducă la Mine, astfel am ajuns să 

cresc pe una din cele mai mişelnice din specia umană. Cu Harul şi cu Tăria Mea te-am făcut A Mea. 

Puterea Supremă a cinat cu tine şi te-a folosit drept harpa ei pentru a fermeca pe mulţi de-ai casei Lui cu 

Imnul Lui de Iubire. Bucură-te, fiică, căci am de gând să închei călătoria vieţii tale cu tine! 

 La început, înainte ca Focul Meu să treacă prin tine, l-am trimis pe slujitorul Meu Daniel să-ţi ceară să 

citeşti cartea lui Daniel pentru că în ea se găsesc adevăruri relevante, adevăruri şi profeţii care trebuie să 

fie desigilate pentru a fi înţelese, apoi proclamate. Ele sunt semnele sfârşitului vremurilor; aşadar, cartea 

lui Daniel, care a fost pecetluită şi cuvintele din ea ţinute ascunse, acum vă sunt descoperite în toată 

plinătatea lor.V-am tot spus la toţi că generaţia voastră a apostaziat şi că această lepădare de credinţă se 

va furişa în inima Sanctuarului Meu, afectând preoţi, episcopi, cardinali.Vezi, fiică, Eu vorbesc despre 

acei nelegiuiţi care-Mi trădează Biserica şi care se împotrivesc celui ales de Mine, Vicarul Bisericii 

Mele, care pune stavilă răzvrătirii lor. Dar s-a spus că Satana se va pune să lucreze în vremile voastre ca 

să distrugă tot ce e bun şi se va porni în urmărirea acelora pe care îi trimit cu chemările Mele Milostive 

care v-ar fi salvat. Chemările şi semnele Mele din Cer nu au fost pricepute de aceşti apostaţi, ci sunt 

respinse, în schimb, tot răul care le duce sufletul în şi mai mare întuneric va fi cu toate acestea, bine 

primit. Ei vor primi Minciuna şi vor respinge Adevărul. 

A fost grăit (Dan. 7:25) „că pentru o vreme, două vremi şi o jumătate de vreme,” ( adică 3 ani şi 

jumătate) poporul Meu va fi sub prigonirea lor şi sub stăpânirea fiarei. A fost grăit că ei îşi vor pune în 

gând să schimbe Sărbătorile şi Legea Mea cu ajutorul acestei fiare şi plănuiesc să înlăture Jerfa 

Perpetuă, s-O calce în picioare şi s-O zdrobească şi, în locul Ei, să ridice urâciunea pustiirii, un chip fără 

viaţă ... şi fiecare sfânt pe care vi-l voi trimite în generaţia voastră va fi pus sub stăpânirea lor. 

 Astăzi vă uitaţi la cum se împlinesc aceste profeţii. Influenţaţi de fiară, aceşti apostaţi (Apostaţii sunt 

acei ecleziaşti, după spusele Domnului, influenţaţi de francmasoni. Aceşti apostaţi sunt amintiţi în 

Apocalipsă 13:11. Ei sunt ca fiara a doua, alias profetul mincinos.) fac război fiecărui sfânt pe care vi-l 

trimit, arătându-se astăzi a fi cei mai tari. (Dn. 7:21) Cât despre aceia care resping Chemările Mele de 

azi fără nici un motiv (Păstorii buni, dar sceptici şi închişi) în Ziua Mea, vor face această mărturisire: 
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(Citeşte Dn. 9: 4-19)”O, Doamne, am fost orbi şi am păcătuit, ca şi cei nelegiuiţi ne-am purtat şi am 

trădat poruncile Tale şi Legea Ta. Am refuzat să ascultăm de slujitorii Tăi prooroci, care au grăit în 

Numele Tău către întreaga lume. Doamne, nu am ascultat de Chemările Tale Milostive, nici un sfat n-

am luat; Dumnezeule, nu am luat aminte la semnele Tale vădite, i-am batjocorit pe toţi aceştia pentru că 

am păcătuit înaintea Ta; am luat în râs Scripturile; de nu am fi făcut aşa, am fi primit Semnul Tău din cer 

(Mat.24:30) şi darurile Duhului Sfânt. (Am înţeles acestea: Manifestarea Duhului Sfânt care acum vine 

cu putere să adune pe poporul lui Dumnezeu. Revărsarea Duhului Sfânt este un Semn Ceresc spre a 

reînnoi Biserica, cu alte cuvinte, spre a întemeia Noul Ierusalim.)  Dar noi ne-am întors ochii de la ele 

să nu le vedem, ca nu cumva să le vedem şi să ne convertim. Şi acum blestemul şi imprecaţia din 

Scripturi vor cădea asupra noastră – pentru că adevărat, am păcătuit împotriva Ta. (Dn. 7:13-14) Şi 

acum, acum când Sfânta Jerfă a fost desfiinţată, către cine ne putem întoarce? Cu ce putem să ne hrănim 

sufletele?Cum putem să ne ostoim setea? Cum putem să obţinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Viaţă acum? Toată urâciunea pustiirii pe care Tu ai prezis-o, dar pe care ai ţinut-o ascunsă, acum s-a 

adeverit; nenorocirea noastră este fără asemănare, de când am luat fiinţă. (Dn. 12:1) 

 (Domnul s-a oprit din  dictare, dar nu a terminat Mesajul Său datorită lungimii lui. Mi-a dat de înţeles 

că va continua mai târziu.) Vassula, Iubirea Mea te va susţine; îngăduie-Mi, scumpul Meu suflet, atât de 

fragil, să te folosesc cu totul. Fii martorul Meu tăcut. (Scriind) Vino. 

 

22.12.93  

(Continuarea) 

 –Da, Vassula, scrie:  

Da, aceia care au refuzat Chemările Mele fără nici un motiv vor mărturisi zicând: „Am păcătuit, am 

greşit. Doamne, cât mai durează această urâcioasă nelegiuire, ca sanctuarul şi oştirea să fie călcată în 

picioare? Cât timp va mai fi Adevărul îngropat de vreme ce ei L-au aruncat la pământ? (Dn.7:23, Dn 8, 

12-23) Acest lucru este rezultatul păcatelor noastre şi al crimelor apatiei noastre?”  

Şi Eu vă voi spune: când Moartea se furişa  prin ferestrele voastre, chemările Mele disperate şi 

avertismentele Mele nu erau auzite niciodată, erau luate în râs sau ignorate. Când am venit la voi 

şchiopătând şi ca un cerşetor jelind, cerşind să mă băgaţi în seamă, vă apuca furia şi Mă alungaţi. Când 

am venit la voi ca un tată îndurerat ca să vă avertizez că vă mucegăia carnea chiar dacă vă ţineaţi pe 

picioare şi că ochii voştri putrezeau încă din orbite şi că, deşi eraţi recunoscuţi ca fiind  vii, eraţi în 

descompunere, (Aluzie la Mt. 6: 22-23 şi Ap. 3: 1-6 -Biserica din Sardes), v-a apucat turbarea şi aţi dus 

război împotriva Mea şi a sfinţilor pe care vi-i trimiteam, şi acum grozăvia voastră cade peste voi. „De 

ce, Doamne al meu,” veţi spune, „De ce ai dat pe mâna fiarei Lăcaşul Tău Cel Sfânt? (Domnul mi-a zis 

că fiara reprezintă franc-masoneria). Nu ni se mai cuvine să mai bem Vinul Tău deloc?  Nu ni se mai 

cuvine să mai mâncăm din Pâinea Ta deloc? Nu ni se mai cuvine să plantăm vii? Suntem siliţi acum 

(Aluzie la Ap. 13: 16-17) să ne supunem  Nelegiuitului (la fel ca şi Răzvrătitul - vezi Tes. 2: 3-4) şi 

acelora care sunt sub stăpânirea fiarei?” (Fiara din Ap. 13: 1-18 reprezintă francmasoneria.)  

Vă voi aduce aminte apoi despre faptul că v-am trimis pe slujitorii Mei profeţi atât de insistent, atât de 

multe ori, spre a vă grăi: „ fiecare dintre voi purtaţi sac, pocăiţi-vă, ispăşiţi pentru faptele voastre, postiţi 

cu pâine uscată şi cu apă!” dar voi nu aţi ascultat de Mine ... nu v-aţi pocăit, nici nu v-aţi umilit, pentru 

că aţi luat întunericul drept lumină şi lumina drept întuneric; şi cu toate acestea, zic vouă că vă mai 

aşteaptă o vreme de mare nenorocire, fără egal, de când s-a făcut neam pe pământ (Dn. 12:1). 

 Când Ziua Mea va veni, soarele se va face negru ca un sac de păr, luna se va aprinde ca focul, temeliile 

înseşi ale pământului se vor cutremura, şi ca măruntaiele care se varsă  dintr-un pântec, pământul îşi va 

vomita demonii. Când aceasta se va întâmpla, oamenii îşi vor dori moartea, dar nu o vor găsi! Apoi, 

cerul se va da în lături ca un pergament care se face sul şi imediat va lua foc şi toate stihiile se vor topi 
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de dogoare. (2 Petru. 3, 10-12) Acea  zi va sosi mai repede decât gândiţi. Voi împlini aceste profeţii în 

timpul vieţii voastre. Când va sosi acea Zi, şi cei buni şi cei răi vor pieri la fel; cei răi pentru că au arătat 

numai răutate şi cei buni pentru că nu au auzit avertismentele Mele. Deşi aţi văzut o mulţime de lucruri, 

nu le-aţi respectat; şi deşi vi s-au deschis urechile, nu M-aţi auzit; care dintre voi ascultă acum?  

...Când toate aceste lucruri se va fi petrecut, Eu voi re-înălţa Jertfa Mea Perpetuă în Lăcaşul Meu Sfânt 

cum fusese odinioară. Îndată după aceea, neamurile şi toţi locuitorii pământului (Aluzie la Ap. 6: 15-17) 

Îmi vor sluji şi Mă vor recunoaşte ca pe Mielul de Jertfă în Jertfa Perpetuă – blestemul va fi ridicat (Ap. 

22:3 –interzicerea Jertfei Perpetue) şi Jertfa Mea Perpetuă va fi din nou în Sfântul Ei Locaş; căci de-

atunci înainte, noapte nu va mai fi în veac, pentru că Prezenţa Mea ( În Sfânta Împărtăşanie) va străluci 

peste voi toţi. (Ap. 22: 5) Apoi, încă o dată, fiecare va veni şi va bea Sângele Meu şi va mânca Trupul 

Meu, recunoscând Jertfa Mea. Fiecare Îmi va sluji, cu o gură şi cu o inimă, zi şi noapte în Sanctuarul 

Meu şi voi răspândi Cuvântul Meu în fiecare inimă... 

 Cât despre cei care au strigat către Mine, pocăindu-se şi recunoscându-şi păcatele, (păstorii care s-au 

pocăit înaintea Zilei Domnului) şi ei vor sta încă o dată înaintea Mea să-Mi slujească şi nu vor mai 

flămâzi, nici înseta vreodată şi nici o arşiţă nu-i va mai arde, (Ap. 7:16) pentru că Prezenţa Mea îi va 

mângâia, şi nu vor mai întreba vreodată: „ Unde este Vinul Tău?” sau „Unde este Pâinea Ta? Din Cine 

ne vom hrăni?” căci de-acum Ziditorul vostru va fi printre voi şi vă promit că Eu voi sălăşlui între voi. 

(Ap. 21:3) şi vă mai promit că pământul nu va mai cădea niciodată într-un aşa nenorocire. Voi mai 

revărsa încă o dată peste voi toţi Pacea şi Siguranţa şi ochii acelora care văd nu se vor mai închide 

niciodată şi urechile celor care aud vor fi atente. Auzi-Mă, fiică, spune poporului Meu că: Salvatorul 

vostru vine şi premiul biruinţei e cu El; Numele Lui: Credincios şi Adevărat, Domnul Domnilor şi 

Împăratul împăraţilor. (Ap. 17:14, Ap.19:11) 

 

23.12.93 

-Stăpâne, smochinul va începe să-şi formeze smochinele şi viile vor începe să înflorească.                     

-Nu, mireasa Mea, smochinul şi-a format deja smochinele şi viile au îmbobocit deja. Fiică, poţi să nu 

vezi? N-ai observat Semnul Meu din Cer? (aluzie la Mt. 24:30) Auzi şi scrie:  

Generaţie, ţi-am tot trimis şi încă îţi mai trimit pe îngerii Mei (Îngerii, aici, în sensul de soli, crainici, 

aleşii, trimişii luiDumnezeu în lume ca să  poarte Cuvântul Lui.) să adune pe aleşii Mei din cele patru 

vânturi, de la un capăt la altul al cerului, să stea gata pentru că Mirele curând va veni din cer şi va fi cu 

voi. Lumea voastră de astăzi se va învechi grabnic. Vă trimit pe îngerii Mei ca să-i adune pe aleşii Mei, 

pe poporul Meu, să reînnoiască Biserica Mea. Nu v-aţi dat seama? N-aţi priceput? Încă nu percepeţi 

Semnul Meu? Astăzi Duhul Meu Sfânt răpeşte pe unul din doi, îl înfăşoară în Focul Lui arzător şi-l 

trimite să fie martor al Celui Preaînalt. Duhul Meu Sfânt ridică pe unul în timp ce lasă pe altul în spate, 

în ţărână, prin ţărână; unul este luat, altul lăsat. Duhul Meu Sfânt, ca vântul, suflă unde pofteşte; voi 

auziţi suflarea lui, dar nu puteţi să spuneţi de unde vine şi unde se duce. Duhul Meu Sfânt, ca un Mire, 

apare în zilele voastre, să vă facă curte, să vă cucerească şi să vă ia în căsătorie. Duhul Meu Sfânt este 

pus ca o piatră unghiulară de mare preţ în inima voastră, ca să fie piatra de  temelie a credinţei voastre, a 

nădejdii voastre, a iubirii voastre şi a râvnei voastre pentru Mine, Dumnezeul vostru. Duhul Meu Sfânt 

în zilele voastre suflă peste voi, încolo şi încoace; Suflarea Lui este ca un râu care curge în fiecare 

direcţie şi pe unde curge râul, răsar pomi roditori cu frunze care niciodată nu se ofilesc, ci sunt 

tămăduitoare, şi cine mănâncă din ele, este vindecat. 

 Da, Duhul Meu Sfânt este un izvor dătător de viaţă, Puterea interioară a Împărăţiei Mele, ridicând 

discipoli ai Înţelepciunii. Duhul Meu Sfânt zideşte, reînnoieşte şi înfrumuseţează, dar Înşelătorul 

distruge şi bate de moarte tot ce este sfânt. Cum se face că nu puteţi percepe Lumina orbitoare a Duhului 

Meu Sfânt? Precum Lumina a şapte zile într-una, Duhul Meu Sfânt străluceşte astăzi în cer.  Nu vă este 
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destul acest Semn al Fiului Omului apărând pe cer? (Mt.24:30) Ca un păstor adunându-şi turma, Duhul 

Meu Sfânt adună şi salvează turma risipită. 

 Vă revelez lucruri ascunse şi necunoscute vouă; generaţie, îţi revelez aceste lucruri la vreme potrivită. 

Oriunde te-ai întoarce, la dreapta sau la stânga, vei vedea pe cer Semnul orbitor al Duhului Meu Sfânt şi 

urechile tale vor auzi: „ Eu Sunt Acela” (Ioan, 18:6 şi 8) Eu Sunt este cu voi în inimă, Eu Sunt este aici 

să zidească speranţele voastre, tăria voastră şi iubirea voastră. 

 Copilul meu, „koumi!” (cf. Mc, 5, 41), înviază acum, tu care ai pierit de mult, înviază acum, copilul 

Meu, şi ia-ţi locul; iată, aici este un toiag de păstor. Voi îndruma sufletul tău să primească învăţătura; 

ieşi acum şi caută restul oilor Mele rătăcite. Nu obosi pe cale, copilul Meu, şi dacă vei obosi, te voi purta 

pe Umerii Mei. Astăzi, Eu Însumi voi aduna oile Mele ... 

 Ah, generaţie, cum puteţi cere mai multe semne, mai mult decât Semnul Fiului Omului pe care vi-l dau 

astăzi? Care om nu poate vedea într-adevăr intenţiile Mele? Eu grăiesc Adevărul, totuşi voi nu credeţi că 

sunt Eu Cel care vorbeşte. Cum se face că nu puteţi cunoaşte Glasul Meu? V-aţi întrebat vreodată cum s-

au îndreptat căile acelora care trăiau în ţărână? V-aţi întrebat vreodată cine este cel care a deschis gurile 

celor muţi şi a dat grăire de Înţelepciune celor ignoranţi? Cine este cel care i-a instruit pe săracii cu 

duhul, pe ticăloşi, după cum îi numiţi voi? N-aţi auzit oare că Duhul Meu Sfânt este cu adevărat Dătător 

de Viaţă?  N-aţi înţeles că Duhul Meu Sfânt se fereşte de cei mândri cu inima, dar se arată apropiat de 

cei umili? Duhul Meu Sfânt vă este dat astăzi ca un Mare Semn din Cer (Aluzie la Mt. 24: 30), o 

oglindire a Întoarcerii Mele. Atâta vreme cât gândurile voastre rămân pământeşti, veţi fi incapabili să 

înţelegeţi lucrurile care sunt din cer. N-aţi citit că „Yahve Se va arăta deasupra lor şi săgeata Lui va ţâşni 

ca fulgerul?” (Zah. 9: 14) Vedeţi cum vine Yahve cu Foc? Spre a-şi potoli mânia cu văpaie, ameninţările 

Lui cu văpăi de foc.” (Is. 66: 15) Lucrările Tatălui Meu sunt duse la îndeplinire. 

 Ascultaţi şi înţelegeţi: spus-am că voi veni să adun seminţiile de fiecare limbă. O mulţime dintre voi 

întrebaţi: „când se va întâmpla aceasta şi care va fi semnul venirii Tale?” V-am avertizat dinainte că 

atunci când veţi vedea urâciunea pustiirii despre care a vorbit profetul Daniel stând în Locul cel Sfânt, 

adică atunci când vedeţi Vrăjmaşul, (Anticristul; astăzi sunt foarte mulţi anticrişti pentru că ei au drept 

călăuză duhul Răzvrătirii, care s-a instalat în partea cea mai adâncă a sufletului, acolo unde ar fi 

trebuit să locuiască Dumnezeu.) luând loc acolo unde nu se cădea să fie, şi anume, în Sanctuarul Meu, 

Locaşul Meu, (Locaşul= sufletul) când vedeţi pe acest Răzvrătit pretinzând că e mult mai mare decât tot 

ceea ce oamenii numesc „dumnezeu,” cu mult mai mare decât orice căruia i se slujeşte, că se întronează 

singur în Sanctuarul Meu (Aluzie la Dn. 11:31 şi 8:11 şi 12:11 şi Mat. 24:15. Aşa cum am spus mai 

înainte, Iisus ne spune tuturor că astăzi, deja aceste semne sunt acolo: mulţi anticrişti; cu toate acestea, 

această profeţie a abolirii Jertfei Pepetue va veni în mod concret; când Apostazia şi răzvrătirea vor fi 

generalizate, atunci Anticristul, care este deja printre noi, va apărea pe faţă.  –Da, Vassula!) şi pretinde 

că este Dumnezeu, aflaţi că acesta este un semn premergător, dat înainte de a apare Semnul Fiului 

Omului acum pe cer, pentru a vă salva. 

 Ridicaţi-vă capetele şi priviţi la cer după Mana Mea cerească. Staţi drepţi, ţineţi capul sus pentru că 

slobozirea voastră este approape. Cum se face că Duhul Meu Sfânt nu poate fi observat de o mulţime 

dintre voi? Adâncul şi pământul tremură la vizita Mea, aşa că nu mai spuneţi că nu se face dreptate şi că 

Chivotul Legământului este departe. (Evrei 9:4. Chivotul Legământului avea înăuntru un vas în care era 

păstrată mana care a cazut din cer ca să-i hrănească pe Moise şi pe evrei în timpul trecerii prin deşert. 

Iisus face o aluzie la această mană pentru a vorbi despre Duhul Său Sfânt, Mana Cerească.)  Chivotul 

Legământului este chiar deasupra voastră în cer, pentru ca voi să mărturisiţi Slava Mea. Dacă mâncaţi 

din Mana Mea veţi reînvia, vă veţi naşte din nou; aşadar, nu vă uitaţi după alte semne. N-aţi auzit că 

Duhul este Cel care dă viaţă? Dacă anumiţi dintre voi nu cred este din pricină că n-aţi mâncat din 

această Mană. Da, Duhul Meu Sfânt este Cel care poate să vă dea o înţelegere strălucită a tainelor Mele. 
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Această hrană cerească este hrana celor săraci şi nu se cumpără cu bani. (bogaţii în duh nu pot primi 

Împărăţia lui Dumnezeu. Aluzie la Fericiri: fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este Împărăţia 

cerurilor.) Sfinţiţi-vă şi purificaţi-vă pe voi înşivă ca să intraţi în Grădina care este Împărăţia Mea. Vă 

dau astăzi acest Semn al Duhului Meu Sfânt în cer, El umple întreaga lume şi face toate lucrurile noi, 

desfăşurând Tăria Lui de la un capăt la altul al pământului şi totuşi, o mulţime dintre voi nesocotesc 

Milostivirea Mea şi se încumetă să spună: „Unde sunt semnele de la Dumnezeu? Nu e nici un Semn al 

Fiului Omului care apare pe cer pentru a ne dovedi că Suveranitatea este la porţile noastre;” şi voi staţi 

la pândă după unşii Duhului Meu Sfânt, pentru că ei vă deranjează şi se împotrivesc felului vostru de a 

gândi! Da, duhul vostru, chiar numai la vederea lor, se îngreunează; ah ... şi rădăcina înţelegerii voastre 

putrezeşte ... Zic vouă: unşii Duhului Meu Sfânt pot să vă pară fragili, dar ei sunt bine înrădăcinaţi în 

Mine; abia crescuţi, dar ei sunt altoiţi pe Mine şi ca o pe o oglindă nepătată îi mişc ca să facă să 

lumineze Cuvântul Meu pretutindenea şi Eu Sunt oriunde sunt ei, şi vor continua să vă lumineze 

Cuvântul Meu vouă, tuturor, pentru a vă conduce în Împărăţia Mea. Ei vor continua să reveleze Puterea 

Mea, chiar dacă voi vă purtaţi dur cu ei; ei vor îndura ocările şi calomnia cu umilinţă pentru a vă salva; 

nu-şi vor deschide gura ca să vă contrazică dinaintea tuturor noroadelor, ci vor fi ca îngerii ai căror paşi 

aduc veşti bune. Ei vor continua să împrăştie Cuvântul Meu ca o oglindă nepătată, proclamând Salvarea 

şi vestind Pace şi Iubire. Şi cu toate că vor fi batjocoriţi şi respinşi de mulţi, ei vor răbda toate suferinţele 

cu demnitate. 

 Ridicaţi-vă ochii către cer şi discerneţi Semnul Meu. Vin să refac Casa Mea, vin ca să vă reînnoiesc, 

generaţie. Îmi descopăr Faţa Mea Sfântă vouă, tuturor, pentru a vă salva. O, vino! Zic ţie, care încă mai 

şovăi: niciodată nu ţi-am vorbit nedesluşit, încă de la început, şi în tot acest timp, aceste lucruri s-au 

întâmplat.  

Am fost prezent pururea  

 Şi tu, fiică, păstrează-te nepătată, ca Lumina Mea să poată să ajungă la marginile pământului. Predică 

cu acurateţe tot ceea ce îţi dă Duhul Meu. Te voi încuraja, fiica Mea şi avutul Meu. Mirele tău e cu tine.  

 
aici 

28.12.93 

-Iar noi toţi, care cu faţa descoperită oglindim măreţia Domnului, suntem preschimbaţi în aceeaşi 

înfăţişare tot mai măreaţă de către Domnul, Care este Duh” (2 Cor.3:18) 

 -Pacea să fie cu tine. Fericit omul care păstrează acest Mesaj profetic; voi sunteţi turma osebită a 

bunăvoinţei Mele… Vassula, este duhul tău gata să scrie?    

-Susţine duhul meu în Duhul Tău şi îngăduie-mi să fac tot ce pot ca să-ţi fiu pe plac. (Dumnezeu vrea să 

spună că El va fi de faţă şi cu mine.)  

-Voi veni în tabăra ta. (1Regi 4:7: „Dumnezeu a venit în tabăra lor.” Sufletul nostru poate să devină 

tabăra unde Dumnezeu poate să locuiască. Putem deveni şi Tronul Lui.) Voi veni să întâmpin pârga 

Mea, voi veni la poporul Meu care n-a schimbat Slava Mea cu ceva care nu are putere. (Aluzie la 

Ap.13:14 „chipul fiarei.”) Voi veni la sfinţii care au fost statornici şi şi-au păstrat credinţa.(Ap. 13:10) 

Ai grijă ca nimeni să nu te înşele, căci mulţi vor refuza să creadă că durerile naşterii au început şi sunt 

deja in etapa finală-  aceste dureri ale facerii se vor înmulţi de-acum, pentru că domnia Mea pe pământ 

este aproape. Adevărat spun vouă, n-ar mai rămâne nici un om viu în urma nenorocirii şi a suferinţelor 

acelor zile dacă n-ar fi fost sufletele generoase care ispăşesc pentru ticăloşi. Nu, nu mulţi dintre voi au 

înţeles că mijlocirea lor vă va salva. – Şi vouă, care veniţi din Casa Mea şi spuneţi: „Aceşti profeţi 

proorocesc minciuni în Numele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a trimis. Proorocirile lor îi vizează pe cei 
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pe care El iubeşte cel mai mult!” vă zic: profeţii pe care nu Eu i-am trimis şi care prorocesc în Numele 

Meu vă vor grăi că vor veni numai lucruri bune. 

 Profeţii Mei sunt trimişi pentru a vă striga îngroziţi: „pocăiţi-vă!” căci mânia lui Dumnezeu va aprinde 

un foc care vă va arde!” dar voi nu ascultaţi, pentru că voi luaţi chemările Mele drept o ameninţare. 

Când ei au strigat cu durere: „pocăiţi-vă!” pentru că Nimicitorul este bine instalat în fiecare cetate şi nici 

unul dintre voi nu va scăpa! Valea a devenit acum un mormânt uriaş; Pocăiţi-vă! Sau dacă nu, veţi muri 

şi voi!” voi nu aţi ascultat. Oare voi, care nu credeţi, n-aţi citit: „cel ce iubeşte învăţătura, iubeşte ştiinţa, 

dar cel ce urăşte mustrările este nebun.” (Pilde 12:1) Acordaţi atenţie acestei pilde. Eu vă spun: din 

pricină că spiritul vostru a prosperat, v-aţi pierdut inteligenţa; încrederea în sinele vostru, 

automulţumirea v-au orbit şi v-a făcut să fugiţi de profeţii Mei ca să nu auziţi. De ce sunteţi atât de 

grabnici să vă alăturaţi companiei strămoşilor voştri, aceia care au proclamat „De am fi fost noi în zilele 

părinţilor noştri, n-am fi fost părtaşi cu ei la vărsarea sângelui prorocilor.” (Mt. 23:30) Iată de ce la 

rândul Meu vă trimit proroci şi elita Mea din Curţile Mele: pentru a vă salva. 

 Zic vouă: unii din păstorii Mei se ridică împotriva Mea şi au făcut din această generaţie un pustiu şi au 

făcut-o să se lepede de credinţă, dar voi continuaţi să consideraţi Semnele Mele cereşti drept o 

ameninţare. Când umplu cerurile de Mană (Dumnezeu vorbeşte aici de Duhul Său Sfânt) ca să se 

coboare peste voi ca picăturile de rouă care cad pe pământ şi să vă umple gurile cu Integritate, vă 

înfioraţi şi inima vosatră judecă prematur. Când Mă vedeţi sus, aşezând în suflet după suflet tabăra Mea, 

(1Regi 4:7) tremuraţi şi începeţi să  devastaţi taberele Mele, moşiile Mele… (tabere, adică sufletele pe 

care Dumnezeu le-a cucerit şi le-a făcut Ale Lui) Atunci când voi vedeţi Chivotul Legii (în acest pasaj 

Chivotul Legii reprezintă Prezenţa lui Dumnezeu, cât şi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu) ca un Semn 

orbitor de strălucitor în cer, această Comoară strălucitoare desfăşurată chiar dinaintea ochilor voştri, 

această Minune care conţine Slava Mea, voi îi pustiiţi şi-i prădaţi pe toţi aceia care primesc Slava Mea... 

 Fericit cel ce gustă din Mana Mea ascunsă; Ea este Hrana salvării voastre (Duhul Sfânt reprezintă aici 

Hrana, cunoştinţa spirituală, Înţelepciunea. –Evreii purtau mana cerească într-o urnă aşezată în 

Chivotul Legământului-  Evr. 9:4) şi el va fi primit în Împărăţia Mea să împărtăşească Slava Mea ... – 

Eu singur sunt Înţelepciune. Eu, Dumnezeu, vă predic vouă şi astăzi, mai mult ca niciodată, vă 

pecetluiesc pe toţi cu pecetea Duhului Meu Sfânt. Deschideţi-vă inimile şi primiţi aceste binecuvântări 

spirituale pe care vi le trimit neîncetat din Cer. Recunoaşteţi Tronul Meu, ca restul sfinţilor, recunoaşteţi 

acest mare şi minunat Semn al Fiului Omului şi alăturaţi-vă imnului sfinţilor pentru a cânta:  

„Cât de mari şi minunate sunt toate lucrările Tale, 

Doamne Dumnezeule Atotţiitorule, 

drepte şi adevărate sunt toate căile Tale, (Ap. 15:3) 

Rege de la început, cine e ca Tine? 

Singur Tu eşti Sfânt şi acum, cei dintâi vor fi cei din urmă 

şi cei din urmă, cei dintâi. 

Arătatu-Te-ai acelora care nu Te-au căutat, 

arătat-ai Tronul Tău acelora care n-au cinstit nicodată Numele Tău 

şi acum chiar aceştia sunt cei care vin să Te adore şi să se închine Ţie. 

Învăţat-au din Gura Duhului Tău să-Ţi aducă laude; 

aceştia sunt cei care-Ţi vor rămâne credincioşi 

pentru că Tu, care eşti Mielul şi stai pe Tron, 

vei fi Păstorul lor care îi va duce la izvoare de apă vie, 

răscumpăraţi spre a fi pârga Ta, Dumnezeul nostru, 

şi a Ta, a Mielului.” (Ap. 14:4) 
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Duhul Meu Sfânt îi va aduna pe cei şchiopi şi va aduce laolaltă pe cei care au fost rătăciţi. Ei vor fi 

altoiţi pe Mine pentru a cinsti încă o dată Sfântul Meu Nume şi pentru a reface Împărăţia Mea pe 

pământ. 

 Vassula, harul Meu este asupra ta, atunci de ce te poţi temi? Eu sunt cu tine ...refă Casa Mea ... 

(Domnul a spus aceasta după o pauză, a zis-o pe un ton foarte grav, dar calm şi maiestuos şi autoritar.) 

Zic ţie: curând vei fi cu Mine. Între timp, fă cunoscut Numele Tatălui şi Numele Meu, aşa încât copiii 

Mei să-şi dea seama Cui aparţin şi de la Cine îşi au obârşia. Îngăduie-Mi să te folosesc pentru Planul 

Meu. Micuţă, Eu, Iisus, te binecuvântez. Ic 

 

Joinville – Brazilia – 1.2.94 

-Te iubesc şi mai mare dar decât Iubirea Mea nu poţi avea! Floare, spune lui B... şi tuturor care 

colaborează la difuzarea Adevăratei Vieţi în Dumnezeu că, de fiecare dată când un suflet este adus 

înapoi la Mine prin Mesajele Mele, strigăte de bucurie răsună în tot Cerul. Fereşte-te de cei care au guri, 

dar nu spun nimic, au ochi, dar nu văd nimic. Adu-le aminte din nou că Eu sunt cel care te-a dus la ei ca 

să transmiţi Iubirea Mea în mod personal tuturor şi să le aminteşti că Eu, Iisus, vă trag spre Viaţă. Îi 

binecuvântez pe fiecare dintre ei, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe frunţile lor ca pecete a Mea. 

      
 

Columbia – Zipaquira – 4.2.94 

(Iisus foloseşte cuvinte încurajatoare.) 

 –Doamne al meu? 

-Eu Sunt, sprijină-te pe Mine, stai aproape de Inima Mea. Inima Mea este izvorul vieţii voastre. Vassula 

Mea, îngăduie-Mi să Mă odihnesc în inima ta. A fost o încântare să te învăţ şi încă Mă încântă să te 

cresc. Noi suntem uniţi pe veşnicie. Floare, consolează-Mă, iubeşte-Mă, mângâie-Mă cu inima ta; 

evanghelizează cu iubire pentru Iubire. Eu te voi ajuta, aşadar agaţă-te de Mine. Ic. 

 

Mexic- oraşul Mexico  7.2.94 

(Iisus continuă să folosească cuvinte încurajatoare în vederea acestei misiuni lungi şi dificile.) 

-Fiica Mea, curajul tău să rămână în tine. Eu sunt Cel care îţi dă curaj; glasul tău să fie auzit cu autoritate 

din moment ce eşti trimisă de Însăşi Autoritatea. Fii Ecoul Meu. Totul se va face după Voia Mea, cu 

toate acestea, nu uita să mori ţie însăţi. Eu, Dumnezeu, sunt cu tine pentru a slăvi Numele Meu iarăşi. Te 

binecuvântez din adâncul Inimii Mele. Eu, Dumnezeu, te iubesc. 

 
 

4.3. 94 

-Dumnezeule Atotţiitorule, Tu, Care m-ai făcut ţinta arcului Tău şi o făptură a cărei faţă este bună de 

scuipat, cum poate Maiestatea Ta să-mi mai vorbească? 

-Mâinile care te-au format nu te vor părăsi niciodată şi nici nu te vor respinge... Afecţiunea Mea pentru 

tine creşte de fiecare dată când eşti scuipată (Dumnezeu vrea să spună: „prigonită şi defăimată.”) Nu te 

teme, nu vei fi dată de ruşine în Curţile Mele, nu, nu deschide gura ta să răspunzi dacă cineva te tratează 

brutal, dar vai celor care numesc răul bine şi binele rău! 

-Tată? 

-Eu Sunt. 

-Pune-mă dar fără cruţare să lucrez pentru Tine şi şopteşte-mi la ureche Mesajele Tale. 
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-Îngăduie-Mi dar să convoc neamuri întregi folosindu-te pe tine. Dăruieşte tot ceea ce ţi-am dăruit; dă  

mai departe tot ceea ce primeşti - aceasta este porunca Mea către tine.Chiar şi cei cărora Numele Meu le 

este necunoscut vor alerga la Adunările Mele şi voi tămădui necredincioşia lor; Inima Regelui tău nu-i 

va părăsi. Eu, Yahve, sunt Tămăduitorul vostru; voi continua să demonstrez dulceaţa Mea tuturor 

copiilor Mei şi să-i călăuzesc la Mine. Grăbeşte-te, copila Mea, şi arată Portretul Meu la toţi, de la mic la 

mare, şi vor fi salvaţi. Vino, vom mai coborî încă o dată în valea unde toate oasele uscate vor zace 

împrăştiate... 

 
 

-„Tu, care cercetezi fărădelegea mea şi cauţi păcatul meu, ştii foarte bine că nu sunt vinovat ...” (Iov 

10: 6-7) 

-Uite, (Iisus vorbeşte) copila Mea, de ce eşti surprinsă? Ţi-am spus doar că nu te voi lipsi de nimic. Nu 

ţi-am spus că prin tot ce-am trecut Eu pe pământ vei trece şi tu, după puterea sufletului tău? Vezi ce 

cinste îţi acord? Ascultă aici, dacă unul care a stat la masă cu Mine M-a trădat pe Mine, Care sunt 

Învăţătorul tău, oare nu-ţi vor întinde curse acum  şi ţie, eleva Mea? Da! Chiar cei care au mâncat pâinea 

cu tine? Bucură-te! Învăţătorul tău este cu tine şi-ţi cere să te rogi pentru aceste suflete, pentru că ele Îmi 

sunt tot atât de scumpe cât Îmi eşt tu. Vino, fii oglindirea Mea... te voi încuraja, fiică, te iubesc şi te 

binecuvântez. 

      
 

10.03.94 

Bucură-Mă şi scrie aceste cuvinte pentru Mine: 

„Iisuse, vino, Tu, Unule Viu, vino! 

O, Emanuel, iartă-mă, ia slăbiciunea mea în Tăria Ta, 

ia uscăciunea mea în Fântâna Ta, 

ia sufletul meu în Mâinile Tale. 

Izvor Nesecat de Iubire, 

mistuie fiecare fibră a inimii mele 

ca să iubesc, să laud şi să proclam sublim Numele tău. 

Fă ca duhul meu să înseteze după Ziditorul meu, 

aşa încât această ţărână pe care ai modelat-o să fie copila ta 

să devină o flacără vie de iubire, 

căci Tu ai putere asupra vieţii şi morţii, 

privirea Ta are puterea să topească fierul, 

Iubirea Ta geloasă să facă viaţa mea să fie privită drept nebunie de cei înţelepţi. 

Aşadar, aţinteşte-Ţi săgeata iarăşi şi trage la ţinta Ta favorită.” 

 Da! Eu nu sunt neîndurător, ci sunt atât de plin de milă şi de tandru. Îmi voi lua într-adevăr arcul Meu 

şi-Mi voi ţinti săgeţile spre ţinta Mea favorită, attminteri cum aş lăsa vreo dovadă că am trecut pe aici? 

Ia Mâna Mea Puternică şi te voi ajuta să Mă slăveşti, dar ca să pot să fac asta am nevoie din nou de 

consimţământul tău (Dumnezeu îmi cere să-mi reînnoiesc legămintele). Îmi trebuie abandonul tău, voia 

ta, inima ta şi „da”-ul tău deplin…Odată ce voi avea consimţământul tău,  voia Mea se va face apoi în 

tine... şi tu Mă vei slăvi. Pace ţie, copila Mea; te iubesc, Vassula Mea, iubeşte-Mă şi tu precum te iubesc 

Eu, ca să pot spune într-o zi: „ nimeni din generaţia ta nu M-a iubit cum M-ai iubit tu...”  Vino, Eu sunt 

Învăţătorul tău şi de la Mine vei învăţa regulile Mele. Ic 
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21.3.94 

-Doamne al meu? 

-Eu Sunt; stau înaintea ta! Înţelepciunea te va instrui pe tine şi pe toţi cei care vor citi. (adică toţi aceia 

care vor citi aceste Mesaje.) Vassula! Te chinui şi te străduieşti să înţelegi ceva nemaivăzut (Felul în 

care Dumnezeu mă contactează) eşti mai slabă decât am crezut vreodată să fii!  

-Domnul meu, Maiestatea Ta, asta este ceva negativ? (adică ceea ce tocmai îmi spusese.) 

-Sunt impresionat de slăbiciunea ta uimitoare... dar tu eşti plăcută Mie... cel puţin cei vii ştiu că vor 

muri, în timp ce morţii nu ştiu nimic, absolut nimic ... (Când Iisus a spus aceste cuvinte, era ca şi cum 

vorbea de unul singur, uitându-se în altă parte.) şi lacrimile ar trebui vărsate numai pentru aceşti morţi, 

deoarece au părăsit Lumina ca să intre într-un întuneric fără sfârşit... Vassula, te-am observat în aceste 

zile... ai fugit de Mine... te-am studiat, făptură... 

-Să Te întreb dacă Ţi-am greşit în ceva cred că ar fi o obrăznicie din partea mea.                           

-Ţi-am dat darul priceperii şi-Mi pare bine că-l foloseşti, din această pricină îţi arăt îngăduinţă. Vino, 

sămânţa Mea, spune-i poporului Meu că vorba goală şi vorbăria deşartă din rugăciunile lor sunt 

zadarnice în faţa Mea dacă ei nu le spun cu adevărat...Aş dori mai degrabă ca ei să se întoarcă spre Mine 

şi să spună câteva cuvinte din inima lor cu iubire decât să bolborosească în aer la nesfârşit!...Nu vreau o 

slujbă de nimic, făcută din buze. De câte ori trebuie să le mai spun aceste lucruri? Şi pentru câtă vreme 

trebuie să mai îndur această generaţie? De ce pun Duhul Meu încontinuu la încercare? Şcolăriţă, zi ceva! 

Roagă-te!  Invocă-Mă! Mijloceşte!    

-Preaiubite al Tatălui, nu Tu te-ai coborât de pe Tronul Tău ca să vii la mine şi să trezeşti în mine 

iubirea în această vale tenebroasă? Şi nu eşti Tu, Regele meu, care mă vizitează până în ziua de  azi? 

-Eu sunt Acela. 

-Şi ce ai făcut Tu acestui fir iarbă uscată? 

-Schimbat-am acest fir de iarbă uscată într-un pom roditor pe care îl veghez şi îl păstrez în grădina Mea 

de desfătări! 

-Şi nu Iubirea Ta fost-a aceea care a copleşit Dreptatea Ta, Dreptate pe bună dreptate păstrată pentru 

sufletul meu ticălos? 

-Suflat-am pur şi simplu tămâie asupra ta şi te-am înmiresmat cu smirnă, topind gheaţa care te acoperea; 

şi de vreme ce sunt cunoscut că-i intimidez cu Prezenţa Mea pe toţi rivalii care se întronează în locul 

Meu, pe Moşia Mea, am păşit în cămara ta, apoi ţi-am ridicat faţa să vezi Slava Mea şi te-am acoperit cu 

binecuvântări.  

  -Şi nu Tu, Yahve, Tatăl nostru, Domnul nostru şi Dumnezeu, Ziditorul nostru, mântuit-ai viaţa mea de 

şarpe? Nu Majestatea Lui S-a coborât din Împărăţia Cerescă şi Splendoarea Cerească să-mi refacă 

memoria, aducându-mi aminte că nimic necurat nu  poate găsi o cale penru a intra în Cer? 

-Aşa e. (Tatăl a răspuns.) 

-Şi nu Tu, Preaiubite Duh Sfânt, Care întreci în strălucire toate constelaţiile puse laolaltă, m-ai vizitat  

când eu îmi căutam jalnic drumul meu  pe bâjbâite în întuneric şi mi-ai revărsat Lumina Ta în bieţii mei 

ochi? 

-Aşa e, (Sfântul Duh a răspuns.) şi jurat-am să fac să se reverse din tine râuri; jurat-am să fac din gura ta 

o sabie pentru Cuvântul Meu, un pericol şi o ameninţare pentru duşmanii Noştri. („Noştri” adică Sfânta 

Treime.) Jurat-am să devin Prietenul tău precum eram cu profeţii Mei şi să te reînnoiesc întru totul. Te-

am cinstit cu Înţelepciune şi te-am iniţiat în tainele Cunoştinţei Mele Supreme. 

-Atunci, pentru Numele Tău Sfânt,  vino degrabă la noi toţi şi salvează-ne pe toţi. Toate popoarele să se 

desfete în tine şi să vadă ceea ce ochii lor n-au văzut niciodată şi urechile lor să audă ceea ce n-au auzit   

niciodată. Eşti recunoscut pentru Milostivirea Ta Nemărginită şi pentru Inima ta Blândă.  

–Tată? (M-am întors apoi către Tatăl.)  
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-Eu Sunt. Oferă-Mi atunci legământul tău de fidelitate către Mine, Fiul Meu şi Sfântul Meu Duh şi, dacă 

faci aceasta, te voi plimba în Curţile Casei Mele. Spune-Mi: ce ai da ca să câştigi suflete pentru Mine? 

Ce ai face ca să salvezi suflete? Şi ce ai da ca să uneşti Trupul Fiului Meu? Fiecare cuvânt pe care o să-l 

rosteşti va fi auzit, evaluat şi apoi împlinit de Mine. Fii fermă şi răspunde-Mi.. 

-Doamne, ca să cuceresc suflete pentru Tine, mi-aş lăsa casă, fraţi, surori, tată, mamă, copii şi ţară. 

pentru Numele Tău Sfânt; voi face toate aceste lucruri şi voi cuceri suflete pentru Tine. 

 Să salvez suflete, Unule Sfânt al meu? Nu Tu Însuţi m-ai instruit să port o greutate a slavei veşnice cu 

plăcere şi râvnă, cu demnitate şi fără să mă plâng? 

 Nu Propriul Tău Fiu m-a instruit pentru salvarea fraţilor şi surorilor mele, să ofer şi obrazul stâng 

când cel drept este lovit? 

 Nu Tu, Stăpâne al Universului, m-ai format să port cu bucurie defăimarea şi ocara pentru salvarea 

fiecărui suflet pe care îl iubeşti? 

 Şi nu Tu Însuţi, Tată, m-ai instruit să nu pledez pentru cauza mea, nici să-mi deschid gura când mă 

prigonesc şi calcă peste faţa mea? 

 Domnul meu, Dumnezeul meu şi Tatăl meu, îţi ofer de bună voie iarăşi legămintele mele de 

credincioşie Ţie, Preaiubitului Tău Fiu şi Sfântului Tău Duh, din toată inima vă ofer legămintele mele. 

Fura-voi orele mele de odihnă şi somn ca să pot să ofer fraţilor mei  şi surorilor, prin Tine, Odihna lor 

în Curţile Tale Cereşti, de au nevoie;  le voi oferi tot ce am primit de la tine şi le voi arăta Iubirea Ta 

pentru a-i salva şi pe ei, de va fi nevoie.  

Şi pentru Trupul Fiului Tău? Continua-voi să împărtăşesc Cupa Diviziunii cu Preaiubiul Tău Fiu, Iisus, 

până la ultima picătură, Cupa Diviziunii care Îi este dată prin ceea ce Îi fac oamenii. Oh, ce n-aş face 

pentru Unitate! Şi pentru a reface Casa Ta, aş călca nerăbdătoare pe aceleaşi Urme însângerate ale 

Fiului Tău şi, pe calea Crucii Lui înscrisă în ţărână, aş aşeza Crucea pe care El Însuşi mi-a dat-o.    

-Da! Fiică, râvna pentru Casa Mea să te devoreze, fă tot ceea ce tebuie făcut fără să te plângi şi ai să vezi 

că alergarea ta nu a fost degeaba, că nu te osteneşti în zadar. Eu sunt cu tine şi fi-voi pururea cu tine. Eu, 

Yahve, îţi voi da destulă tărie pentru a Mă cinsti şi pentru a împlini misiunea ta cu plăcere. 

 
 

28.3. 94 

-Pacea să fie cu tine. Promit să te fac să înaintezi spiritual şi făcând astfel, voi înainta spiritual prin tine o 

mulţime de suflete; rămâi tăbliţa Mea, ca multe suflete din societatea ta, această societate plină de 

oameni răi,  să poată citi secretele Inimii Mele, căci sunt renumit în a-i învăţa calea pe păcătoşi. Eu 

Însumi i-am ales pe aceia care trebuiau să înscrie numele lor în Cartea Mea de iubire (Aceia care au 

scris prefeţe, introduceri etc. la „Adevărata Viaţă în Dumnezeu.”) şi-ţi spun că îi voi răsplăti mai 

târziu... află că, cu cât sunt mai mici, cu atât mai mare este inscripţia lor. Vassula, te binecuvântez. Dă-

Mi voie să-ţi mai spun încă un lucru: toate aceste scrieri, după cum le num sunt binecuvântate şi sunt 

Lucrarea de frumuseţe a Mâinilor Mele. Am Planul Meu, preaiubita Mea.  Ic 

 

7.4. 94 

-Când totuşi nu înţeleg această taină, căci o taină rămâne pentru mine până în această zi, aceea a 

alegerii Tale pentru Planul Tău, ştiu că tot ce mi s-a întâmplat şi încă mi se întâmplă vine din Mâna Ta 

Puternică! Unule Atotputernic, Tu ai ieşit din Sfântul Tău Cer şi ai mers cu biruinţele tari  din  Însăşi 

Mâna Ta dreaptă. Ah, Doamne...    

-Eu Sunt. Sunt lângă tine. Nu te teme, copila Mea, îngăduie-Mi să continui cu Mesajul şi să-mi 

împlinesc planurile Mele în tine. Eşti fericită să fii cu Mine în acest fel? 
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-Foarte! 

-Preaiubită, preaiubita Sufletului Meu, primeşte Pacea Mea. Nenorocirile pe care le cari în spate îţi sunt 

date ca să ispăşeşti pentru tot binele pe care nu-l primesc de la această generaţie. Am nevoie de suflete-

victime pentru a face reparaţii şi, copila Mea, ţi-ai dat consimţământul cu atâta generozitate ... 

-Îţi aparţin Ţie, de aceea, ţi-am dat consimţământul meu din iubire. 

-Eşti în Mâinile Mele, aşa că n-ai nimic de ce să te temi. Te voi folosi liber pentru Propriile Mele Planuri 

şi-ţi voi deschide cărarea. Eu şi tu împreună, legaţi cu corzi de iubire, vom înainta să cucerim un popor 

nereligios. Harul va veni la întrunirea ta din România. Micuţă scumpă, aminteşte-ţi întruna un lucru: Eu, 

Iisus, sunt cu tine, te iubesc, Avuţia Mea, rămăşiţa Mea. Iubirea e permanent lângă tine. Te 

binecuvântez, vino. 

      
12.4. 94 

-Vassula, scrie: îţi dau Pacea Mea; ascultă Glasul Meu. Ţi-ar plăcea să slujeşti Stăpânului tău? 

-Da, Doamne, vreau.  

-Doreşti să fii generoasă cu Mine? 

-Da, Domnul meu. 

-Prietena Mea, da, tu eşti prietena Mea şi aşa îţi voi da ţie pâinea înţelegerii să mînânci şi apa Duhului 

Meu să bei. Îţi voi da voie să cunoşti intenţiile Mele şi nevăzutul să devină vizibil pentru tine. Scrie şi 

spune neamurilor: 

-Creaţie, nu sta în acelaşi somn pe veci! Vreau să arăt sfinţenia marelui Meu Nume pe întreg pământul, 

da, chiar şi păgânilor arăta-voi sfinţenia Numelui Meu. („Atunci se va arăta pe Cer Semnul Fiului 

Omului şi vor plânge toate neamurile pământului.” Mt. 24: 30; am înţeles că Domnul aici, într-o formă 

ascunsă specială se referea la Mt. 24:30) 

Zidire, nu feluritele recolte vă hrănesc şi vă ţin în viaţă, ci Cuvântul Meu, care îi păzeşte pe toţi care au 

încredere în Mine. De aceea vă cer tuturor să vă apropiaţi de Mine, voi care Mă iubiţi şi să moşteniţi 

Împărăţia pregătită pentru voi încă de la întemeierea lumii! Nu spuneţi: „Stăpânul nostru nu se 

grăbeşte,” ca apoi să vă puneţi pe păcătuit. Ce vă face să credeţi că o să puteţi trece neobservaţi cu 

păcatul vostru? Dacă întoarcerea Mea se petrece încet, aşteptaţi, căci de venit va veni, şi negreşit. 

Stăpânul va veni în ziua când nu vă aşteptaţi. Azi, pentru Numele Meu Sfânt, etalez Semnul Fiului 

Omului ca fiecare să-l vadă. Acest Steag Ceresc nu vă este îndeajuns? (Iisus vrea să înţelegem prin 

aceasta Duhul Sfânt, un semn simbolic înaintea Semnului vizibil pe cer.) Duhul Meu Sfânt întrece în 

strălucire toate constelaţiile puse laolaltă şi îndreptează cugetul vostru către lucruri cereşti, umplând 

spiritul vostru cu o lumină curată, care să vă facă să pricepeţi tainele Cunoştinţei Mele. Duhul Meu Sfânt 

vă este trimis pentru a vă întări, copila Mea, şi pentru a îndrepta cărările poporului Meu. Revărs Duhul 

Meu peste voi atât de îmbelşugat ca să vă amintesc iarăşi tuturor că în Prezenţa Mea, nu-i admir pe cei 

mari, nici pe cei puternici, ci pe cei mici şi umili. 

 Generaţie, am fost profund mişcat de foametea ta. (foametea noastră spirituală.)  Rămân încă profund  

mişcat de voi toţi... „ Adu-mă înapoi”, strigă unii dintre voi către Mine, „ adu-mă înapoi şi îndreaptă-

mă,” dar de-abia v-am întors la Mine şi v-am ridicat şi umplut cu lucruri bune că o furtună vă smulge 

iarăşi din orizontul Meu, pentru că nu eraţi încă înrădăcinaţi în Mine ...Vreţi să fiţi înrădăcinaţi în Mine? 

atunci iubiţi-i pe duşmanii voştri, binecuvântaţi-i pe cei ce vă prigonesc şi rugaţi-vă pentru ei. Dacă 

nimeni dintre voi care aude acum cuvântul despre Împărăţia lui Dumnezeu nu îl pricepe, cum atunci Îmi 

veţi urma Mie, pe urmele Paşilor Mei? Cum dar veţi fi înrădăcinaţi în Mine? Întoarceţi-vă la Mine, 

apucaţi-Mi Mâna şi îngăduiţi-I Duhului Meu să sufle în voi şi să vă reînvieze - această Suflare care este 

pură emanaţie a Slavei Mele. Şi în locul unei pietre vă voi da o inimă, şi de unde aţi fost inactivi, vă voi 

învia şi voi insufla în voi un duh viu. Din eforturile voastre cheltuite atât de mişeleşte, voi face duhul 
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vostru să demonstreze dulceaţă şi blândeţe unul faţă de altul ...privegheaţi asupra voastră sau inimile 

voastre se vor împietri din apatie şi răutate… 

 Vreţi să Mă urmaţi? Atunci fiţi Ecoul Meu care răsună de la Cer la pământ; nu vă comportaţi urât unii 

cu alţii, iubiţi-vă unii pe alţii – aceasta este libertatea, şi o primiţi de la Duhul Meu. Nu fiţi ca un chip al 

întunecimii şi apoi să vă aşteptaţi să aveţi pace. 

 Ah, generaţie... vine un ceas când Vrăjmaşul vă va cerne pe toţi, de fapt acest ceas e deja aici. 

Vrăjmaşul ridică întăritură după întăritură în jurul Tradiţiilor Mele şi de jur împrejurul vostru! Când vă 

va încercui şi împrejmui de fiecare parte, el vă va încerca în cuptorul nenorocirii. Nu vă minţiţi pe voi 

înşivă gândind că mai aveţi vreme. Priviţi peste tot în jurul vostru: de îndată ce un om ticălos renunţă 

prin Harul Meu la ticăloşia lui şi face ce e drept în Ochii Mei, Vrăjmaşul se năpusteşte asupra lui, 

folosind orice mijloc spre a-l descuraja şi-l trage înapoi în Valea morţii ... Vrăjmaşul îl fură înapoi şi-i 

sapă un mormânt şi mai adânc ... de aceea, cu Lacrimi în Ochi, vă chem întruna, aşa cum M-am jelit 

cândva pentru Ierusalim: „ dacă aţi fi înţeles la rândul vostru până în această zi Mesajul de Pace! Dar 

vai, este ascuns de la ochii voştri! Şi toate acestea, pentru că nu aţi recunoscut nici Timpurile, nici 

prilejul atunci când am venit desculţ şi în îmbrăcat în sac până în cămara voastră ca să vi-l ofer!” N-aţi 

înţeles Voia Mea, generaţie, până în această zi, foarte puţini au înţeles Voia Mea ... Generaţie, încă mai 

eşti plină de venin… Sălăşluieşte în Lumina Mea şi vei sălăşlui în Lumină, rămâi în Lumina Mea şi vei 

da roadă în Iubirea Mea. Vezi? Cum Duhul Adevărului străfulgeră în cer Lumina Lui? Dar atât de mulţi 

dintre voi nu au înţeles ce înseamnă acest text din Scriptură: „Piatra pe care n-au băgat-o în seamă 

ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului.” (Ps. 117: 22) Nu  spus-am Eu că „oricine va cădea pe 

această piatră va fi sfărâmat, iar pe cine va cădea ea, îl va zdrobi?” (Lc. 20: 18) Nu vă pierdeţi starea de 

har în care aţi intrat odată considerându-vă pe voi înşivă drepţi; nici un om nu e bun în afară de 

Dumnezeu. Nu-i judecaţi pe păcătos, spunând „el nu ştie nimic depre calea păcii, nici despre dreptate”, 

lăsaţi-Mi Mie aceste lucruri; Eu sunt singurul Judecător. Cereţi-Mi să am grijă de voi şi o voi face. 

Cererile voastre vor fi purtate spre nori. Cereţi! Şi vă voi salva… Milostivirea e la uşile voastre; nu vă 

îndoiţi niciodată de Iubirea Mea. Vă binecuvântez pe toţi, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe frunţile 

voastre. 

      

CAIETUL 71 

13.4. 94 

-Da! Vassula Mea, când chem, ating inima ta. (Când primesc o chemare, simt în inimă o bucurie 

specială, mare, o nerăbdare să alerg degrabă la Dumnezeu, să las totul şi să răspund Chemării Lui.) 

Sunt Eu, Yahve, sprijină-te pe Mine şi nu te teme; Inima Mea este un Abis de Iubire şi Blândeţe. Auzi-

Mă: iarba se usucă, toată pajiştea se va veşteji, curând nimic nu va mai fi verde. Dacă nu ne grăbim, 

pământul va fi complet devastat. Atât de puţini supravieţuitori au mai rămas acum... (Yahve grăieşte în 

metafore.) Nu-i credeţi pe aceia care prorocesc spunând: „ totul merge bine acum, pacea răsare deja 

printre voi.” Nu Eu i-am  trimis pe aceşti profeţi, totuşi, ei prorocesc în sânge neamurilor care mănâncă 

pâinea răutăţii. Cuvântul profetului Meu ieşit din Gura Mea arde ca focul şi nici un ipocrit nu-l iubeşte. 

Cuvântul Meu pronunţat spulberă; ca un ciocan cade pe inimile împietrite, sfărâmându-le. Nu, cum pot 

spune că pacea e pe cale să înmugurească atâta vreme cât ţarinile voastre sunt pline până la saturaţie de 

nelegiuire şi cadavrele mâncate de viermi?(Cf Isaia, 14:11) Cum pot spune că iubirea a mişcat inimile 

voastre când limbile voastre sunt bifurcate, scoţând hule împotriva Duhului Meu? Ţarinile voastre sunt 

pline de prostituţie. (Tatăl se referă la necredincioşia religioasă.) Nu, ei nu Mă cinstesc ca pe Tatăl lor, 

ci Mă dezonorează fără întrerupere... şi noaptea v-a acoperit fără ca voi să băgaţi de seamă. S-a întins pe 
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tot pământul, ca moartea. Atunci, cum aş putea spune: „Voi slăviţi Numele Meu?” când toată fiinţa 

voastră este noapte?  

Trimit înger după înger să repete cuvintele Mele şi să spargă surzenia voastră, ah... dar atât de mulţi 

dintre voi îi judecă după standarde omeneşti, pentru că numic nu pătrunde în voi din pricina inimilor 

voastre tari ca piatra. Într-adevăr, ceasul e aici când Moartea prigoneşte Viaţa. Voi i-aţi scos din clădirile 

voastre, care de fapt sunt Ale Mele, pe îngerii Mei, abuzând de ei, tratându-i drept impostori şi, cu mai 

multă sălbăticie ca oricând, încercaţi să le ucideţi duhul împreună cu Duhul Meu, gândind că faceţi o 

datorie sfântă către Mine. Dar nu veţi avea nici o putere asupra lor, deoarece cuvintele pe care le 

pronunţă sunt Viaţă şi Viaţa e mai tare decât Moartea, şi Iubirea e mai puternică decât Răul, pentru că  

Duhul Meu este Sfântul lor Însoţitor care îi însoţeşte. Aşa că oriunde se duc îngerii Mei, Duhul Meu este 

cu ei. Mesajul pe care l-am rostit de la început era să vă iubiţi unul pe altul, să vă împăcaţi în Iubirea 

Mea, să trăiţi în sfinţenie şi să sfinţiţi Numele Meu –acesta este încă Mesajul Meu, dar ah, atât de puţini 

dintre voi l-au ascultat şi l-au urmat.  

De ce încă vă mai agăţaţi de această lume trecătoare? V-am învăţat să nu vă faceţi griji despre viaţa 

voastră; nu M-aş îngriji Eu de nevoile voastre? (Aluzie la Mt. 6:25) Dacă M-aţi lăsa numai, v-aş 

împodobi sufletul. Din momentul când acest Mesaj a ieşit, n-am încetat o clipă să vă chem să vă 

întoarceţi la Mine şi să vă schimbaţi vieţile. V-am cerut să ispăşiţi, să vă pocăiţi, v-am cerut veghi de 

rugăciune; v-am cerut tămâie, tămâie din inimile voastre. Oh! Dacă aţi şti numai ce puternice şi ce 

splendide pot fi rugăciunile voastre dacă ele vin din inima voastră! Rugăciunile voastre pot să 

nimicească orice imperiu rău din această lume, ele pot să smulgă răul din rădăcină şi să sfărâme cele 

zece coarne (10 hule împotriva celor 10 Porunci ale lui Dumnezeu- vezi Apocalipsa, 13:1) care mănâncă 

acum pământul şi pe copiii Mei împreună cu el. Rugăciunile voastre pot să distrugă forţele răului. Cu 

toate că aceste forţe sunt puternice, tămâia voastră (rugăciunile din inimă) pot să purifice această lume. 

Grăiesc Eu vouă: nu vă îngăduiţi nici un răgaz, ca nu cumva să fiţi încercaţi; trăiţi în trezvie, mai mult ca 

niciodată până acum. Nu vă voi lăsa, Eu sunt cu voi toţi. Sunt cu voi pentru a vă da tărie ca suflul vostru 

să nu vă părăsească. Sunt cu voi, mlădiţe ale Mele, şi numai atâta aştept, să vă vă fac pe plac şi să vă 

răsădesc în grădina Mea de desfătări. Vedeţi, Eu Însumi preiau cauza voastră pentru a fi sigur că 

Vrăjmaşul nu vă va înghiţi.  

 Şi tu, fiică, permite-Mi să te folosesc ca armă A Mea; te voi folosi pentru a zdrobi împărăţiile răului din 

această lume şi pe cel care le guvernează. Înţelepciunea te va instrui. Împlineşte-ţi îndatoririle zilnice. 

Eu, Yahve, te binecuvântez; Tatăl tău şi Abba al tău este aproape de tine. 

 
 

15.04. 94 

(M-am grăbit ca să fiu cu Dumnezeu , fie şi numai pentru câteva secunde. Vin alergând la El.) 

 –Ilustră Maiestate: te iubesc. 

-Ah, Vassula, fiecare aducere aminte de Mine Mă bucură... Eu, Yahve, te binecuvântez, copila Mea şi 

Avutul Meu; Eu sunt Ajutorul tău... şi Yahve este Numele Meu. 

 
 

19.4. 94 

-Hrăneşte-mă cu cuvintele Tale, Doamne, pentru că sunt bolnavă de iubire pentru Tine... 

-Vassula Inimii Mele Sfinte, zis-am Curţilor Mele Cereşti: „ Aprinde-voi un foc în sufletul ei, o voi arde 

şi o voi face A Mea.” Vezi? Cucerit-am acum inima ta şi prin tine am mistuit cu focul Meu o mulţime de 
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alte suflete, le-am cucerit pe toate! (Glasul lui Iisus a atins o notă înaltă, arătându-I emoţia şi bucuria.) 

N-am folosit cruzimea, nici n-am luat pe careva cu forţa; robit-am numai inimile voastre cu o simplă 

privire şi cu o scânteie din Inima Mea. Spus-am Tatălui Meu, Sfintei Tale Maici, sfinţilor şi tuturor 

Îngerilor Mei de toate felurile: „Am de gând să acopăr goliciunea lor înspăimântătoare cu Iubirea Mea, 

dar mai întâi, trebuie să farmec această generaţie şi să-i conduc unul câte unul afară, în pustie, unde voi 

grăi inimii lor.” Eu Însumi Îmi voi salva copiii; atunci tot neamul omenesc va şti că Eu, Iisus, sunt 

Mântuitorul vostru.  

Rămâne-Mi credincioasă şi cinsteşte-Mă, copila Mea. Am puterea să-i nimicesc pe toţi vrăjmaşii Mei, 

vezi? Vassula, lasă-Mă liber să-ţi spun tot ce port în Inima Mea. Ascultă, te-am auzit spunându-i 

părintelui O`Carroll că ţi-ai fi dorit să mori ca o martiră şi că îti doreşti sincer să înaintezi în sfinţenie.  

Prietena Mea, deoarece Mă inviţi la masa ta, Eu, la rândul Meu, îţi voi împlini dorinţa şi-ţi voi acorda 

onoarea de a bea din Cupa Mea iarăşi şi iarăşi. Dorinţa ta te va mântui pe tine şi pe mulţi alţii. Nu te 

teme, te voi răsplăti mai târziu. Prizonierii Vrăjmaşului îi vor fi repede smulşi ori de câte ori vei sorbi 

din Cupa Mea. 

 Vassula, iubeşte-Mă şi, pentru iubirea pe care o ai pentru Mine, voi zdrobi împărăţiile răului împreună 

cu cel care domneşte peste ele şi se vor cutremura ca stâncile. Iubeşte-Mă şi, pentru iubirea ta, voi 

convoca Bisericile să unească datele zilei de Paşte. Iubeşte-Mă şi pentru tine voi înlocui acest întuneric 

cu Lumina mai degrabă decât era prevăzut. Roada pe care o voiesc de la tine este iubirea! Cu iubirea ta, 

pot să împlinesc multe rugăciuni, aşa că… îngăduie-le adversarilor tăi să te ia drept o impostoare, cu 

toate că vii de la Mine, îngăduie-le să te sfâşie ca nişte lupi turbaţi, ce contează?  Nu vei face decât să 

dovedeşti iarăşi şi iarăşi că vii de la Mine prin marea tărie pe care o voi turna în tine în aceste vremuri de 

suferinţă.  

Iisus s-a oprit, a schimbat subiectul, a zâmbit şi a spus: 

„-Te bucuri tu că eşti cu Mine în acest chip, copila Mea?” 

Am răspuns: „Da, şi încă cum, Doamne!” 

-Te iubesc la nebunie... 

-„Şi eu la fel, Doamne al meu!...” 

-Şi oricum, această părtăşie va fi un mijloc de a te conduce pe drumul pe care ţi-ai dorit să fii în această 

dimineaţă: pe drumul spre sfinţenie. A Mea Iubire este dincolo de orice cunoaştere; învaţă de la Mine ş i 

fii una cu Mine. Vino. 

      

 

 

 

 


