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CAIETUL 71 
10.5. 94 

-Doamne? 

-Eu Sunt. Simte-te iubită de Mine; îngăduie-Mi să te desăvârşesc în sfinţenie; roagă-te 

şi cere; fericiţi sunteţi voi care sunteţi învăţaţi de Duhul Meu; bucuraţi-vă şi vă 

veseliţi, căci Împărăţia Cerului nu este dată chiar oricui -  Împărăţia Cerului le este 

dată celor săraci, celor simpli şi acelora pe care îi alege Tatăl Meu. M-am rugat pentru 

tine, Vassula, ca să obţin de la Tatăl Harurile Lui şi le-am obţinut pentru tine! 

Începând de-atunci, ai văzut Zorii; ah! ... da! El Şi-a descoperit Faţa ţie şi te-a eliberat 

din captivitate; şi acum, voi lua roadele tale şi i le voi oferi Lui; floare, rămâi în Mine, 

ai încredere în Mine; Salvatorul tău Iisus Hristos va obţine milostivire de la Tatăl 

pentru tine; vino! 

 

Grecia –Insula Sf. Mihail – Simi –Mânăstirea din Panormiti 

18.5. 94 

-Doamne? 

-Eu Sunt; Ecclesia
1
 va reînvia; permite-Mi să-ţi folosesc mâna; Iubirea Mea este o 

iubire geloasă care nu cunoaşte margini, vezi? Vreau să fiu biruitor în tine, aşa că nu 

încălca poruncile Mele. Grăit-am, copila Mea, că avuţia ta sunt Eu, viaţa sunt Eu, 

bucuria ta sunt Eu - Eu sunt Pacea ta. Rămâi cu Mine încă puţin. Ţi-am oferit acest 

dar unic de a veni la Mine, aşa că, Vassula Mea, încetează de a te mai zbate în 

Mâinile Mele
2
; faci numai valuri în râul de Pace în care eşti cufundată. Fiică, fii 

credincioasă în iubirea ta şi iarăşi îţi spun, nu te plictisi niciodată să scrii; vino.  

 

Panormiti – 20.5. 94 

-Pacea să fie cu tine; fără Mine, ai trăi precum trăieşte lumea; cu Mine, vei trăi ca în 

Cer; fără Mine, trăsăturile tale ar fi ca cele ale lumii, dar cu Mine, trăsăturile tale vor 

fi Ale Mele. Rămâi în Mine; înrădăcinată în Mine, nu-ţi neglija niciodată darul, pune-

Mă pe Mine pe primul loc şi acordă-Mi timpul tău; o floare ar refuza oare apa de la 

grădinarul ei? Aşa este şi cu tine, nu refuza sau neglija Duhul Meu care este Apa Vie 

în tine care te ţine în viaţă; simte-te binecuvântată pentru că te-am binecuvântat; vă 

binecuvântez pe amândoi
3
; cere-i arhanghelului Meu să mijlocească pentru voi, pentru 

unitate şi pentru pace în lume; vino. 

 

Panormiti – 21.5. 94 

-Vassula Inimii Mele Sfinte, scrie: pacea să fie cu tine, în Mine vei trăi, aşadar, 

desfată-te de Prezenţa Mea
4
; lasă-ţi sufletul să se învioreze în Prezenţa Mea; vino şi 

ascultă dorinţele Inimii Mele: pentru iubirea pe care o am pentru voi amândoi
5
, mai 

doreşti încă să-Mi urmezi calea? Doreşti tu să-ţi jertfeşti timpul pentru Interesele 

Mele? Eşti gata să încununezi Planul Meu
6
 cu succes încât tot Cerul să salute cu 

bucurie biruinţa Mea? Mai doreşti să răspunzi nevoilor Mele cu râvnă şi cu grija de a 

place Salvatorului tău? Dacă Îmi permiţi să te folosesc, voi umple sufletul tău cu 

                                                
1 Biserica 
2 Când nu mă duc zilnic la El să scriu şi să-mi întrebuinţez darul, Domnul mă ceartă. 
3 Pr. Michael O’ Carroll care a fost cu mine la această reculegere. 
4 În Sf. Împărtăşanie 
5 Pr. O’Carroll şi cu mine 
6 Parte din Planul Lui este: Adevărata Viaţă în Dumnezeu; mesajele  salvării, Da! 
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Dumnezeirea Mea, cu Splendoarea Mea, cu Pecetea Mea ... mai avem numai o milă 

de mers, prietenii Mei, nu mai mult de o milă ...v-am cerut timpul şi voi Mi l-aţi dat! 

V-am cerut viaţa şi Mi-aţi oferit-o cu atâta generozitate!
7
 V-am întărit cu Puterea Mea 

ca să mergeţi înainte cu Mesajul Meu şi aţi mers, pentru aceasta voi continua să-i fac 

pe adversarii voştri să se retragă din calea voastră; oare aţi fost vătămaţi de vreunul 

dintre ei? Ah! Dacă aţi şti numai câţi demoni  au luat-o la fugă numai la simpla vedere 

a Luminii Mele .... 

Iisus s-a oprit pentru câteva secunde, m-a privit cu gravitate  şi mi-a spus cele ce 

urmează cu mare seriozitate: 

Ţi-am dat Lumina Mea;ţi-am promis că nu te voi părăsi; fii statornică în rugăciunile 

tale şi lasă buzele tale să repete tot ce ţi-am dat; reînnoieşte-ţi legămintele de 

credincioşie faţă de Mine şi-ţi voi da destulă tărie ca să Mă urmezi şi să continui să 

întăreşti Biserica Mea! Iisus este Numele Meu şi te binecuvântez; te iubesc, iubeşte-

Mă. 

Numai câteva secunde mai târziu, a vorbit Tatăl: 

-Vassula, înalţă-ţi sufletul la Mine; sunt Eu, Yahve, Regele tău care-ţi vorbeşte; 

binecuvântează Sfântul Meu Nume şi vei trăi. Fiică, mulţi se adună în jurul 

Apostaziei; se cade oare să tac? Astăzi, iarăşi Mă cobor cu ajutorul Meu salvator şi, în 

mijlocul răzvrătirii lor, strig: „Salvarea! Salvarea vine de la Mine!” Pământul se 

distruge din pricina apostaziei lor, mistuit de nelegiuirea lor, şi locuitorii lui suferă 

consecinţele păcatelor lor: foamete, cutremure de pământ şi războaie; ceea ce iese din 

pământ se întoarce în pământ... fiică, traversează cu Mine acest deşert; Eu Sunt e cu 

tine; fii bucuroasă şi în pace pentru că Eu sunt cu tine. 

-Ai ceva, Doamne,  să-i spun lui (...) 

-Lui? Spune-i: prin credinţă te-am condus la planurile Mele mântuitoare şi că prin 

credinţă vei continua: te-am pus la încercare şi-ţi zic ţie: cunosc activităţile tale, 

iubirea ta şi credinţa ta ca de copil; totuşi, am o plângere contra ta: ţi-am dat tărie şi 

perseverenţă pentru a te ajuta
8
, totuşi, cât Îmi doresc să le consumi în întregime! Mi-

am deschis gura şi am grăit; vino, dacă îţi place să asculţi, vei învăţa; Eu, Yahve, îţi 

dau Pecetea Iubirii mele Veşnice. Eu Sunt e cu tine. 

 

26.5. 94 

-Pacea să fie cu tine; adresează-Mi aceste cuvinte: 

Iisuse al meu, Tu eşti în inima mea singura mea Iubire, 

singura mea nădejde în viaţă, 

singura Lumină în sufletul meu, 

din această pricină, rămâi cu mine, Hristoase; 

vina mea mă copleşeşte 

şi îmi pare rău că am păcătuit, 

vino şi eliberează-mă de toate păcatele mele, 

nu mai prelungi tăcerea Ta, 

vino şi reînnoieşte-mă, 

trezeşte-mă cu Înţelepciunea Ta 

şi lasă-L pe Duhul Tău Sfânt să fie Călăuza mea, 

Amin 

Spune-Mi-o acum cu încredere; sunt înaintea ta, cu Mâna Mea asupra ta; am simţit 

milă pentru tine. Păstrează Rânduielile Mele în inima ta şi nu mai tresări când Mă vezi 

                                                
7 Iisus, spunând aceasta, era emoţionat şi I-am înţeles emoţia după tonul din  glasul Lui şi după uşoara 

mişcare a Capului Lui. 
8 Domnul a avut delicateţea să nu scrie câteva cuvinte pentru a nu expune această persoană. 
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venind la tine cu arc şi cu săgeţi, Braţul Meu mai are încă de spulberat câteva pietre 

dinlăuntrul tău. Vino şi scrie cu Salvatorul tău; nu te teme; Eu sunt, Iisus Hristos, 

Averea ta. Ic 

   

27.5. 94 

-Sprijină-te pe mine, fiică, nu permite celor morţi
9
 să te tragă înapoi la ei; ai mâncat 

din rodul Meu? 

-Da, m-am hrănit cu Cuvintele Tale şi Ele sunt Viaţă. 

-Şi ai reînviat; Eu sunt Învierea; ai înviat
10

;  Învaţă cum lucrează Duhul Meu Sfânt; 

Duhul Meu a fost profund mişcat când te-a văzut zăcând moartă printre cei morţi; 

împreună cu ceilalţi, te-ai aruncat în fundul gropii, în întuneric, în adâncurile 

putreziciunii
11

. Parte-din-Trupul-Meu, Cetatea Mea, tu aveai urechi, dar nu auzeai 

nimic; aveai ochi, dar nu vedeai nimic; sub greutatea păcatelor tale, mâncai ţărână 

printre cei care sunt ţărână
12

; deşi nici unul dintre voi nu s-a născut acolo. Iar Eu, 

văzându-vă în aşa nenorocire, M-am umplut de durere; Ochii Mei erau sfârşiţi de 

suferinţă; v-am strigat ziua întreagă, dar nici unul n-a ascultat glasul cererii Mele. 

Pentru a cinsti Numele Meu şi pentru a cinsti Mâinile care te-au făcut şi te-au ţinut 

strâns, şi pentru Iubirea Mea Credincioasă, Mi-am descoperit Faţa şi am strălucit peste 

tine Lumina Mea; Stăpânul tău ţi-a stat înainte şi mai din belşug ca niciodată Duhul 

Meu Sfânt a suflat în tine Suflul Vieţii, Suflul Învierii; apoi, Cuvântul te-a uns şi Şi-a 

aşezat Tronul Lui Regesc în tine; şi pentru a onora Cununa Lui în ţărână
13

, te-a sculat 

din ţărână biruind în tine, devenind floarea Tăriei Lui. Vezi, fiică, Iubirea Mea 

lucrează minuni pentru cei morţi ... apoi, am glăsuit în Sanctuarul Meu
14

, l-am deschis 

larg şi am păşit în moşia Mea cu slavă. Eu am fost Acela care te-a întărit, cetate, astfel 

ca Înşelarea şi Viclenia să nu poată să conducă armatele lor împotriva ta, de vreme ce 

ai fost crescută ca să mergi cu un Rege
15

 în procesiunea Lui triumfală. Şi acum că te-

am înviat, trebuie să te lepezi complet de ceea ce îţi oferă lumea; acum că te-am 

înviat, nu te uita nici la stânga, nici la dreapta, ci numai la lucrurile de sus. Gândurile 

tale să fie gânduri cereşti; aspiră din Mine şi nu din ţărână. La învierea ta, te-am 

dezbrăcat de veşmintele tale lumeşti şi ţi-am împodobit acum sufletul cu 

Strălucitoarele Mele Veşminte; da, te-am îmbrăcat cu Înţelepciune ... şi chipul 

nevăzutului Dumnezeu este oglindit acum în tine pentru a te duce la îndumnezeire; 

am cerut Tatălui să te îmbrace cu Mine Însumi ca să te conduc la sfinţenie; liberă, în 

sfârşit! ... şi în acest fel  voi aduce pe poporul Meu la unitate. 

 Fii bună şi răbdătoare până la a doua înviere; ai primit Duhul adopţiei prin 

har, de aceea buzele tale sunt capabile să strige: „Abba” – un har suficient cât să te 

ducă la cer. Continuă cu râvnă şi încredere, din moment ce Eu sunt Sfântul tău 

Însoţitor, şi chiar dacă eşti vânată, îndură totul cu răbdare; încet, încet, voi ridica vălul 

care acoperă duhul tău ca astfel să poţi să fii arătată cu Mine în plinătatea Slavei 

Mele. Eu Sunt cu tine, laudă Aminul şi trăieşte pentru Mine; aceasta este o scurtă 

aducere aminte pentru a-ţi reaminti unde te-am găsit. 

 

                                                
9 Morţi spiritual; adică lumea nu trebuie să mă ispitească şi va trebui să stau departe de ispită 
10 Domnul se  referă la prima înviere, aceea a duhului, prin Duhul Sfânt. 
11 Mi-am amintit că exact înainte de convertirea mea, am avut o viziune a unui lepros. Leprosul eram 
eu. 
12 Iisus se refereă la cei morţi spiritual 
13 ...”în ţărână,” expresia Domnului noastru care înseamnă „ în tine”din moment ce suntem făcuţi din 

ţărână. 
14 Înseamnă: Dumnezeu a grăit în lăuntrul meu 
15 El Însuşi 
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30.5 94 

-Yahve, Bunul meu Tată, sufletul meu tânjeşte să trăiască în Casa Ta. O, ascultă 

chemarea mea! Tu, care m-ai eliberat ca să mă aşezi la lărgime pentru a arăta 

Numele Tău la mulţime de popoare şi să Te preamăresc în laude, spune-mi, Bunul 

meu Tată, când mă voi adăposti la umbra Aripilor Tale? 

 Ai milă de mine, păcătoasa, căci sunt mereu netrebnică, dar prin puterea Ta 

salvatoare, ştiu şi cred că poţi să mă ridici. Îţi făgăduiesc că, tare în nădejde, voi 

cinsti Numele Tău din ce în ce mai mult şi buzele mele vor spune minunile Tale. O, 

Tată, aşa cum cerurile şi pământul Te aclamează,  pentru mine, vino în Blândeţea Ta 

iubitoare, vino, în marea Ta Bunătate, vino; vino şi fă-ne una, Yahve. Yahve, de ce 

aştepţi atât de mult? Vino acum şi vindecă inimile noastre zdrobite. 

-Fiică, te iubesc; vă voi face pe toţi una, vezi? Şi vă voi aduna din lung şi lat şi de 

pretutindeni, şi vă voi chema la timpul potrivit. Vino mai aproape de Mine, copila 

Mea
16

, şi ascultă acestea: de la început am vegheat asupra ta, ţi-am tot vorbit, dar 

patimile lumii cresc şi vina acestei generaţii se va spulbera când am să vin şi voi 

curăţi neamurile, apoi, ele vor înălţa capul şi vor căuta Duhul Meu, care îi va călăuzi 

spre cunoaşterea deplină a adevărului. De aceea, fiică, trebuie să mijloceşti ca 

Răsăritul şi Apusul să se întâlnească şi să-şi unească inimile lor; aceasta trebuie să se 

facă înainte ca Vrăjmaşul să subjuge Legea Mea şi să îngraşe Sanctuarul Meu cu 

doctrine şi regulamente omeneşti. Dar s-a spus că aşa cum în trecut au fost printre voi 

profeţi mincinoşi, tot aşa şi acum veţi avea învăţătorii voştri mincinoşi, care vor 

introduce încet, încet vederile lor rătăcite şi vor renega dumnezeirea Fiului Meu, Iisus 

Hristos. Aceşti învăţători mincinoşi intelectualizează Vestea cea Bună care v-a fost 

dată în toată bogăţia ei. Adevărat zic vouă: atenţie la Înşelător; Înşelătorul va aduce o 

doctrină diferită şi va răstălmăci Cuvântul Meu şi Tradiţiile care v-au fost transmise. 

Aşa că vă zic, să nu-l imitaţi pe Înşelător; din tot ce-ţi scriu, generaţie, folosind mâna, 

inima şi sufletul instrumentului Meu, nu te teme de aceşti înşelători, căci ei nu sunt 

dumnezei şi Eu sunt în fiecare inimă credincioasă. Voi da drumul la o ploaie de foc 

torenţială peste acest pământ pentru a arde crimele lui, dar Îmi voi scăpa poporul 

Meu.  

 

31.5. 94 

-Doamne al meu? 

-Eu Sunt; Vassula Inimii Mele Sfinte, bucură-te şi realizează cum dintr-un pom uscat 

am făcut un pom roditor, dând viaţă dintr-o singură privire A Mea. Aşa că bucură-te, 

fiică; Eu Sunt este cu tine; nu te teme, copila Mea, ascultă şi scrie: de fiecare Paşte, 

trebuie să beau din cupa diviziunii voastre, din moment ce această cupă Mi se dă 

forţat; dar şi tu, fiică, vei bea din ea; împărtăşi-vei cu Mine ceea ce este amar, dat de 

mâna omului. Cu cât le ia mai mult timp să unească datele de Paşti, cu atât mai severă 

fi-va osânda pe care o va primi această generaţie. Întoarcerea Mea este iminentă şi 

vai, inimii nepocăite! Vai, inimii împărţite! Vai, inimii neîmpăcate!căci „vor fi 

aruncaţi în iad!”
17

 Astăzi, fiecare membru al casei Mele care Mă provoacă şi 

venerează urâciunea pustiirii în inima lui, va avea numele lui şters din cartea Vieţii 

pentru că a hulit. Mulţi dintre voi, generaţie, ascultaţi Cuvintele Mele, dar cădeţi în 

duhul letargiei, rămânând nepăsători. De ce vă lăsaţi să fiţi înfrânţi şi cuceriţi de 

incredulitatea voastră? Apostazia voastră v-a întărit inimile şi prorocia lui Isaia 

rămâne până în această zi valabilă şi se împlineşte: ‚...cu auzul veţi auzi şi nu veţi 

                                                
16 Aici Yahve avea tonul unui tată tandru 
17 Mt. 11 :23 
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înţelege şi, uitându-vă, vă veţi uita, dar nu veţi vedea; că s-a învârtoşat inima 

poporului acestuia şi cu urechile sale greu a auzit şi ochii săi i-a închis, ca nu cumva 

să vadă cu ochii şi cu urechile să audă  şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă la 

Mine şi să-i vindec.”
18

 Pocăiţi-vă! Căci Împărăţia cerului este aproape. 

 Uitaţi-vă în jurul vostru şi vedeţi: o parte din Biserica Mea a fost orbită 

datorită spiritului lor raţionalist; un duh de letargie s-a aşezat peste ei. Astăzi grăiesc 

prin gurile Nimicniciei ca să-Mi arăt Milostivirea Mea Infinită către întreaga omenire, 

dar numai o mână de oameni pot să Mă audă şi să Mă vadă; celorlalţi nu li s-a permis 

să vadă sau să audă Duhul Sfânt al Adevărului
19

, dar la fel ca aceia care au auzit 

Duhul Meu al Harului, şi ei sunt iubiţi de Mine şi de aceea până astăzi reţin Mâna 

Tatălui ca să nu se abată asupra lor. Nu, fiică, nu li s-a îngăduit să audă sau să vadă 

splendoarea Adevărului şi nici nu li se va îngădui până ce cugetul lor nu va fi reînnoit 

printr-o revoluţie spirituală. Atâta vreme cât îşi urmează drumul lor intelectual, ei vor 

rămâne în întuneric şi străini de semnele şi minunile Mele; atâta vreme cât recurg la 

propriul lor duh, ei continua-vor să întoarcă pe faţă şi pe dos Sfântul Meu Duh al 

Adevărului fără să Mă recunoască pe Mine, Cel care le vorbeşte acum. Cu ochi care 

nu văd şi cu urechi neatente, ei continua-vor să proclame legile lor în locul Legii 

Mele; vor încerca să schimbe timpurile şi cuvintele, şi din cauza infidelităţii lor, ei vor 

suprima Tradiţiile mele pentru analogii umane, fără Adevărul care este în Mine; se 

vor lăuda cu reuşita lor, dar vor fi aplaudaţi şi lăudaţi numai de lumea coruptă, nu de 

Ai Mei, pe care i-am pecetluit. Da
20

, „locuitorii de pe pământ se vor bucura de acest 

eveniment şi vor fi în veselie şi îşi vor trimite daruri unul altuia” dar Ai Mei vor vărsa 

lacrimi de tristeţe şi se vor îmbrăca în sac, tânguind această nelegiuire, urâciunea 

pustiirii, care nu va dura veşnic. 

 Scris-a Moise: „aceia care ţin Legea, îşi vor trage viaţa din ea,” şi Eu astăzi vă 

spun vouă: „aceia care ţin Tradiţiile Mele vor trage viaţă din Ele”. Şi când 

mărturiseşti că Eu, Iisus, am înviat din morţi, atunci vei fi salvat; când din toată inima 

vei spune Cuvintele Mele de Instituire a Euharistiei şi de Consacrare, vei fi salvat! 

Iată de ce în Iubirea Mea Nemărginită, vă chem pe toţi să întindeţi mâinile numai 

către lucrurile cereşti; cereţi Duhului Meu să vă călăuzească şi nu veţi fi în pericol de 

a fi duşi în ispită; lăsaţi-vă îndrumaţi de Duhul Meu şi nici o ispită nu va atinge 

cugetul vostru... Aşadar, citiţi precum s-a scris, că Biserica Mea va suferi şi va fi 

prigonită, de Legea Celui Necredincios, trădată din interiorul ei; acum, veţi fi martori 

la aceasta şi toate viziunile se vor adeveri. 

-De ce trebuie să vină  toate acestea, Doamne? 

-Vai! Mulţi dintre păstorii Mei dorm şi mieii Mei se risipesc din lipsă de păstori care 

să-i adune. 

-Doamne, din cauză că unii din păstorii Tăi iau în râs avertismentele Tale? Este din 

pricina faptului că iau totul ca o ameninţare? 

-Este din pricina faptului că le arăt goliciunea. Ochii Mei sunt prea puri ca să rămână 

asupra păcatului şi apatiei şi Eu nu mai pot să rabd nelegiuirea. Auzi-Mă: 

incredulitatea lor faţă de darurile Duhului Meu Sfânt stă în calea Mea! Dacă ar şti 

numai ceea ce Eu, Dumnezeu, le ofer lor, ei ar fi aceia care ar cere mai multe minuni. 

Acum, nu aţi auzit că; „ vi se va măsura cu măsura cu care măsuraţi, şi vouă, celor ce 

ascultaţi, vi se va da şi vă va prisosi; căci celui ce are i se va da; dar de la cel ce nu 

                                                
18 Is. 6: 9-10 
19 Mă întrebam de ce şi ca şi cum Domnul voia să mă oprească de a gândi greşit, s-a grăbit să spună 

cele ce au urmat 
20 Ap. 11 :10 
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are, şi ce are i se va lua!”
21

 Amăgirea bogăţiilor
22

 a coborât înăuntrul acestor oameni 

şi a ştirbit Cuvântul Meu
23

, şi astfel ei nu produc nimic; aşa că Împărăţia Mea se va 

lua de la ei şi va fi dată unui popor care să poată aduce roadă. Eu, Iisus, te 

binecuvântez, fiică; primeşte Pacea Mea şi mângâie-Mă cu iubirea ta. Ic 

 

2.6. 94                 

-Doamne Dumnezeul meu, Tu care Te bucuri să dai darurile Tale în taină, Îţi cer atât 

de mult să dai tuturor sufletelor cel mai mare dar: darul care schimbă chipul nostru 

pătat în strălucirea Chipului Tău Dumnezeiesc. Preschimbă-ne să fim oglindirea Ta, 

ca astfel, să pătrundem în Dumnezeirea Ta. Exact ca în Ziua Schimbării la Faţă, fie 

ca aceasta să devină pentru noi o a doua sărbătoare a schimbării,  ca şi noi să fim 

învredniciţi să auzim acele cuvinte de la Tatăl: „Aceştia sunt fiicele şi fiii Mei 

preaiubiţi; ei se bucură de bunăvoinţa Mea, ascultaţi-i.” Apoi, să ieşim afară, cu 

Duhul Adevărului Tău, şi să grăim despre faptele Tale nemaipomenite.  Schimbarea 

la Faţă să fie pentru întreaga lume
24

 şi în schimbarea noastră vom învăţa să iubim şi 

iubirea ne va duce la viaţă veşnică. 

-Bine ai zis, fiică; cere acest dar în rugăciunile tale zilnice şi eu vi-l voi da. Vezi cum 

veşmintele Mele sunt stropite cu sânge ? Vezi că veşmintele Mele sunt roşii, scăldate 

în Sângele Meu? Mulţime de lucrări necurate M-au adus pe Mine în starea aceasta 

jalnică ... multe într-adevăr sunt gemetele Mele şi Inima Mea e sfâşiată de chiar 

mâinile pe care le-am format ... dar atât de puţini ascultă gemetele Mele, atât de puţini 

iau aminte la Lacrimile Mele de Sânge; Ochii Mei se usucă de plâns. Îngădui ca 

statuile şi icoanele Mele să plângă pentru a deştepta remuşcarea şi durerea voastră, dar 

tot ce aud este numai un oftat scurt, în care găsesc o uşurare de scurtă durată; apoi, cu 

atât de mare repeziciune, voi permiteţi inimii să fie luată de grijile lumii; permiteţi 

inimii voastre să nu stea să Mă mângâie şi să fie o mângâietoare a Mângâietorului, 

Cel care poate să vă schimbe, care poate să vă învieze sufletul, care poate să vă 

îndumnezeiască sufletul... 

  Alţii, după ce au văzut torentele vărsate de Ochii Mei, rămân neatinşi din 

pricina incredulităţii lor; pentru că ei au pierdut sensul minunilor Mele, nu reuşesc să 

înţeleagă şi atunci prigonesc semnele Mele cu turbare; păcatele lor le-au înăbuşit 

inima şi de aceea inima lor aleargă după lucruri lumeşti, fără să-şi dea seama vreodată 

că sufletul lor este dus în eroare de cel rău. Cine ar putea să înţeleagă adânca Mea 

durere? De ce dau ei Vrăjmaşului Meu prilej ca, în taină, să nu-şi mai încapă în piele 

de bucurie? Care dintre voi ar putea să-Mi aducă uşurare? Care dintre voi poate să-Mi 

dea odihnă? În fiecare oră din zi, în fiecare minut, Eu sunt aproape de voi şi vă chem: 

” întoarceţi-vă la Mine, întoarceţi-vă la Iubire.” Oh, dar atât de mulţi dintre voi aţi 

devenit cruzi ... Mă vedeţi scăldat în Sângele Meu şi totuşi acordaţi ochilor voştri 

odihnă…Oh ... cât timp nu veţi auzi vaietele Dumnezeului vostru?  

Cât despre tine, floare, aminteşte-ţi de afecţiunea ce o am pentru tine şi de 

Iubirea Mea. Abandonează-te Mie; vino şi Mă mângâie cu iubirea ta; naţiunile să Mă 

redescopere prin tine
25

; să demonstrezi iubirea Mea, durerea Mea şi neliniştea Mea pe 

care o am pentru ei, tăbliţă vie! Eu, Iisus Hristos, ţi-am încredinţat Mesajul Meu, nu te 

îndoi ... ţi-am dat în mâini o Comoară, ţi-am dat Inima Mea toată în mâinile tale, ce-aş 

                                                
21 Mt. 4: 24-25 
22 adică ‚mândrie,’ mândrie spirituală 
23 Am  înţeles că, deşi studiază Scriptura, ei nu pătrund  esenţa Cuvântului şi-l înţeleg în lumina lor 

omenească, şi nu cu Lumina Dumnezeiască a Duhului Sfânt. 
24 Aluzie la Ap. 21 
25 Când dau mărturie despre El 
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fi putut să-ţi mai dau?  De vreme ce din bunătatea Mea te-am crescut ca să intri în 

starea de har în care te păstrez, tolerează-i pe adversarii tăi cu iubire. Oare n-ai auzit 

că suferinţa aduce răbdare?  Zic ţie, ei te aduc mai aproape de Mine. Am vărsat în 

inima ta, prin Duhul Meu Sfânt, Cunoştinţa Mea tare, un veşmânt regesc pentru a fi 

purtat spre Slava Mea; te-am numit ca să Mă slăveşti. Tot ce ţi-am dat Îmi face 

plăcere Mie şi Tatălui; Eu Mă bucur să te fac desfătarea Ochilor Mei, bucuria Inimii 

Mele; în simplitatea ta, Sufletul Meu se bucură! Aşadar, nu-Mi refuza nimic; învaţă-i 

pe cei neştiutori şi nu permite celui rău să-ţi fure orele când vreau să fiu cu tine
26

. 

Învăţătura îi va conduce pe mulţi  să fie o desfătare pentru Sufletul Meu. La sfârşit, 

Cele Două Inimi ale Noastre îl vor înfrânge pe Vrăjmaş şi schimbarea la faţă pe care 

ai cerut-o va avea loc: voi reînnoi faţa acestui pământ. Eu, Iisus, te binecuvântez, ic. 

 

CAIETUL 72 

 

3.6. 94 

-Doamne al meu? 

-Eu Sunt; micuţă, Pacea Mea ţi-o dau ţie. Fiică, multă lume vine la tine şi te întreabă. 

„ totul e bine?” Ce are Iisus să ne spună zilele astea?” Fată din Egipt, iată ce trebuie să 

spui acestor oameni: ‚Iisus îţi spune, generaţie, că nu te-ai înzdrăvenit încă după boala 

ta; cu siguranţă, nu ţi-ai revenit din lepădarea de credinţă (apostazia generală din 

lume) şi ai mai mult decât o bârnă în ochii tăi: Generaţie, până în această zi, Iubirea e 

respinsă, totuşi, în Milostivirea Mea, aştept răbdător tributul pe care Mi-l datorezi 

Mie, Dumnezeul tău. Vă aştept cu răbdare pe toţi să realizaţi măsura deplină a 

păcatelor voastre înainte ca Dreptatea Mea să cadă peste voi; hai să v-o zic altcumva: 

întoarceţi-vă la Mine şi căiţi-vă din inimă, schimbaţi acest pustiu ce-aţi devenit într-o 

grădină, într-un Eden, iubiţi! Iubiţi-vă unul pe altul! Trăiţi Evanghelia şi nu mai 

puneţi sub lupă pe unul şi pe altul, uitaţi-vă mai întâi la bârna din ochiul vostru, 

rugaţi-vă fără încetare, trăiţi în sfinţenie.  Nu daţi odihnă ochilor; împăcaţi-vă cu fraţii 

voştri (Termen care înseamnă fiecare) şi veţi scăpa de moarte; nu prigoniţi tot ce este 

sfânt; mărturisiţi-vă curat şi cu întreaga fiinţă, (însemnând a-şi mortifica trupul prin 

post), nu vă păcăliţi singuri. (adică, nu este de ajuns să te duci la spovadă de dragul 

spovedaniei, trebuie cu adevărat să simţi păcatele şi să fii sincer când le mărturiseşti. 

Ziditorul vă spune: dispreţuiţi tot ce nu este sfânt, cercetaţi cerul şi fiţi martori ai 

Celui Prea Înalt; dăruiţi-vă mai mult rugăciunii şi imploraţi pe Ziditorul vostru să vă 

fie Lumină şi Călăuză; întoarceţi-vă la Mine ca să vă pot spăla de păcatele pe care le 

comiteţi zi şi noapte; boala voastră nu este nevindecabilă, cu toate că vina voastră şi 

multele voastre păcate sunt ca o urgie pe bietul vostru suflet. Pot să vă tămăduiesc 

vina, pot să vă iert şi să vă refac tot trupul vostru ...cine iubeşte viaţa lui, o pierde; 

cine-şi pierde viaţa în această lume, o va păstra pentru viaţa veşnică. Mulţi dintre voi 

citesc Mesajele Mele, dar nu reuşesc să înţeleagă Inima Mesajului Meu, pentru că nu 

sunteţi bine înfipţi în Mine; urmăriţi litera Mesajului, dar nu reuşiţi să intraţi în 

Inima Lui! Adevărat, zic vouă: libertatea trebuie găsită într-o renaştere din Duh, 

numai atunci, când Duhul vă va deschhide ochii, veţi cunoaşte Măreţia Numelui Meu 

şi adâncurile Slavei Mele Sublime. Fără îndoială că ştiţi că ceea ce semănaţi, aceea 

veţi culege; dacă semănaţi un câmp de disensiuni, veţi căpăta o recoltă de feude şi 

rivalităţi; dacă semănaţi un câmp de acuzaţii, veţi căpăta o recoltă de auto-

condamnare; dacă semănaţi un câmp de calomnii, veţi căpăta o recoltă a propriei 

voastre căderi; semănaţi seminţele iubirii în câmpul vostru şi veţi recolta o 

                                                
26 în dictare 
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reîntoarcere a iubirii; semănaţi un câmp de iertare şi veţi căpăta o recoltă a 

milostivirii; nu vă numiţi cu de la voi putere judecători, Eu sunt Singurul Judecător 

...Zic vouă ca şi mai înainte: nu vin să condamn lumea, ci să o salvez; sunt aici ca să 

înştiinţez lumea, aşadar, vouă care sunteţi grabnici în a osândi şi care vă încoronaţi 

singuri judecători, vă zic: aveţi deja Judecătorul vostru!  Spune celor care te 

întreabă, fiică,  dacă totul este bine, să stea treji, rugându-se tot timpul pentru tăria 

de a supravieţui la tot ce se va întâmpla; aceea va avea loc, fiică, stai pe lângă Mine 

cu credincioşie şi fii  în continuă rugăciune. Copila Mea, Eu, Iisus, te voi ajuta în 

această călătorie lungă pe care o faci pentru Mine. (Mai multe întruniri în SUA şi 

Canada, plus programe de televiziune). Eu, Iisus, te binecuvântez pe tine şi pe păr. 

Michael. Iubirea e aproape de tine; ic 

 

7.6. 94  

Sfânta noastă Maică dă un mesaj grupului de rugăciune din Rhodos, Grecia. 

-Ai Pacea Mea. Am spus deja: Mă voi întoarce la ei joi, pe o cale specială. Aceasta 

este calea; doresc să le spui aceste cuvinte: vreţi să fiţi desăvârşiţi în frumuseţe? 

Adunaţi-vă aşa cum faceţi şi rugaţi-vă cu Mine împreună, spun‚ împreună cu Mine, 

pentru că atunci când vă rugaţi, Mă rog şi Eu cu voi, copiii Mei. O, ce Mă mângâie  

rugăciunile voastre ... nu vă temeţi de împotrivirea aomenilor, aceasta trebuie să se 

petreacă, dar voi aveţi pe Mijocitoarea voastră, pe Mine; neacoperiţi, voi nu sunteţi. 

Acoperământul Meu acoperă mica turmă a lui Iisus; fiţi credincioşi lui Iisus şi Mie; 

grupul Inimilor Noastre, cei răi nu vor avea putere asupra voastră; micuţii Mei, 

privegeaţi şi fiţi cu luare aminte la rugăciune. Vă binecuvântez pe toţi, fiice şi fii ai 

Celui Prea Înalt. 

 

SUA – Fairfield, CT. – 10.6. 94 

-Doamne, mă pun în slujba Ta. 

-Eu Sunt.; iată-Mă, stau lângă tine; pune-ţi nădejdea în Mine şi vei rămâne cu 

siguranţă tare. Oh, fiică, spune-le că Inima Mea este un adânc de Iubire şi Milostivire. 

Duhul pe care ţi-L  trimit îţi va aduce aminte Adevărul şi că Eu Sunt. Ascultă şi scrie: 

-Pacea să fie cu voi; copilaşii Mei, Desfătarea Mea este inima foarte curată; Bucuria 

Mea este când vă văd căutând numai lucrurile cereşti; slava Mea este când veniţi la 

Mine şi-Mi spuneţi: „Aici sunt ... iată-Mă,” oferindu-Mi inima voastră pentru a o 

schimba în moşia Mea unde Eu să domnesc; Măreţia Mea şi Splendoarea Mea sunt 

atunci când păstraţi Sanctuarul Meu (sufletul nostru) sfânt, schimbându-l într-o moşie 

slăvită pentru măreţia Mea; Puterea Mea Supremă se manifestă atunci când, în 

nemernicia şi sărăcia voastră, puteţi să strigaţi: „Osana! Osana! Regelui care ne-a 

salvat pe veci!” ... 

Aceasta e slava Mea ... cu jertfa voastră fac grădini din pustiuri ... cu  iubirea voastră 

scol morţii; cu setea voastră pentru Mine, Dumnezeul vostru, Mă mângâiaţi şi deveniţi 

o alifie alinătoare pentru Inima Mea rănită ... ridică-ţi ochii, copile, şi uită-te la Cel 

care se pleacă de sus ca să te ridice la El. Veniţi, cetăţi Ale Mele şi  într-un singur glas 

şi o singură inimă, spuneţi rugăciunea pe care v-am învăţat s-o spuneţi: (rugaţi-vă) 

Vă binecuvântez din adâncul Inimii Mele Sfinte; vă binecuvântez, lăsând Suspinul 

Iubirii Mele pe fruntea voastră. Fiţi una. 

Southhadlez, Ma. –11.6. 94 

-Doamne al meu? 

-Eu Sunt; ai Pacea Mea; auzi Glasul Meu: fiică, voi insufla în tine Duhul Meu şi vei 

deschide gura în această seară şi Cuvintele Mele vor curge ca mana, hrănind o 

mutitudine. Le voi umple gurile cu hrana Mea spirituală şi o dată umplută, ei Mă vor 
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lăuda şi Mă vor slăvi: spune-le că Cel care stă pe un tron slăvit strigă după pace, 

împăcare şi iubire; vreţi să slăviţi Numele Meu? Atunci, sculaţi-vă şi mergeţi  acum să 

vă împăcaţi cu fraţii voştri, cu surorile voastre; nu veţi fi niciodată mai aproape de 

Inima Mea ca în acel moment al împăcării ... dezarmaţi duşmanul, înfrângeţi pe 

Despărţitorul pentru tot restul zilelor voastre ...veniţi, ceea ce cer de la voi este iubire 

şi nu-Mi voi mai întoarce privirea de la voi. Binecuvântată, (Iisus s-a întors către 

mine ca să-mi vorbească) plăcut Îmi e fiecare minut pe care mi-L dai, aşa că Eu, 

Iisus, păzi-te-voi de a deveni exaltată; ... (deodată, Iisus s-a oprit şi m-a întrebat cele 

ce urmează foarte cinstit.) nu nega că acum mai degrabă te-ai odihni decât să scrii ... 

(Eram atât de obosită şi El a ştiut. 

-E adevărat; sunt foarte obosită. 

-Un singur cuvânt: Vassula, doresc să te ţin în Inima Mea pe veci, aşadar, iubeşte-

Mă... 

-Eşti supărat, Doamne? (Deşi nu părea supărat) 

-Nu, ştiu cât eşti de surmenată şi cunosc limitele puterii tale; tot ce-ţi cer este iubire; 

păstrează-Mă în cugetul tău, în inima şi în ochii tăi ca, împreună  cu Mine, să 

desăvârşeşti această lucrare cu o cunună triumfală; desfată-Mă şi sprijină-te pe Mine; 

te-am crescut ca să Mă slăveşti; te-am crescut ca într-o zi să pot spune: „ Iată! Aceasta 

este aceea pe care am ales-o să Mă slăvească cu iubirea ei; aceasta e cea pe care am 

luat-o în căsătorie, mireasa Mea şi preaiubita Mea, şi căreia i-am dat trăsăturile Mele 

spre a mărturisi pentru Iubire; aceasta este aceea căruia Duhul Meu i-a dat 

Înţelepciune, ungând-o cu Semnătura Mea;  (Aceasta când El apare în public în locul 

meu.) Ah! Cât Mă bucur că te-am crescut, căci acum pot să proclam că nimeni din 

generaţia ei nu M-a iubit cum M-a iubit ea. Dorinţa Mea s-a împlinit; Învăţăturile 

Mele nu au fost în zadar; am făcut ce-am făcut pentru a onora Numele Meu de jur 

împrejurul tău; Eu Sunt este cu tine, copila  Mea; nu eşti niciodată singură şi Inima 

Mea tresaltă de bucurie de fiecare dată când rosteşti Numele Meu spre a Mă slăvi: fă 

cunoscut că Unul Sfânt este la cârma a toate şi că Eu sunt un adânc al Milostivirii; te 

iubesc, fii în pace: ic 

 

Gaithersberg, MD. – 13.6. 94 

Noaptea, foarte târziu, după conferinţă. Eram tare obosită, dar m-am dus la Hristos. 

 –Doamne? 

-Eu Sunt; micuţă, ai Pacea Mea; îţi spun, n-ai idee ce fericit Mă faci când vii să Mă 

cauţi la o oră aşa târzie; zic ţie, Vassula Mea, Inima Mea se bucură; te binecuvântez 

din toată Inima; odihneşte-te acum, copila Mea, Iisus este Numele Meu şi sunt lângă 

tine. 

 

14.6. 94 –Greensville, S. Carolina 

Iisus mă măsoară înainte de întrunire: 

-Bizuie-te pe Mine total; ridică-ţi capul şi uită-te la Mine: nu uita niciodată că Eu sunt 

pururea cu tine; Prezenţa Mea îţi va fi de-ajuns; Eu, Iisus, te binecuvântez; ic 

 

South-Bend – Notre Dame  -15.6 94 

-Doamne? 

-Eu Sunt; micuţă, simte Prezenţa Mea; Eu sunt Stânca Salvării tale. Permite-Mi să-Mi 

lărgesc domnia Mea; cheamă-Mă şi-ţi voi răspunde. 

-Doamne, de ce apari acum aşa de des în locul meu? 

-Ţi-am tot spus: ţie îţi voi oferi Cântarea Mea şi, spre a dovedi Iubirea Mea 

credincioasă, voi da societăţii tale semne despre Sfânta Mea Faţă... deoarece este 
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Imnul Meu de Iubire pentru voi toţi; şi ţie, fiică, Harpa Mea, voi îngădui Luminii 

Mele să te învăluie; din moment ce-Mi dai voie să te umbresc, minunea Mea are loc; 

acesta este darul Meu către tine; este foarte valoros şi tu nu-l meriţi, dar i-a plăcut 

Tatălui să ţi-l dea, căci înăuntru este Pecetea Lui; ne-ai îngăduit (Sf. Treime a vorbit), 

fată, să Ne punem Mâinile peste tine, Ne-ai permis să sălăşluim în tine; Vassula, 

pentru nimeni n-a mai făcut Tatăl aşa ceva; (Iisus a vorbit) nimeni nu a cunoscut acest 

dar, un dar dăruit tuturor, prin intermediul Imnului Meu de Iubire. Vino, Noi ( Sfânta 

Treime a vorbit din nou.) suntem cu tine; binecuvântările Noastre sunt peste tine. 

 

17.6. 94 

O, vino, Doamne, vino şi schimbă mişelia noastră în Chipul Tău Desăvârşit. Suntem 

atât de departe de ceea ce numeşti Tu desăvârşit! Cum vom ajunge noi vreodată să 

intrăm în Împărăţia Ta, în starea în care ne aflăm acum?Îmi lipseşti tare mult... 

-Ai Pacea Mea; Eu sunt Viţa şi tu faci parte din Mine; îngăduie-Mi să te hrănesc cu 

seva Mea şi vei trăi! Te-am învăţat cu Înţelepciune, spre a da roadă în sfinţenie; 

rămâi, fiică, în Mine; nu mai rămâne înmărmurită de uimire; (mintea mi se’învârte’ 

din când în când, nepricepând cum, într-o perioadă atât de scurtă, totul a luat o aşa 

mare amploare şi despre tot ce mi s-a dat mie.) adu-ţi aminte, tot ce am de spus va fi 

spus: toţi oamenii care vor trebui să audă, vor auzi; Mă bucur să împart Dumnezeirea 

Mea; au nu le voi da viaţă iarăşi pentru a se bucura în Mine? Au nu le voi acorda, ca 

un Tată bun, ajutorul Meu salvator? Păzi-voi pe ei în sărăcia lor, căci Eu sunt 

credincios ... şi-i voi înălţa pe ei în sărăcia lor spre a lăuda şi sfinţi Numele Meu. Eu 

sunt un Dumnezeu plin de milă şi Inima Mea poate fi înmuiată; veniţi şi învăţaţi: -

dimineaţa, seamănaţi sămânţa iubirii; -la prânz, seamănaţi sămânţa păii; -seara, 

seamănaţi sămânţa împăcării, apoi, mergeţi şi adunaţi recolta şi oferi-Ţi-Mi-o Mie, 

Tatălui vostru din Cer, şi grăi-voi vouă acestea: 

„ în bunăvoinţa ta, ai câştigat plata ta în cer;” de sus, vă chem pe toţi: „Veniţi! Veniţi 

şi faceţi pace cu Mine, Dumnezeul vostru, şi veţi avea Binecuvântările Mele; 

întoarceţi-vă la Mine şi veţi trăi în veci. 

 

19.6 94 – Ziua Tatălui – San Francisco 

-Yahve, Ziditor şi Tată al tuturor, te iubesc. Fără îndoială că nu există un alt tată ca 

Tine. Tată, eu recunosc că avem inimile împietrite şi ah, atât de departe de Inima Ta 

Iubitoare ... nu putem spune că n-am auzit despre măreţia Iubirii Tale, totuşi urechile 

noastre n-au fost atente şi noi Te-am ignorat ...ne-am răzvrătit împotriva Ta... suntem 

plini de mişelie şi campioni când e vorba de răutate. Şoapta inimilor noastre este 

otrăvită şi sufletul nostru este ca noaptea. Tată, sunt de acord că am făcut din Casa 

Ta un cuib de vipere şi un păienjeniş, dar Mâna Ta dreaptă nu a fost ascunsă, ne-ai 

umplut de lucruri bune! Tată, în mândria noastră nesăbuită, trădat-am Chipul Tău, 

comis-am o dublă crimă: necredincioşia şi diviziunea; nu reuşit-am să dăm apă celui 

însetat, nu reuşit-am să dăm pâine celui flămând; răutatea este pâinea noastră cea de 

toate zilele, făcând astfel ca stâlpii cerului să se cutremure ... devenit-am cu toţii ca 

frunzele uscate din pricina diviziunii noastre; putem spune noi : „ Chemat-am 

Numele Tău într-un singur glas?” Cu toate acestea, Tată, Buzele Tale, pline de 

bunătate, nu încetează niciodată de a ne chema cu binecuvântări. Ochii Tăi sunt 

înecaţi de milă pentru făpturile Tale; Maiestatea Ta vizitează pământul, plantând viţă 

de vie după viţă de vie- ce binecuvântaţi sunt cei pe care îi vizitezi- şi ne inviţi să ne 

plimbăm cu Tine prin curţile Tale cereşti! Tată, greşelile noastre ne copleşesc şi 

inimile noastre sunt grele de păcat, dar Tu, în Milostivirea Ta, scos-ai răul afară. Au 
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mai este astăzi cineva care să-şi aducă aminte? Au este vreunul care să-Ţi ofere un 

gând? Au este vreunul care să Te mângâie? 

-Fiică? ai Pacea Mea; - uite, Eu nu osândesc pe nimeni, floare; auzi-Mă: adu-Mi copiii 

înapoi la Mine; potoleşte indignarea Mea împotriva lor! Oferă-Mi aceasta în dar de 

Ziua Tatălui; aminteşte-le, fată, aşa cum ai făcut astăzi, că Eu sunt primul lor Tată, 

partenerul lor şi cel mai bun prieten, Cel Unul Drept, care-i veghează şi îi iubeşte; 

sunt Însoţitorul lor Sfânt, zi-le copiilor Mei de cine trebuie să se lege cu prietenie 

intimă şi cum să-şi pună încrederea în Mine; - auzi-Mă, pentru Mine, fii statornică în 

rugăciuni, eşti legată prin legămintele pe care Mi le-ai făcut cu atâta generozitate, 

legăminte de credincioşie făcute Tatălui tău. Eu sunt Yahve şi tu eşti legată de Mine 

cu legăturile iubirii; ah, fată, potoleşte setea Tatălui tău pentru copiii Lui prin 

credincioşie, pe care oferă-I-o ca jertfă; permite-Mi să te folosesc spre a vorbi în 

inima lor şi a trezi iubirea lor; suspinarea Mea nu e un secret pentru tine, suspinarea 

Tatălui tău nu e un secret pentru tine, copila Mea; fii bună şi transmite Mesajul Meu; 

Eu Sunt este pururea cu tine; nu te teme, cu cât înaintezi mai mult, cu atât trebuie să te 

smereşti, ai curaj; vă voi reînnoi până la sfârşit pe toţi în Iubirea Mea. 

 

Înainte de întâlnirea din Toronto –20.6. 94 

-Doamne? 

-Eu Sunt; fii în pace; Eu, Iisus, te iubesc, mereu să-ţi aduci aminte de acest lucru. 

-Doamne, îndreptează paşii Mei după cum mi-ai promis; sunt gata să merg şi să 

slujesc Maiestăţii Tale. Pune cuvântul Tău în gura mea; Tu eşti bucuria inimii mele; 

când eşti departe de mine, sunt un nimic şi sunt paralizată; din toată inima, Te implor 

acum să mă ajuţi. 

-Binecuvântata Sufletului Meu, ce n-o să fac Eu pentru tine... aşa să fie, mica Mea 

însoţitoare, Duhul Meu fi-va peste tine, nu numai pentru că ai cerut, ci pentru că 

Numele Meu va fi slăvit prin gura ta; Învăţăturile Mele vor deschide un drum larg, 

pentru ca mulţi să se învrednicească să se umble pe el; Eu sunt Prietenul tău cel mai 

bun şi te voi ajuta pururea. 

 

Toronto – 21.6. 94 

-Domnul meu şi Păstorul meu, în Bunătatea Ta, înmulţeşte nobilele Tale vii, să fie 

mai mulţi lucrători în ele, pentru a proclama Stăpânirea Ta Regească, apoi, fiecare 

naţiune vedea-va Slava Ta! 

-Pace, copila Mea; când cerurile se vor înfăşura ca o carte (ca în vedenia mea) şi se 

vor uza, ei vor vedea Slava Mea, toţi cei care vor rămâne, vor privi nemişcaţi la 

Regele lor; ochii voştri vor vedea Stăpânirea Mea şi Eu nu voi înceta să-Mi chem 

copiii până ce nu voi reface Ierusalimul! 

 

21.6. 94 

-Doamne? 

-Eu Sunt; pace, copila Mea, Yahve e cu tine şi te binecuvântează; închide-Mă în inima 

ta. –Vino, copila Mea, alergarea ta nu s-a terminat; ca atare, Avva al tău te mai 

încearcă uneori; (nesimţindu-I Prezenţa) nu eşti niciodată singură; fii răbdătoare şi Eu 

voi continua să te învăţ şi să-ţi dau mărturiile Mele, deoarece sunt hotărât să 

reînsufleţesc pe copiii Mei şi să-i scot din letargia lor; voi ţine cont de atrofia lor şi 

voi fi caritabil cu ei; Aminul este chiar la uşile voastre, Salvarea e la doi paşi de voi; 

vino; 

 

22.6.94 
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-Dumnezeul meu? 

-Eu Sunt; pacea să fie cu tine. Află că ce ţi-am dat ţie este o lucrare dincolo de puterea 

ta obişnuită, dar nu uita că Eu sunt Tăria ta; fără Mine, n-ai scoate-o în veci la capăt... 

priveşte! Am răspândit Mesajul Meu în fiecare naţiune; am dat o poruncă în cer şi 

cuvântul Meu s-a împrăştiat pe pământ. Spune-Mi, la porunca cui ai fost sculată din 

morţi? Şi cine s-a împotrivit puterii poruncii Mele? Te-am crescut spre a fi martora 

Mea şi, prin gura ta, voi tămădui inimi frânte, voi scula morţii şi voi fi o ameninţare 

pentru potrivnicul Meu; continua-voi să înscriu cu Degetul Meu Imnul Meu de Iubire; 

vino. 

 

Congres în Ottawa  24.6. 94 

(Înainte de a vorbi tinerilor: mesaj care le-a fost citit cu glas tare.) 

-O, Doamne, Viaţa Mea, Bucuria Mea, Surâsul Meu, Plinătatea Mea, Stânca Mea, 

Salvarea Mea, Dulcele meu Chin, lasă săgeţile tale să zboare spre ţinta Ta; pe 

cărarea pe care mi-ai prescris-o, găsesc Prezenţa Ta, Răsplata săgeţilor Tale şi, din 

mers, îmi umpli sufletul cu ape vii, aşa că ce-aş mai putea cere? 

-Arată dar minunile Mele şi bunătatea Mea acestei generaţii păcătoase; sunt slăvit de 

fiecare dată când rosteşti Numele Meu cu Iubire; te iubesc, şcolăriţa Mea; spune-le 

(tinerilor) să-Mi îngăduie să fiu Învăţătorul lor personal, bunăstarea lor, călăuza lor, 

sfetnicul lor şi mai mult ca orice, Sfântul lor Însoţitor. Legea Mea este o Lege a 

Iubirii, Legea Mea este o Lege a Nădejdii, dar cel rău contrazice Adevărul; dacă 

voieşti, copilul Meu, poţi să fii învăţat din Propriile Mele Buze! Nu te ruşina să-ţi 

mărturiseşti păcatele; plăcerea Mea cea mai mare este să te iert; îţi voi arăta Dulceaţa 

Mea faţă de slăbiciunea ta, pentru că Iubirea Mea pentru tine este Nemărginită. Zic 

ţie: curând, foarte curând, Dumnezeu veni-va cu adevărat să trăiască printre voi. 

Binecuvântez pe fiecare dintre voi, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe fruntea voastră. 

 

Ottawa - 26. 6. 94  

-Doamne al meu? 

-Eu Sunt ... De ce te stingi ca o umbră? 

-Pare-se că am devenit un obiect de batjocură ...ştiu când cineva Mă ocoleşte, câte 

alte lucruri rele vor spune despre mine? Chiar şi-n schimbul prieteniei mele, ei mă 

denunţă, deşi n-am făcut decât Voia Ta: mă rog pentru ei, mă jertfesc pentru ei. Au n-

ai să aperi nevinovăţia mea? 

-Nu te teme, căci Eu sunt lângă tine; permite acestor lucruri să se întâmple, căci Eu, 

cu acest sacrificiu, obţin suflete care sunt pe calea pierzării. Ah, Vassula, ... într-o zi o 

să-ţi arăt marea mulţime de suflete pe care le-am salvat prin rănile pe care clevetitorii 

tăi ţi le-au făcut şi prin actele tale de ispăşire... Iubirea Mea pentru suflete depăşeşte 

orice înţelegere cu putinţă şi zic ţie: setea Mea pentru suflete chinuite este enormă! 

Cum dar pot să rămân indiferent, Vassula Mea? Cum? Când naţiuni nenumărate cad 

în lepădarea de credinţă şi în răzvrătire? Răzvrătirea de astăzi este chiar mai mare 

decât Marea Răzvrătire cunoscută în trecut. (Aluzie la Ps. 94) Oare un păstor îşi lasă 

turma? Eu sunt Păstorul vostru şi-Mi iubesc mica Mea turmă; acum, Eu şi tu, vom 

continua să lucrăm împreună; munca ta nu e în zadar şi Inima Mea se desfată de 

fiecare dată când buzele tale rostesc Numele Meu, fiecare fibră din Inima Mea te 

iubeşte ...vino, sprijină-te pe Mine şi astâmpără setea Mea, aducându-Mi suflete şi voi 

continua să te trimit în fiecare naţiune să proclami Imnul Meu de Iubire; şi mirul Meu, 

umbra Mea, ei vor confirma Prezenţa Mea, pentru că semnele Mele  se vor înmulţi. 

Vino acum. 
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Ottawa – 29.6. 94 

-Tu eşti Salvarea Mea. 

-Eu sunt Salvarea ta, copilă! Şi tu, tu eşti cea adoptată de mine! Aşa că bizuie-te pe 

Mine! -În slăbiciunea ta, moşteneşti Tăria Mea; -în supunerea ta, moşteneşti Voia 

Mea; -în lepădarea totală de tine, devii Chipul Meu; - în sărăcia ta, moşteneşti ceea ce 

căutau înţelepţii, dar niciodată n-au moştenit, Înţelepciunea Mea pe care to  o 

moşteneşti; nu înlocui darurile tale pentru nimic în lume, păzeşte-le cu sfinţenie până 

ce voi veni să te caut; precum un bărbat îşi ia mireasa în braţe şi o trece pragul, şi Eu, 

în acel ceas, te voi lua , prea iubita Mea, spre a intra în Slava Mea... aşadar, păstrează 

cu sfinţenie tot ce ţi-am dat şi nu asculta la făcătorii tăi de rele; scumpa Mea 

....Prizoniera-Iubirii-Mele, şi cu toate acestea, niciodată atât de liberă, eşti tu fericită 

că eşti cu Mine pe această cale? 

-Sunt nevrednică --- ce pot să zic? Ştii, Doamne, ştii cât sunt de fericită. 

-Vino, noi? 

-Da, noi de-a pururi. 

 

2.7.94 

-Doamne, Însoţitorul şi Dumnezeul vieţii mele, trebuie să mă ocup astăzi de câteva 

îndeletniciri  casnice.    

-Ştiu, ştiu câte ai de făcut şi cât de mult cere de la stăpână întreţinerea unei case şi Mă 

bucură şi Mă umple de veselie faptul că te ocupi de munca aceasta. Eu sunt cu tine în 

toată vremea, fiica Mea, şi zic ţie: munca ta nu e în zadar; spinii Mei vor fi scoşi unul 

după altul, căci prin tine, ridica-voi ucenici spre a slăvi Numele Meu; mulţi dintre Ai 

Mei Mă trădează şi acum, diviziunea se află deja în Casa Mea ...tot ce cer de la tine 

este să-Mi împrumuţi din când în când, în ceasurile zilei, urechea ta; tu eşti tămâia 

Mea; vino; ic 

 

4.7.94 

-Vassula Mea, în zilele vieţuirii tale pe pământ, mărturia ta va fi reîntărită de Duhul 

Meu; voi avea grijă de Mesajul Meu ca astfel, Cuvintele Mele să-şi găsească sălaş în 

fiecare dintre voi. Adevărat grăiesc ţie: mărturiseşte în Numele Meu şi nu te teme; Eu 

sunt cu tine; ridica-voi ucenici, îi voi forma, apoi îi voi pune să mărturisească despre 

Mesajul Meu; Mesajul Meu salvează; de aceea Satana, ştiind câte suflete îi vor scăpa, 

va continua bătălia, folosind suflete rătăcite care, prin condeiul lor mincinos, vor 

falsifica viaţa ta şi felul în care trăieşti! Dar vor fi demascaţi, copilă! Cu cât te 

prigonesc mai mult,  cu atât Eu te voi încuraja pe tine şi pe poporul Meu, arătându-Mă 

pe Mine Însuşi în locul tău: tu eşti Ecoul Meu, Ecoul Prea iubit al Tatălui; aceasta, aşa 

după cum ţi-am spus, Vassula Mea, este un dar de la Cel Prea Înalt, ca să te încurajeze 

şi, în acelaşi timp, o pecete a Mesajului Meu. Tatăl şi Eu îţi vom purta de grijă, copila 

Mea, şi zic acestei generaţii ceea ce am spus cândva discipolilor Mei: fericiţi ochii 

care văd ceea ce văd... ( Cei care L-au văzut pe El manifestându-se în timpul 

reuniunii.) căci sunt mulţi care doresc să vadă ceea ce zăresc, dar nu au văzut încă ...  

Aşadar, luaţi aminte la privilegiul vostru de a Mă vedea pe Mine şi veseli-ţi-vă! Şi tu, 

fiică, permite-Mi să te folosesc pe deplin pentru slava Numelui Meu. I-am pus pe 

îngerii Mei să fie responsabilii Mesajului Meu spre a-L răspândi în lung şi în lat, căci 

intenţionez să guvernez lumea în sfinţenie şi curăţie. Perseverează în misiunea ta şi-ţi 

zic, Inima Mea se bucură când te vede că o faci cu plăcere! Nu te lăsa afectată de cei 

care te critică, sprijină-te pe Mine; -ah! Mă voi bucura când voi vedea începutul unei 

analogii scrisă despre Mesajul Meu! Binecuvântat este cel care Îmi slujeşte şi respectă 

Cuvintele Mele de astăzi, Îi voi veni în ajutor. Spune-i (...) (din discreţie, Domnul a 
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aprobat să nu scriu numele persoanei) că ţin seama de tot ce face; ‚Fiul Meu, nu lua 

asupra ta prea multe sarcini; (sarcini care îl sustrag de la Adevărata Viaţă în 

Dumnezeu) ele nu vor face decât să se înmulţească şi vei suferi din lipsă de timp! Cât 

te-ai grăbi de mult,  tot n-ai să isprăveşti vreodată; dacă Mă întrebi: „ Doamne, care 

sunt nevoile Tale?” îţi voi răspunde: „Mesajul Meu salvează şi timpul este scurt, ceea 

ce ai început, Eu am binecuvântat; dă acestei generaţii să mănânce Pâinea înţelegerii 

şi dă-i să bea apa înţelepciunii; Mesajul Meu îi hrăneşte şi le potoleşte setea; această 

generaţie moare repede din lipsă de hrană; roada trudei tale va salva pe mulţi; 

grăbeşte-te şi consumă Mesajele Mele; trage din ele bogăţiile Inimii Mele Sfinte, apoi, 

scoate aceste bogăţii la lumină; şi-am dat sănătate ca să refaci sănătatea Bisericii 

Mele; trage din Mesajele Mele toată lumina care îţi trebuie pentru a lumina inimile 

sufletelor Mele sacerdotale şi inimile mirenilor; ţi-am dat o comoară a unităţii în sine; 

promovează unitatea în lumina Mesajului Meu; citează Cuvintele Mele, găsind 

paralelisme; multitudini de naţiuni vor fi luminate prin frumuseţea acestei lucrări; 

bine ai făcut să scrii despre Papa Al Meu, dar Olarul l-a făcut şi pe Patriarhul Meu 

Bartolomeu tot din acelaşi pământ; pune tot atât de multă râvnă în a scrie despre 

fratele tău (Patr. Bartolomeu) cât ai pus pentru pentru Papa Al Meu! Completează 

această lucrare în mod egal! Zic ţie: foloseşte Mesajele Mele pentru că din Ele veţi fi 

în stare să căpătaţi destulă cunoştinţă ca să înţelegeţi dorinţele Mele; singura ta 

ambiţie de-acum încolo să fie aceea de a strânge o recoltă bogată din Adevărata Viaţă 

în Dumnezeu! Te binecuvântez şi te asigur că Maica Mea şi Eu suntem uniţi cu tine, 

ic. 

  

10.7. 94 

-Pacea să fie cu tine; rugăciunile să fie pâinea ta zilnică, să umple gura ta; Îmi place să 

le aud; Eu sunt Pâinea vieţii tale, spune: Domnul Cerurilor, sfinţeşte sufletul meu, 

lăcaş al sălăşluirii Tale, ca astfel Regele meu să poată fi slăvit; încununează sufletul 

meu cu sfinţenie, încât prin Dumnezeirea Ta să  fiu vrednică să devin moştenitoarea 

Împărăţiei Tale şi a Slavei Tale; făgăduiesc să-mi pun viaţa pentru fraţii şi surorile 

mele şi să devin părtaşă la Planul Salvării Tale. Ziditorule, eu sunt A Ta, Iisuse 

Hristoase, eu sunt A Ta; Duhule Sfinte, eu sunt A Ta; Amin. Sălaşul Tău este în noi, 

Prea Sfântă Treime; Biserica va reînvia. 

Fiică, iubeşte-Mă şi vei trăi, mănâncă-Mă şi vei creşte în Mine; bea-Mă şi vei reînvia; 

dacă faci aceste lucruri, te vei schimba într-o copie A Mea: Dumnezeul tău Divin; 

ucenică, te iubesc şi te binecuvântez; Iisus este Numele Meu; ai Pacea Mea. 

 

Grecia –Insula Simi –Panormiti -  17.7. 94 

(Insula Sf. Mihail) 

-Doamne? 

-Eu Sunt; Pot să rămân cu tine chiar şi în răutatea ta; uite, fata Mea, ţi s-a încredinţat 

această misiune de a rosti Imnul Iubirii Mele şi Eu, ca un harpist, îţi voi cânta 

încetişor cântare după cântare pentru a face pe fiecare să-şi aducă aminte de Mine; 

spune tuturor copiilor Mei care au auzit Imnul Iubirii Mele că Eu, Yahve, Ziditorul 

lor, sunt păzitorul lor; dacă Îmi rămâi credincioasă, ridica-voi dintr-un nimic o casă în 

Numele Meu; nu te înspăimânta de Căile Mele şi nu te teme să Mă apropii; sunt Tatăl 

tău din Cer, aşadar ridică-ţi ochii în sus şi lasă-L pe Regele tău şi Tatăl tuturor să 

pregătească în tine un sanctuar veşnic; Ochii Mei sunt obosiţi de ocara şi violenţa 

lumii, căci nimic rău nu poate să devină moştenitor al Împărăţiei Mele; cercetaţi 

Poruncile Mele şi nu le trataţi cu uşurinţă; dacă le urmaţi, vă vor păstra drepţi; chiar 

dacă sunteţi nespus de păcătoşi, veniţi şi spuneţi-Mi: „priveşte, Tată, vezi toate 
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păcatele de pe sufletul Meu? Nu am statornicie în respectarea Poruncilor Tale, dar 

ştiu, Tată, că eşti mult milostiv şi generos, din preceptele Tale pot să învăţ 

Înţelepciune, învaţă-Mă Voia Ta, Yahve, învaţă-Mă judecăţile Tale; vino şi leagă-Mă 

de Tine, Tată, şi aminteşte sufletului meu păcătos că e moştenitorul Împărăţiei Tale; 

cu toate că ispitele mele sunt nenumărate, mă încred în ajutorul Tău Salvator,” şi îţi 

voi răspunde, copilul Meu: „bincuvântat, ah, binecuvântat al sufletului Meu, la 

amintirea zidirii tale, am plâns; am plâns de bucurie; aşezatu-te-am în pântecele 

maicii tale cu o inimă, pentru a trăi şi a împărtăşi cu Mine Slava Mea; nu te îndepărta 

acum... am auzit rugăciunea ta care a fost spusă din inimă curată şi zic ţie: tu eşti 

foarte scump Ochilor Mei şi-acum, pentru Iubirea ce o am pentru tine, caută de azi 

înainte : iubire, pace şi impăcare – nu eşti singur; sunt cu tine de-a pururi şi te 

binecuvântez neîncetat. 

(În aceeaşi zi, Sf. Arhanghel Mihail mi-a dat acest Mesaj:) 

-Fiică a Celui Prea Înalt, permite-Mi să spun copiilor lui Dumnezeu că ar trebui să 

urmeze Pacea: „care dintre voi se desfată în Viaţă? Veniţi dar cât mai aproape de 

Unul Sfânt şi nu-L părăsiţi niciodată ...staţi veşnic neclintiţi ... ce binecuvântaţi sunt 

aceia al căror Dumnezeu este Yahve! Ei sunt moştenitorii Împărăţiei Lui! Zic vouă, 

prieteni ai lui Hristos, astăzi, Hristos se îmbracă în sac pentru a-şi arăta durerea Lui ... 

pentru Iubirea Lui, pentru a alina durerea Lui,  postiţi în această vineri cu pâine şi apă, 

oferiţi-I lui Hristos această jertfă; adevărat v-am chemat pentru a onora pe Cel Prea 

Înalt şi Eu, Arhanghelul Mihail, sunt foarte tare mişcat de vizita voastră; Mâinile 

Mele sunt în plină bătălie şi braţul Meu este permanent ridicat spre a ţine răul departe 

... rugaţi-vă Mie aşa cum faceţi şi încurajaţi şi pe ceilalţi să facă la fel; Potrivnicul lui 

Dumnezeu slăbeşte prin această rugăciune; (scurta rugăciune către Sf. Mihail – a 

papei Leon al XIII-lea) lăudaţi pe Domnul şi numai pe El; ridicaţi mâinile la 

Dumnezeu şi la nimeni altul; iubiţi-L pe Dumnezeu din toată inima şi sufletul vostru, 

nu cădeţi în ispită, păstraţi toate lucrurile bune pe care le primiţi de la Cel Prea Înalt şi 

binecuvântaţi-L; şi veniţi acum şi vizitaţi-Mă iarăşi; (în biserica Sf. Mihail de pe 

insulă) vă iubesc, Sf. Mihail, Arhanghelul lui Dumnezeu. 

 

Rhodos – 19.7. 94 

-Doamne? 

-Eu Sunt; permite-Mi să fiu cu tine; (în dictare) aşează-ţi inima drept şi comportă-te 

conform Inimii Mele; Eu sunt de faţă. 

-Simt că sunt mult înapoia Ta în această alergare şi aproape că nu Te mai văd. Sunt 

cumva o piedică în Planul Tău Divin? Au sunt înceată?Au sunt necredincioasă? Dau 

oare cinste lucrurilor pământeşti? 

-Ah, eşti slabă, cu toate acestea, Planul Meu se va săvârşi în tine din pricina setei tale 

de Mine; rămâi mică pentru ca fiecare din jurul tău să poată remarca Măreţia Mea... fă 

tot ce poţi şi Eu voi face restul. 

-Convinge-Mă iarăşi prin Biblie, te rog. 

-Foarte bine; atunci deschide Biblia,(am deschis-o şi am citit) da, fii nerăbdătoare să 

primeşti Cuvântul Meu; este hrana ta şi te ţine în viaţă. Vassula, Inima Mea 

sângerează când te văd tristă ... simte durerea Mea ... vreau ca să rămâi în Pacea Mea 

şi în Bucuria Mea; nu te frământa şi nu te supăra pentru lucruri care nu dăinuiesc! 

Pentru Mine, mergi acum la Biserica Sf. Gheorghe şi roagă-te rozariul; vreau să-ţi pui 

nădejdea în Mine, căci Eu sunt bogat în fericire; şi generos în a o da; adună cu Mine 

tot ce e bun şi umple-ţi sufletul cu Mine, care sunt Izvorul fericirii tale; Eu posed 

singura adevărată Bucurie şi Viaţa care dăinuie şi e reală; bizuie-te pe compasiunea 
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Mea şi încetează de a te mai simţi vinovată; te-am iertat deja; îţi pomenesc că, deşi ai 

făcut progrese, mai ai încă de învăţat şi mai eşti încă eleva Mea. 

-Nu una dintre cele mai bune. 

-Nu, dar te iubesc; voi continua să te întăresc; şcolăriţă, atârnă dar de Mine; Eu, Iisus, 

te voi ajuta; ic 

 

În insula Patmos – 22.7 94 

-Doamne, salvează pe cei slabi şi salvează pe păcătoşii din această lume. 

-Pacea să fie cu tine; harul este peste tine, fiică, suspinele Inimii Mele sunt 

neîntrerupte; umilul, păcătosul şi nevinovatul M-au auzit şi ei sunt mângâietorii 

Mângâietorului; Iubirea-Credincioasă este printre voi toţi, dar nu fiecare Mă vede; Îmi 

pun Întreaga Mea Inimă în acest Imn de Iubire, (Adevărata Viaţă în Dumnezeu) Îmi 

pun întrega Mea Inimă în imnuri, din iubire pentru voi toţi, buni sau răi;   

-Am ajuns un cerşetor pentru voi şi, dacă Dumnezeul vostru şchiopătează pe lângă voi 

şi trecătorii nu-L recunoasc, aceasta este din pricina faptului că sunt acoperit de sânge 

şi scuipat de la această generaţie trăitoare în nelegiuire şi păcat ... O, pământule, atât 

de întinat! ...ai încetat de a mai fi ... Dumnezeul tău venit-a la tine, dar nu L-ai 

recunoscut; au n-aţi auzit? 

Eu sunt Divin şi în Dumnezeirea Mea voiesc să vă salvez, ca şi voi să vă alăturaţi 

sfinţilor; dar, în ciuda ofertei Mele, o mulţime dintre copiii Mei nu vor să se 

pocăiască, nici nu sunt gata să renunţe la păcatele lor, aceste păcate care îi leagă de 

tot, în afară de Mine. – Sufletul Meu este plin de suspine, da, spune, fată, că 

îmbrăcămintea Mea în sac este îmbibată de Sângele Meu; auzi-Mă: astăzi, ca ieri, Cel 

Prea Înalt este scuipat, flagelat de toţi trecătorii; Sfânta Mea Cruce, Instrumentul 

salvării voastre, este zilnic călcat în picioare de către oameni ... ah ... Sufăr dureros de 

mult ... astăzi, am deschis rezervele din cer pentru a vă hrăni din belşug; fac un drum 

care să vă conducă pe toţi la cer; zis-am: „deşi această generaţie s-a aruncat de bună 

voie la picioarele Satanei, Eu, Unul Sfânt, nu pot uita în veac amintirea zidirii voastre 

şi că la aducerea aminte a acestui moment, Tatălui i-au curs lacrimi de bucurie: de 

aceea nu voi sta şi privi cum această generaţie ia forma potrivnicului Meu; duşmanul 

Meu poate să aibă atracţie, dar este ucigător, pe când ceea ce Eu am să vă ofer vă va 

aduce îndumnezeirea voastră şi înapoi în Braţele Tatălui vostru; generaţie, în somnul 

vostru, aţi fost prinşi şi fermecaţi de Vrăjmaşul Meu; înconjuraţi de minciunile lui, aţi 

fost fost încântaţi şi memoria voastră, căzând în uitare, s-a cufundat în întuneric, 

(deodată, Domnul a ridicat Glasul, zicând cele ce urmează) dar Eu, Dumnezeul 

vostru, zic vouă: Fii! Şi Fiice! Sunteţi odraslele Celui Prea Înalt; voi vă trageţi de la 

Suveranitate şi Splendoare, oh, veniţi! Voi ne aparţineţi Sfânta Treime)! Voi aparţineţi 

Cerului ... sunteţi de viţă Regească, atunci, de ce ascultaţi la Fiară? Voi sunteţi 

binecuvântaţi cu Chipul Nostru, nu cu cel al Fiarei! Toţi sunteţi destinaţi să umblaţi în 

curţile casei Celui Prea Puternic, aşa că daţi-Mi voie să vă îmbrac în Splendoarea 

Mea; deschideţi-vă inimile şi vă voi salva! Permiteţi-Mi să intru în lăcaşul sălăşluirii 

Mele (inima noastră) ca să pot să-l înfrumuseţez şi când o s-o fac, vă voi arunca  în 

vâltoare aşa cum se aruncă un năvod, în pustiu şi în valea morţii, ca să strigaţi în 

Numele Meu: „Iubirea e pe Drumul Lui de Întoarcere; Ziua Domnului este aproape, 

mai aproape decât vă închipuiţi! Pocăiţi-vă! Pocăiţi-vă! Pocăiţi-vă şi fiţi veseli, 

trâmbiţa celui de al şaselea înger curând se va auzi spre a împlini înştiinţările lui 

Dumnezeu; grăbiţi-vă de vă pocăiţi, ca să obţineţi Pecetea Mielului pe frunţile 

voastre.” Iată ce veţi spune: veţi fi Tronul Meu şi Eu, tema laudelor voastre şi sub 

ochii Duşmanului Meu, vă voi da o inimă curajoasă spre a-l cuceri pe el şi pe cei care-

l urmează, în această bătălie de la sfârşitul Timpurilor; pentru moment, aceasta este 
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tot, fiică; te binecuvântez pe tine şi pe fiecare care este cu tine. Numele Meu este: 

Aminul. 

 

Patmos.  23.7. 94 

-Vassula-Inimii-Mele-Sfinte, te binecuvântez; tratează-Mă ca pe prietenul tău; nu 

abandona misiunea ta niciodată care include şi scrisul; dă-Mi timp să scriu, dă-Mi 

timp să vărs binecuvântările Mele peste altarul Meu; (putem fi altarul lui Dumnezeu) 

Mirul Meu şi Mirungerea Mea, dă-Mi timp să te acopăr cu mireasma Mea: tămâia; 

pentru a potoli mânia Tatălui Meu, pronunţă Numele Lui cu onoare şi laude în 

Adunări; voi chema (pentru un Mesaj) şi tu trebui-va să iei aminte la chemarea Mea; 

ai Pacea Mea acum şi aibe-Mă în cugetul tău (ceea ce înseamnă rugăciune 

necurmată) şi păstrează-Mă în inima ta ... prietenă? (Iisus s-a oprit, apoi, uitându-se 

la mine, m-a întrebat: ’prietenă?’adică „mai e valabilă încă înţelegerea dintre noi?) 

Auzi-Mă; adu-ţi aminte mereu de aceasta: Mesia a fost prigonit, considerat drept 

impostor, ucenicii Lui la fel; copilă! Tu eşti de la Mine şi din moment ce vii de la 

Mesia, va trebui să suferi şi tu precum El a suferit, nu că nu te-am avertizat mai 

înainte, aceasta este ca o aducere aminte. 

 

29.7. 94 

-Doamne al meu, cântă Noua Ta Cântare (cântarea şi imnul sunt: Adevărata Viaţă în 

Dumnezeu) neamurilor; cântă noul Tău imn fiecărei seminţii; cântarea Ta 

tămăduieşte, imnul Tău face mari minuni. 

-Pacea să fie cu tine, copila Mea; continua-voi să compun şi precum ploaia face să 

crească iarba pe dealuri, tot aşa voi produce hrană spirituală pentru flămând şi sărman, 

iar tu, fii harpa Mea, ca toată congregaţia credincioşilor să se alăture Mie la cântarea 

Mea; aşadar, bucură-L pe Făcătorul tău! Copile binecuvântat, ce Mă amuză 

slăbiciunea ta ... ia Mâna Mea şi umblă cu Mine; te voi ajuta să înaintezi şi să-ţi 

împlineşti misiunea, făcându-te energică (începând de atunci, am obţinut haruri 

speciale de la Domnul nostru şi în timpul întâlnirilor, am simţit Mâna Lui Puternică. 

Chiar şi păr. O’Carroll a remarcat; era atât de vizibil.) şi o mai mare încurajare; îţi 

voi acorda aceste haruri ca să înveţi ceea ce te-am învăţat fără teamă; şi prin tine, voi 

răspândi în fiecare popor mireasma Cunoştinţei despre Mine! Eu sunt Începutul şi 

Sfârşitul şi totul este măsurat de către Mine. 

 

Rhodos – 7.8. 94 

-Doamne, căldiceala (căldiceala spirituală) este de nesuportat aici. –Ai văzut Tu 

rezultatul nebuniei mele?...(a iubi pe Dumnezeu la nebunie şi făcută această 

mărturisire la T.V. local)  vezi ameninţările pe care le primesc de la radiourile 

publice? (de la doi preoţi ortodocşi care au vorbit împotriva mea.) Vezi cum pun la 

cale toate aceste minciuni?Dacă aş fi trăit în evul mediu, m-ar fi lapidat cu pietre sau 

m-ar fi ars de vie! 

-Înaintea ta, Eu stau tot timpul; la sfârşit, voi birui, aşa că nu te teme ... te-am îngrijit, 

te-am crescut pentru a slăvi Numele Meu; omul păcii va înţelege Mesajul Meu de 

Pace; am în Mesajele Mele pasaje care sunt bine tăinuite şi greu de înţeles, dar aceştia 

sunt aceia despre care profetul Isaia a spus: ‚cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţelege şi 

uitându-vă, vă veţi uita, dar nu veţi vedea ...’aceşti oameni sunt pustii (adică, sufletul 

lor este ca un pustiu); ei mai si răstălmăcesc Scripturile; adu aminte fiecăruia 

(rodienilor şi grupului de rugăciune atenian) că nu pot să slujească la doi stăpâni: la 

stăpânitorul acestei lumi şi Mie, care sunt Stăpânul Cerurilor; adu-le aminte că vor 

trebui să pună în practică ceea ce au învăţat de la Mine; nu preferaţi propria voastră 



 18 

plăcere în locul lui Dumnezeu. Eu sunt Sfânt şi vreau ca voi să trăiţi în sfinţenie; 

trebuie să rămâneţi statornici tot timpul, şi nu numai câteodată ... diavolul vă dă 

târcoale şi a jurat să vă înşele pe toţi! Roagă-te pentru preoţi (şi mai ales pentru cei de 

pe insulă) care sunt mai slabi ca niciodată; privesc fără ca să vadă şi ascultă fără ca să 

audă; în această stare, cugetul lor e stricat, prin urmare, privaţi de acest Mesaj; aşa că 

nu fi surprinsă că se îndoiesc de voi toţi şi se ceartă pe Cuvintele Mele; Îmi sunt la fel 

de dragi ca şi tine, şi-i iubesc tot atât de mult pe cât îi iubesc pe toţi; respectaţi-i şi 

rugaţi-vă pentru ei; voi încheia spunându-vă acestea: ţineţi Sfintele Mele Rânduieli şi 

abţineţi-vă de la lucrurile pe care vi le oferă lumea; nu lăsaţi Duşmanului nici o şansă; 

nu vă hrăniţi cu lucruri care nu sunt sfinte; acesta este al doilea Meu avertisment; 

primul a fost spus prin gura celei care scrie Imnul Iubirii Mele ... fiţi drepţi  şi vă auto-

controlaţi, ca să rămâneţi în bunăvoinţa Mea. Acestea sunt condiţiile de îndeplinit 

pentru a-Mi urma Mie; nu Mă forţaţi ca într-o zi să vă zic: „nu sunteţi drepţi.” Acum 

sunteţi cu toţii la curent cu condiţiile Mele; dacă sunteţi robii Mei, urmaţi-Mă; nu 

distrugeţi lucrarea pe care am lucrat-o asupra altora; ( de a ispiti pe cel de curând 

convertit la păcat înapoi.) pocăiţi-vă! Şi căutaţi credincioşia; adevărat spun vouă: cei 

care se poartă ca păgânii vor avea partea lor, ba chiar aplaudă pe cei care se alătură 

lor; dacă Eu, care vă iubesc, nu vă cert, cine atunci o va face? Dacă v-am dat toate 

aceste învăţături, am făcut-o ca să vă împrospătez memoria şi să vă amintesc că Eu 

Sunt este Sfânt. ic        

-„Din oamenii poporului Meu, nimeni n-a fost cu Mine.” Deoarece grupurile de 

rugăciune din Atena nu au un director spiritual (preot) pentru că nimeni nu vrea să-i 

păstorească; a venit Însuşi Iisus să-i păstorească. Toţi preoţii s-au întors împotriva 

celor două grupuri de rugăciune, numindu-i eretici. 

 

8.8. 94 

-Uită-te, Dumnezeul meu, m-ai ales că aşa Ţi-a plăcut Ţie, ca să devin tăbliţa Ta, 

ecoul Tău şi harpa Ta. Din moment ce ştiu, Eli al meu, că gândurile Tale sunt departe 

de gândurile mele şi căile Tale sunt departe de căile mele,  cât sunt cerurile de 

departe de pământ, vino şi cercetează-mă cu de-amănuntul. Vino şi cercetează inima 

mea, încearcă-mă cu Focul Tău şi foloseşte-ţi săgeţile Tale pe Mine cât doreşti; 

asigură-Te să nu fiu pe drumul pierzării. Călăuzeşte-mi paşii pe drumul care duce la 

moşia Ta Veşnică, căci tare îmi mai doresc să mă plimb într-o zi în Curţile Tale 

Cereşti! 

-Ce-Mi place spiritul tău ...Plăcerea Mea este să continui să te folosesc ca tăbliţă a 

Mea, ca pe Ecoul Meu şi ca pe Harpa Mea; şi dacă sunetul tău va fi slab, Eu voi face 

restul. Îţi promit că voi arăta Slava Mea tuturor neamurilor, prin tine; stai de-o parte şi 

lasă-Mă pe Mine să intru; zic ţie, o mulţime Mă vor recunoaşte în aceste Mesaje ca 

Cel Prea Înalt; ... şi aduce-voi chiar şi pe păgâni să Mă dorească; (adică, să urmeze 

cea mai mare Poruncă a lui Dumnezeu.) Duhul Meu, ca o briză uşoară îi va atinge; 

Mă voi duce la ţarine care n-au considerat niciodată Numele Meu Sfânt; grăi-voi la 

oameni care nu M-au chemat sau care n-au invocat în veac Numele Meu;  

-Doamne, deschide buzele mele şi gura mea nu va face decât să repete cuvintele pe 

care mi le-ai dat. 

-Da, voi lăsa întrega lume să Mă audă; fii supusă şi voi împlini Voia Mea în tine; între 

timp, voi continua să-ţi dau în taină (Dumnezeu se referă la faptul că atunci când vine 

să-Mi dea Mesajele nimeni nu e împrejurul meu, nu lume, nimic; totul se face în 

linişte.) învăţăturile Înţelepciunii Mele, lăsând cugetul filozofilor în uimire; voi da 

înapoi mândrilor ceea ce merită ... da, voi da de ruşine pe înţelepţi şi-i voi pune într-o 

aşa stare de zăpăceală, încât nu vor mai distinge mâna dreaptă de stânga; astăzi, chiar 
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aceştia sunt cei care se delectează cu minciunile lor şi în turnul lui Babel al lor; aceşti 

savanţi au cumpărat această lume şi deţin totul ... (Auzind nemulţumirea şi într-un fel, 

tonul amar al lui Dumnezeu, am simţit că El s-ar putea să se aprindă de mânie şi am 

mi-am luat îndrăzneala să-L întrerup)  

-Doamne! Au să-ndrăznesc să-ţi aduc aminte că şi ei sunt copiii Tăi? 

-N-am auzit încă de la ei: „ Nu există un alt dumnezeu în afară de tine, Tată!” (Acest 

răspuns mi-a întristat sufletul peste poate...) 

 –Doamne, Scripturile spun: „Eu sunt Domnul şi nimeni altul! Eu întocmesc lumina şi 

dau chip întunericului, Cel ce sălăşluieşte pacea şi restriştei îi lasă cale; Eu sunt 

Domnul care face toate acestea.” (Isaia, 45: 5, 7) Doamne, Tu eşti Stăpânul cerurilor 

şi a toate! Tu eşti unul Sfânt şi cu siguranţă poţi să străluceşti în întuneric pentru a 

aduce  lumină şi eşti cunoscut pentru Mila Ta Nemărginită; de ce? eu însămi am 

gustat din marea Ta Bunătate. Cu siguranţă Tu poţi să faci bunăstare din dezastru? 

-Planul Meu se va împlini şi toată Voia Mea se va face. (Is. 46: 10) 

-Ce-aş putea să-Ţi mai spun sau să fac ca să Te conving, Preaiubitul meu? 

-Deşi eşti sătulă de atâtea călătorii, îţi voi acorda o parte din cererea ta, dacă vei 

continua să călătoreşti pentru Mine, proclamând toată Cunoştinţa pe care ţi-am dat-o. 

-Voi călători pentru tine, Doamne. Sunt nevrednică, dar cum să spun? Cum aş putea 

să obţin de la Tine şi cealaltă parte? 

-Eşti prea firavă pentru asta... 

-Nu, dacă Tu eşti în mine şi prezent; nu, dacă Sf. Mihail este alături de mine şi dacă 

Maica Precista mă ia sub acoperământul Ei! 

-Adevărat tu te bizui pe Mine ...(Am remarcat la Yahve, Domnul meu, un ton 

uimitor!) Rămăşiţa Fiului Meu, hainele tale se vor scălda în sângele tău ... aceasta va 

aduce salvarea şi convertirea multora. Vărsa-voi Duhul Meu cât de curând, ca 

niciodată mai înainte şi în locul limbii lor mincinoase voi pune o limbă dreaptă care 

va aclama: „ Aparţin Celui Prea Înalt şi Tatălui tuturor;” Un altul (un fel de a vorbi, 

nu înseamnă neapărat numai unul) se va numi cu Numele Fiului Meu: ‚Creştin’ şi pe 

fruntea lui va fi scris Noul Nume al Fiului Meu; - oh, Vassula, ia secera şi seceră! 

Grăbeşte-te şi fii atrasă de splendoarea Lucrării Mele şi seceră! Seceră cu râvnă cu 

Mine şi nu te lăsa purtată de lume; Glasul Meu este dulce, Chipul Meu e desăvârşit; 

vino, vino în Braţele Tatălui Tău; praf şi cenuşă, dar A Mea, cu un suflet şi cu o 

inimă; vino, Parashevi. (‚Parashevi’ este al doilea meu nume. Parashevi înseamnă în 

greceşte vineri. Acest nume, care e adesea întâlnit în Grecia, a fost adăugat de mama 

mea în cinstea Sf. Parashevi, care este Sfânta care redă vederea. Când m-am născut, 

m-am născut cu ochii lipiţi. Mama mea nu era sigură că am ochi. S-a rugat Sf. 

Parashevi, legîndu-se cu jurământ că mă va numi cu numele ei. După 3 zile, mi s-au 

deschis ochii.) Îţi voi păstra vederea. 

 

10.8. 94 

-Pacea Mea ţi-o dau ţie; Eu sunt Domnul şi bucuros vă aprivizionez cu hrană din cer; 

scrie, porumbiţa Mea, scrie aceste cuvinte din Scripturi:”Dacă rămâneţi întru Mine şi 

cuvintele Mele rămân în voi, cereţi ceea ce voiţi şi vi se va da vouă.” (Ioan, 15:7) 

Ascultă şi scrie: în milostivirea Mea, v-am plâns de milă şi de aceea sunt aici, spre a 

învăţa pe neînvăţat şi spre a da Legea Mea celor nelegiuiţi. Continua-voi să hrănesc 

această generaţie din moştenirea Tatălui Meu din Cer; Pâinea care vindecă vine de 

sus; Pâinea învăţăturii coboară din cer, din vistieriile Tatălui; nimeni n-ar trebui să 

spună: „N-am nimic de mâncare;” iată-Mă aici oferindu-v-o, ca să nu cădeţi în ispită 

şi să mâncaţi ceea ce este urât şi ucigător, care vine din rădăcina lumii. Duhul Meu vă 

oferă Viaţă şi pace; vă scriu aceste puţine cuvinte prin floarea Mea. 
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-Doamne, unii clerici greci ortodocşi nu cred că Tu vorbeşti- pentru că foloseşti 

cuvântul ‚floare’ când mă chemi. 

-Ştiu, dar au n-au citit: „...floarea urmaşilor lor a pierit ...” (Înţel. Lui Solomon, 18:12) 

De aceea spun: ‚deschideţi-vă inima şi veţi primi Lumină şi veţi crede;’ acum sunt ca 

o biată ceată de oameni rătăcind în întuneric şi în beznă; în Milostivirea Mea, trec cu 

vederea o mulţime din fărădelegile lor pentru a le da timp să se pocăiască! Vino, 

prietena Meu, n-am uitat ce Mi-ai oferit în acea zi; zilele se apropie tot mai mult de 

acest moment când pot să dau o bună întrebuinţare ofertei tale; (a se citi mesajul din 

8.8. 94) până atunci, te voi pregăti; apariţiile Mele vor continua asupra ta pentru ca să 

te încurajez; oh, copila Mea, ce nu voi face Eu pentru tine? – În Bunătatea Iubirii Lui, 

Tatăl Meu ţi-a presărat cărarea cu safire; Rege, şi totuşi atât de matern, Judecător, 

totuşi atât de blând şi iubitor, Alfa şi Omega, totuşi atât de umil; vino, Eu şi tu, noi?   

-Da! 

-Vorbeşte în Numele Meu, aceasta Îmi place şi Mă onorează. 

-Doamne, te iubesc şi mă bucură  fiecare minut al Prezenţei Tale. 

-Şi Eu Mă bucur, când îţi vorbesc pe această cale. 

-Acest dar este în  permanenţă, Doamne al meu, în toată vremea şi oriunde aş fi; 

totdeauna e cu mine acest dar, nu-i aşa? 

-Da! Aceasta este ce ţi-a dăruit Tatăl şi cu Mine; ah, Vassula, într-o zi, vei apărea în 

Curţile Tatălui Meu, împreună cu Mine; nu voi culege floarea Mea totuşi, nu până ce 

Planul Meu în tine nu va fi consumat; până atunci, continuă să bei Sângele Meu şi să 

mănânci Trupul Meu; Unul Sfânt e cu tine. 

 

18. 8. 94 - Binecuvântata noastră Maică:                        

-Fiică, Inima Mea se bucură de câte ori vă alăturaţi rugăciunilor sfinţilor... copilă 

dragă, lupţi (luptă spirituală, prin rugăciune, iubire, ascultare) aceeaşi luptă pe care o 

duc toţi sfinţii în cer; şi Eu sunt prezentă, aşa că ascultarea ta faţă de Dumnezeu să nu 

cunoască margini; uite, primeşte tot ce-ţi dă Dumnezeu; din Mâna Lui şi pentru 

scopul Lui generos îţi dă ţie posibilitatea, libertatea şi puterea să lucrezi pentru 

reînvierea Bisericii; dacă rămâi ca o oglindă nepătată, vei reflecta Chipul lui 

Dumnezeu şi Lucrările Lui vor continua să strălucească în tine, ca astfel fiecare neam 

să citească Cuvântul Vieţii, primindu-L pe Hristos cu inimă deschisă; a mai rămas atât 

de mult de tămăduit, dar ai încredere în Domnul, căci El Însuşi este Sfântul tău 

Însoţitor. Deoarece ai fost înviată să fii cu Hristos, Fiul Meu, trebuie să trăieşti o 

adevărată viaţă în Dumnezeu; fiecare gând al tău să fie la lucrurile cereşti; învaţă-i pe 

ceilalţi să se gândească la Dumnezeu, să vorbească despre Dumnezeu şi să-L dorească 

pe Dumnezeu. (Adică, să urmeze şi să trăiască cea mai mare poruncă a lui 

Dumnezeu.) Atunci ei vor realiza că Dumnezeu este Viaţă, Bucurie şi Pace Cerească; 

uite, zilele se apropie când acest har special pe care îl oferă Domnul lumii va lua 

sfârşit. Vassula, învaţă şi spune aceste cuvinte ale Scripturii celor care zic: „ nu ne 

obligă nici o lege canonică să ascultăm de vreo profeţie...”(Măicuţa Domnului se 

referă la profeţiile din timpurile noastre) spune-le: Scriptura nu minte, ei zic: 

„asiguraţi-vă să nu cumva să refuzaţi să ascultaţi când El vorbeşte; dacă oamenii care 

pe pământ au refuzat să asculte de un avertisment, nu au putut scăpa de pedeapsa lor, 

cum ar fi cu putinţă ca noi să scapăm, dacă fugim de Glasul care ne avertizează din 

Cer? În timpul acela, Glasul Lui a făcut ca pământul să se cutremure, dar acum El ne-

a făgăduit aceasta: cutremura-voi încă o dată pământul, şi nu numai pământul, ci şi 

cerul; (Evrei, 12: 25-26) plata din cer păstrată pentru această generaţie nelegiuită se 

apropie; voi continua să stau pe lângă voi toţi şi să vă încurajez să vă rugaţi, să postiţi 

şi să trăiţi o adevărată viaţă în Dumnezeu; voi continua, dacă Mă lăsaţi, să vă aduc 
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mai aproape de Dumnezeu. Eu, i Panazia, (Binecuvântata Maică în greceşte, literal s-

ar traduce prin Prea Sfânta) binecuvântez pe fiecare dintre voi şi zic vouă: vă iau sub 

acoperământul Meu, mititeilor, ca să vă apăr de cel rău, cel care, ca un leu, vă dă 

târcoale întruna.  

 

19.8. 94 

-Inima mea e gata, Doamne, să-ţi slujească Ţie şi să fie sub Stăpânirea Ta. Mi-ai dat 

voie să asist la mărturiile Tale în Curţile casei Măreţiei Tale.  Deşi genunchii noştri 

sunt slabi,(nehrăniţi spiritual) Ţie, Dumnezeul meu, în Marea Ta Milostivire, Ţi s-a 

făcut milă de noi. Ai venit în ajutorul nostru: „Păastrat-am pentru tine, generaţie, 

visterii şi bogăţie; vin la vreme de foamete.” Acest lucru încerci să ne spui de data 

aceasta. Îţi mulţumesc, îţi aduc mulţumiri din toată inima. 

-Pacea Mea ţi-o dau ţie; în Inima Mea zac multe comori şi acum ţi-am arătat aceste 

bogăţii inepuizabile; te iubesc, niciodată să nu te îndoieşti de Iubirea Mea; zis-am o 

dată că această Visterie va fi păstrată pentru vremile voastre, aceste vremuri când 

omenirea a căzut atât de jos şi se află într-o o stare atât de deplorabilă; Fiarei i se va 

permite să vă ispitească  pe toţi; de aceea vă cer să vă rugaţi mai mult, să postiţi şi să 

urmaţi rânduielile Mele; deschideţi-vă inima Mie şi muriţi vouă înşivă; şi tu, fiică, 

rămâi în Mine; acceptă-i pe acuzatorii tăi şi-ţi voi înălţa sufletul la Mine; nu judeca 

niciodată, nu plânge niciodată după lucruri materiale care nu dăinuiesc, fii bună şi 

sfântă; te voi învăţa să fii desăvârşită dacă Îmi dai voie; continuă să vesteşti şi să 

proclami bogăţiile Inimii Mele acelora la care te trimit şi nu te teme de acuzatorii tăi, 

lasă-Mi-i Mie, copila Mea; vezi cât de mult mai ai să te îmbunătăţeşti? Prin felul tău 

de a trăi, vei reuşi să atragi şi pe ceilalţi să Mă cunoască. (Apoi, s-a adresat grupului 

de rugăciune din Rhodos.) Vreau ca fiecare dintre ei să-şi aducă aminte totdeauna că 

i-am înviat prin har; nimeni dintre ei n-a meritat vreunul din Harurile Mele; de aceea, 

vreau ca ei să citească din Scripturi parabola vameşului şi a fariseului, ca râvna lor să 

nu se întoarcă în bigotism; aflaţi că nimeni nu e bun în afară de Dumnezeu; nimeni 

dintre voi nu e încă desăvârşit; mai aveţi mult de învăţat: trebuie să învăţaţi răbdarea 

Tatălui, iubirea şi umilinţa pe care v-o arăt vouă, tuturor, sfinţenia absolută şi 

bunătatea Sfântului Meu Duh; deocamdată asta e tot; binecuvântează-Mă şi iubeşte-

Mă; Eu, Iisus, te binecuvântez, şcolăriţa Mea. 

 

23.8. 94 

-Doamne al meu? 

-Eu Sunt; mititico, ai Pacea Mea; am venit la tine să găsesc ceva mângâiere în inima 

ta; am în Inima Mea  o Rană care este de nesuportat ...azi, urmaşii Fiarei Mă 

profanează în Taina Iubirii Mele; Iubirea este vândută, scuipată şi călcată în picioare; 

Eu Mă aflu acum în Mâinile lor păcătoase; ştii ce înseamnă aceasta? Jertffa Mea cea 

de-a Pururi este în mâinile lor; ei Mă lapidează cu pietre şi s-au jurat între ei să Mă 

scoată din Tabernacolul Meu; priveşte! Ziua e aproape când ei vor declara oficial că 

voi fi înlăturat din Tabernacolul Meu şi înlocuit cu un ţambal gol; ... şi profeţia lui 

Daniel se va împlini; fiică, nu slăbi niciodată în credinţa Ta şi în credincioşia ta, nu 

dormi niciodată, nu te îndoi nciodată; odihneşte-Mă, preaiubita Mea, odihneşte-Mă ... 

ic 

-Generaţie! Nu poţi să spui: nu,  niciodată nu vei putea spune Mântuitorului tău: 

„zac singur singurel pe pământul meu, fără ca cineva să mă ridice;” când Ziua Lui 

va veni, când vei fi lovită cu Focul Lui, generaţie, arzând şi mistuindu-te, şi când      

grădinile tale se vor usca, precum şi viile tale, nu spune Mântuitorului tău: „dă-Mi 

ceva să mănânc şi să beau,” căci acum trebuie să te pocăieşti şi să te opreşti de a mai 
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lucra ce e rău. Cât despre nelegiuiţii care profanează  Jetfa Cea De-a Pururi a 

Domnului nostru şi care au drept prieten Moartea, dacă Domnul nu aude de la voi 

strigăt de pocăinţă, Focul, mai furios ca niciodată, vă va acoperi. 

 

3.10. 94 

-Vassula-Patimilor-Mele, trăieşte pentru Mine; acesta va fi cu advărat scopul vieţii 

tale acum; pe duşmanii tăi, care sunt şi duşmanii Mei, îi voi face una cu pământul. O, 

pământule! (Iisus a strigat în agonie lumii) dar cu un suflet, de ce Mă mâhneşti atât de 

tare? S-ar putea să nu mai vrei de loc moştenirea ta? Ah... Vassula, cât plâng această 

generaţie; le întind Mâna în pustia lor, vin să le reînsufleţesc sufletul lor uscat, dar se 

pare că ei niciodată nu văd Mâna Mea salvatoare ... vino, copilă delicată, şi 

prooroceşte în Numele Meu şi vorbeşte poporului Meu despre noul Meu legământ, că 

acum vin zilele când Cele Două Inimi Ale Noastre vor fi iarăşi străpunse; potrivnicii 

Mei vor ataca Sanctuarul Meu, Altarul Meu şi Tabernacolul Meu că să-şi ridice 

urâciunea pustiirii; va fi o vreme de mare dezastru, cum n-a mai fost de la fiinţarea 

neamurilor; prin forţă şi trădare vor da buzna în Casa Mea; Răzvrătirea se lucrează 

deja, dar în taină, şi cel care o ţine pe loc trebuie mai întâi înlăturat, înainte ca Rebelul 

să profaneze pe faţă Sanctuarul Meu: O, mulţi dintre voi vor cădea din pricina 

flatărilor lui, dar Ai Mei nu-i vor da pas, în schimb, îşi vor da viaţa pentru cauza Mea. 

Îţi spun cu lacrimi în Ochi: „ voi, poporul Meu, veţi fi încercaţi cu foc de acest 

invadator ...” lucrările lui de asalt umblă deja prin lume; (propaganda constantă prin 

jurnale diferite cum că Papa este foarte bolnav, îngropându-l de viu, înainte de 

vreme. Aceasta este o cale perfidă şi o spălare la creier pentru a pregăti calea pe 

care duşmanul intra.) Leul şi-a părăsit bârlogul... ascultă de astă dată şi înţelege: 

invadatorul este un cărturar; acest savant care urmează Fiarei şi care neagă 

dumnezeirea Mea, Învierea Mea şi Tradiţiile Mele; acesta este acela despre care 

Scriptura spune: „plin de mândrie; zis-ai: Eu sunt un  dumnezeu, stau pe Scaunul lui 

Dumnezeu în inima mărilor, dar tu, deşi nu eşti Dumnezeu, ci om, îţi închipui în 

inima ta că eşti la fel cu Dumnezeu ...” (Iez: 28:2) Astăzi, fata Mea, am găsit o inimă 

neîmpărţită, o inimă unde pot să înscriu aceste taine care au fost pecetluite, deoarece 

ele, acum, se vor împlini cu siguranţă; aşa că permite Mâinii Mele să graveze aceste 

cuvinte în inima ta.  Fiică: atunci  când cel care zdrobeşte puterea poporului sfânt, se 

va aşeza, împreună cu trădătorii Tradiţiilor Mele, pe Scaunul Meu, prezenţa lui va fi 

înălţată ca aceea a unui Dumnezeu în mijlocul Sanctuarului Meu; v-am înştiinţat, şi vă 

mai înştiinţez încă, dar o mulţime dintre voi ascultă fără să înţeleagă ... astăzi, voi 

construiţi, dar vă spun, veţi fi incapabili să terminaţi lucrarea voastră ... deschideţi-vă 

ochii toţi şi priviţi la conspiraţia din Casa Mea ...conspiraţia şi trădătorii merg 

împreună: cineva care mănâncă la masă cu Mine e pe cale să se ridice împotriva Mea 

şi a tuturor puterilor din Împărăţia Mea. Zic vouă acum acestea ca, atunci când se vor 

întâmpla, să înţelegeţi pe deplin cuvintele Mele şi să credeţi că tot timpul, Eu, 

Dumnezeu, am fost Autorul acestor strigăte. Vă zic vouă acum ceva ce a fost ţinut 

ascuns de voi, vă voi revela lucruri noi, lucruri tainice şi necunoscute vouă: o mulţime 

veţi pierde credinţa şi veţi da cinste acestui trădător, pentru că el se va folosi de 

linguşire, şi el, împreună cu poporul unui dumnezeu străin, savanţii din zilele voastre, 

aceia care resping Divinitatea Mea, Învierea Mea şi Tradiţiile Mele, călca-vor în 

picioare Jertfa Mea; cum inima omului e slabă, mulţi îl vor primi pentru că el le va 

conferi mari onoruri de îndată ce inima lor îl recunosc; Biserica Mea va trebui să 

treacă prin toate durerile şi trădările prin care Eu am trecut, căci Scripturile încă o dată 

trebuie să se împlinească atunci când ei zic: „voi bate păstorul şi oile se vor risipi;” 

(Zah:13:7) supuneţi-vă totuşi acestui păstor, indiferent de ce se întâmplă, rămâneţi-i 
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credincios şi nimănui altcuiva; păstorul vostru va fi lovit şi vaietele poporului Meu 

vor străpunge cerurile; când cetatea Mea va fi nimic altceva decât un morman de 

moloz, pământul se va crăpa, se va despica şi se va clătina; când toate acestea se vor 

petrece în faţa ochilor voştri, un vlăstar vă răsări în Răsărit; o mână credincioasă se va 

întinde din Răsărit pentru a apăra Numele Meu, Onoarea Mea şi Jertfa Mea; când hule 

vor curge din gura Fiarei, o inimă se va oferi din Răsărit să salveze pe fratele din 

Apus care va fi prada Celui Rău; şi când tratatele se vor încălca, proorocii învinşi şi 

ucişi, o voce nobilă din Răsărit se va auzi: „O, Unule Irezistibil, fă-ne vrednici de 

Numele Tău; dă-ne nouă să fim una în Numele Tău...”  -Satana este pe drumul spre 

Scaunul Meu; somează comunităţile tale şi zi-le că Eu, Iisus, voi bandaja rănile 

voastre când va veni vremea; Cele Două Inimi Ale Noastre vor fi adăpostul vostru în 

zilele nenorocirii; aşa că, mult iubită de Mine, ascultă şi înţelege: vreau să fii 

curajoasă, nu te teme în zilele marii încercări, continuă să aperi Cuvântul Meu, 

Tradiţia Mea şi nu accepta dresuri şi doctrine omeneşti pe care Potrivnicul Meu le va 

adăuga cu pana lui şi le va semna; semnătura lui va fi cu sânge luat de la copiii 

nenăscuţi, folosiţi pentru iniţierile lor ucigătoare, iniţieri pentru avansarea lui! ... 

(„semnătura lui va fi cu sânge”: din moment ce toate nemurile au legalizat legea 

avortului, îi este mai uşor Satanei să capete putere. Avortul este o formă ascunsă de 

omor, dându-i-se Satanei un cult, deoarece este o jertfă umană. Pentru a da putere şi 

a avansa pe duşman, Satana a cerut această formă ascunsă de sacrificiu de om.) ....şi 

pe când voi, prietenii Mei, veţi aştepta cu toţii Zorii, când tratatele se vor rupe şi când 

Răzvrătirea va atinge punctul culminant, ridicaţi-vă ochii şi priviţi către Răsărit, 

priviţi Zorile; priviţi Lumina care se va ridica de la Răsărit; priviţi la desăvârşirea 

Planului Meu; când omul însetat, cu gâtul uscat, va căuta apă, Eu, în toată 

Splendoarea Mea şi Stăpânirea Mea, Mă voi pogorî asupra voastră ca un Fluviu cu 

Noul Meu Nume. 

 

5.10. 94 

-Vassula Mea, urmează rânduielile Mele; rânduielile Mele sunt: să descoperi bogăţiile 

Mele întregii omeniri şi să îngădui Duhului Meu să fie singura ta Călăuză; nu-ţi pierde 

curajul, Iubirea Mea te va susţine; scrie şi ascultă: dorinţa Mea cea mai fierbinte este 

ca Apusul şi Răsăritul să se unească; am nevoie ca aceşti stâlpi ((Vestul şi Estul) ai 

Bisericii Mele să se împreune şi să întărească Biserica Mea. Biserica Mea nu poate să 

fie trainică numai cu un singur stălp; i-am împuternicit să ocrotească Biserica Mea, 

dar de-abia dacă M-am întors la Tatăl, că diviziunea s-a şi instalat şi Trupul Meu a 

fost sfâşiat de mâna făpturilor pe care Tatăl Meu le-a creat; de-atunci încolo, am fost 

zguduit de scene îngrozitoare; astăzi, orice diplomaţie din partea făpturilor Mele de a 

reface Casa Mea care se clatină, Mă mişcă profund; orice pas către unitate bucură tot 

cerul; oricare rugăciune oferită pentru refacerea Trupului Meu domoleşte mânia 

Tatălui; la orice adunare, în Numele Meu, pentru unitate, binecuvântările Mele se 

revarsă asupra acelora care iau parte la aceste adunări. Ochii Mei veghează asupra 

acelora care Mă iubesc şi care, în ciuda imperfecţiunilor lor, transmit dorinţele Mele 

cele mai arzătoare. Aşadar, veniţi împreună şi împreună aşezaţi Masa spre a Mă onora 

pe Mine; cunoaşteţi gustul Cupei Mele şi a Pâinii Mele; amândoi aţi gustat din Hrana 

Mea, şi cea de-a treia limbă, deşi nu Mă cunosc încă bine; dar voi, voi aţi păstrat 

Tradiţia Mea, voi aţi rămas de neclintit; (în materie de Tradiţie) au n-aţi auzit:”fraţii şi 

ajutorul lor este folositor la vreme de necaz, iar mai mult decât amânndouă, va izbăvi 

milostenia;” (Si, 40:26) grăbeşte ziua, pentru Numele Meu; din Răsărit ridica-voi 

grabnic o inimă mărinimoasă care, în credincioşia ei, va pecetlui un legământ de pace 

cu Apusul. Stăpânirea Mea a fost împărţită în două şi pornind de la aceasta, în mici 
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fărâme ... cât de slăvită erai în zilele tale de început! Vino şi reclădeşte Casa Mea în 

Una, unind zilele de Paşte ... Sunt două surori în care Sufletul Meu se bucură şi pe 

care le iubeşte, cu toate că înconjurate de o mulţime de fraţi ai lor care nu le vor 

asculta; chiar dacă sufletul lor (sufletul fraţilor lor) n-a fost niciodată atât de aproape 

de moarte ca acum, ei tot nu vor asculta; aşa că Eu Însumi le voi împreuna pe cele 

două, pentru a onora Numele Meu şi pentru a pronunţa Numele Meu în jurul unui 

singur altar, şi imediat după aceea, fraţii toţi laolaltă vor completa ceremonia. Am 

privit cu neplăcere la aceste proceduri din Casa Mea şi zic vouă: un trădăător va 

captura Legea Mea şi Tradiţia Mea şi va supune pe stâlpul care M-a onorat pe Mine în 

Apus; un recensământ va avea loc fără ca să fiu consultat; ei au decis în inimile lor să 

înlăture acest stâlp înainte de a se uni cu stâlpul Bisericii de Răsărit, pentru a întări 

Casa Mea care se clatină; s-au hotărât să moştenească ceea ce nu le aparţine; cum pot 

să uite că cercetez fiecare inimă ca să ştiu ce au de gând? Duhul Meu arde de dorinţa 

de a vă aduce pe toţi împreună astfel încât, poporul Meu, care astăzi umblă în 

întuneric, să vadă Lumina şi, cei care zac în valea morţii, să învieze. 

 

6.10. 94 

-Fac eu ceva bine? Sunt eu devotată Ţie, Doamne? (I-am mângâiat şi i-am sărutat 

Părul de  pe portretul de pe Giulgiu, întrebându-mă unde L-au jignit aceste lucruri.) 

Oare Te jignesc? 

-Nu, Îmi place. (El a văzut şovăiala mea) Vassula ...ah, Vassula, de cât timp mai ai 

nevoie ca să Mă înţelegi? (Iisus a spus aceasta cu mare umor) Iubirea Mea este 

nemărginită! ... acum, copila Mea, tot ce faci pentru Interesele Mele este pentru Slava 

Mea; fă ce poţi şi Eu voi face restul; nu-ţi fie frică niciodată; ştiu cât de mult poţi să 

dăruieşti, aşa că tot ceea ce lipseşte, voi dărui Eu şi voi umple ceea ce rămâne. Eu şi 

tu, noi, ţi-aduci aminte? Aşa că fii pe pace, Iubirea este cu tine. Ic 

 

9.10. 94 

-Doamne, am încredere în tine. Tu eşti Povăţuitorul meu, ce dar! Ce dar, să fii 

capabil să slujeşti unui Rege! Deschide-Mi inima ca să priceapă Cunoştinţa Ta, 

pentru ca să fac cunoscute Învăţăturile Tale fiecăruia. 

-Vassula, pacea să fie cu tine; n-am scris oare cu tine mai mult de o sută de caiete 

(Acesta este caietul 74, fără a mai număra alte 74 de caiete care constituie mesajele 

mele particulare, plus încă 5 mesaje ale îngerului meu.) pentru voi toţi, pentru a vă 

învăţa cunoştinţa Mea sănătoasă?  Vei continua să ministrezi pentru Mine în Casa 

Mea; nu te voi părăsi; îţi voi trimite pe Mângâietorul Meu şi El îţi va aduce aminte tot 

ce te-am învăţat; (El mi-a spus toate acestea exact înaintea mitingului meu.) Voi 

continua să te folosesc ca purtătoare de cuvânt A Mea până la capăt; slăveşte-L pe Cel 

Unul Sfânt al tău; gura ta să fie ca o sabie care să străpungă, spre a deschide inimile 

omenirii ... am nevoie în aceste vremuri de urmaşi... şi am atât de puţini; sacrilegiile 

cresc, fiică, şi poporul Meu acordă din ce în ce mai puţină importanţă Prea 

Binecuvântatului Meu Sacrament; roagă-te Tatălui ca să poată să reverse harurile Lui 

peste această generaţie; deşi mulţi Mi-au întors spatele, Glasul Meu îi va trage înapoi 

la Mine, aşadar, continuă să fii Ecoul Meu ... Mieii Mei au nevoie să audă chemarea 

Păstorului ca să se întoarcă la turmă. 

- Porunca Mea dau vouă: nu tăinuiţi chemările Mele, pentru că Interesele Mele preced 

interesele voastre; îngăduiţi-Mi să adăp acest pustiu înainte de venirea Zilei Mele; 

îngăduiţi-Mi să sfinţesc pe fiii şi fiicele Mele; am deschis vistieriile cereşti  spre a 

revărsa peste voi din belşug Mana Mea Cerească. Jur să nu las pe niciunul sărac, nici 

flămând, pentru că Binecuvântările Mele sunt bogăţii, Iubirea Mea îndestulătoare şi 
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Suflarea Duhului Meu medicinală; lăsaţi porţile Mele deschise, arătându-Mi supunere 

şi credincioşie, şi o mulţime dintre cei care au căzut se vor ridica şi vor umbla cu 

Duhul Meu, procalmând Milostivirea Mea. Vino şi trage din Inima Mea; aici înăuntru 

(Iisus a spus aceasta, indicând Inima Lui) zac toate bogăţiile Mele; slăbiciunea ta este 

de negrăit, dar ce bucurie! Căci sunt Rege în slăbiciunea ta; Duhul Meu îţi va călăuzi 

acum paşii tăi; învaţă cum lucrez; - fii binecuvântată, tu, care transmiţi Cuvântul Meu; 

ic 

 

13.10. 94 

-Iată-mă, Doamne, gata atâta cât pot să fiu ca să-Ţi slujesc Ţie, cinstit  şi cu iubire. 

-Pacea să fie cu tine, suflete; Vassula Mea, îţi voi da mereu ocazia să vesteşti 

Mesajele Mele, indiferent cât de mult ai tăi ... (Domnul a ezitat aici, apoi a spus cele 

ce urmează.) sau mai bine spus, ai noştri prigonitori încearcă să te oprească; ei nu-şi 

vor atinge scopul în veac ...  Eu sunt Stăpânul cerurilor şi al pământului ... 

binecuvântata sufletului Meu, îngăduie-Mi acum să-ţi folosesc mâna iarăşi. Voi 

continua să vorbesc naţiunilor prin gura ta şi pentru a te încuraja, le voi descoperi 

Sfânta Mea Faţă din când în când, şi voi arăta societăţii tale şi trupul tău nestricăcios; 

aceste daruri sunt oferite de Tatăl Meu, care te iubeşte pentru că Mă iubeşti; voi arăta 

societăţii tale strălucirea trupului tău în slavă (mulţi oameni din diferite ţări au 

mărturisit aceasta: mi-au văzut faţa strălucitoare, ca de porţelan, cu lumina venind 

din interior, şi ca aceea a unei tinere.) acela care este nestricăcios ... pentru a-ţi arăta 

calea Mea spre Împărăţia Mea, îngăduie-Mi să te sfinţesc; (prin purificări şi 

încercări) voi continua să vendec pe bolnavii tăi şi Numele Meu va fi lăudat; auzi-

Mă: pentru mărirea Numelui Meu, voi apare adeseori în locul tău ca o aducere aminte 

a minunilor Mele şi a realităţii Prezenţei Mele; Mă voi revela în tine ca să arăt 

fiecăruia că Eu sunt în tine şi tu în Mine, ca ei să creadă că în cuvintele tale, Eu Sunt; 

iubirea cu care Mă iubeşte Tatăl este în tine, copila Mea; de aceea sunt în tine; 

câştigând bunăvoirea Tatălui Meu în Cer, acum ţi-a dăruit acest dar; această comoară 

nepreţuită valorează mai mult decât toate comorile lumii puse laolaltă. Vin la tine 

iarăşi ca să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu; slăveşte Numele Meu şi 

vesteşte lumii acestea că am câştigat: miracolele Mele, vreau ca minunile Mele să fie 

cunoscute şi răspândite; cerul şi pământul vor vedea Slava Mea; nu te mai îndoi, ci 

crede acum ... –voi deschide pentru tine o uşă importantă; (Nu mi-a spus ce uşă, dar 

mai târziu, am înţeles. După câteva zile, păr. O’Carroll, în ciuda tuturor piedicilor, a 

aranjat o întâlnire cu patriarhul Bartolomeu de la Constantinopol.) auzi-mă şi scrie 

în Numele Meu: zic ţie: salvarea va veni la cel părăsit şi la cei care nu M-au căutat 

niciodată, la cei săraci şi mişelnici. Părăsitul şi înfometatul (Iisus vorbeşte în 

metafore. Se referă la cel neconvertit, la oaia rătăcită şi la cel neînvăţat în ale 

spiritualităţii.) au nevoie de apă şi acolo nu este de loc apă; limba lor este uscată de 

sete; de aceea le voi da apă cu Propria Mea Mână. Au n-ai remarcat că îi adun pe cei 

netrebnici? Pe muribunzi? Voi chema pe păcătoşi şi pe toţi aceia pe care preoţii voştri 

(a se citi nota de la p. 11) îi execută zilnic cu cuvintele lor dure; voi preschimba 

tristeţea lor în bucurie  şi când vor întreba: „dar noi? Putem şi noi să moştenim 

împărăţia ta? Putem şi noi să fim cu adevărat salvaţi?” le voi răspunde: rugămintea 

voastră a fost auzită de Mine, vă voi salva şi pe voi, chiar prin însăşi ticăloşia voastră 

vă voi salva. Am venit pentru bolnav, pentru sărac; au n-ai mai auzit acest lucru, 

copilul Meu?  „Nu pe aceia care Îmi zic: ‚Doamne, Doamne?’ şi nu fac Voia Mea, îi 

voi auzi; nu pe aceia care vorbesc zilnic deapre temelia voastră, dar ei înşişi nu au 

niciuna, voi auzi; vai vouă carfe sunteţi bogaţi! Plata voastră v-aţi căpătat-o acum, dar 

la vremea înmormântării voastre, veţi fi dezbrăcaţi de Împărăţia Mea şi numele vostru 
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şters din Cartea Vieţii ... şi tu, fiică, nu lăsa sufletul tău să hoinărească în altă parte 

decât Inima Mea. Nu te teme să proclami Chemarea Mea Milostivă, cinsteşte Duhul 

Meu! Voi creşte în tine atâta vreme cât eşti gata să te micşorezi, lepădându-te de tine. 

Cuvintele Mele peste tine vor slăvi Numele Meu; Noi? Ic 

 

14.10. 94 

(Sf. Mihail vorbeşte.) 

-Vassula-Patimilor lui Hristos, Eu, Sf. Mihail, te salut şi te binecuvântez; - ţi-aduci 

aminte cum Dumnezeu te-a chemat să trăieşti o Adevărată Viaţă în El? Numai 

aducerea aminte a învierii tale spirituale, şi astăzi Mă înduioşează până la lacrimi ... ai 

fost odată în război cu Dumnezeu atâta vreme cât tot ce te interesa era nespiritual, dar 

acum, slavă lui Dumnezeu; Cel Drept, Cel Prea Înalt, te-a acoperit cu Duhul Lui Sfânt 

şi cu Mâna Lui Puternică, te-a ridicat spre a deveni o martoră a Sfântului Lui Duh, 

deoarece Duhul Sfânt şi-a făcut locaşul Lui în tine: şi de la început, (de la începutul 

convertirii mele) Duhul Lui Sfânt, găsindu-Şi locaş în tine, se slăveşte pe Sine când 

aude strigătul tău de: Părinte, Avva;” – nu va mai dura mult de-acum, când El se va 

pogorî să scoată afară nelegiuirea care s-a cuibărit de la sine în inimile oamenilor; 

uită-te aici, de mai bine de trei ani, Jertfa ce-a de-a Pururi este călcată în picioare; din 

pricina acestei incredibile hule, o treime din locuitorii voştri vor pieri de nelegiuire; 

Domnul s-a jurat pe Sfinţenia Lui; pregăteşte-te să-L întâlneşti pe Dumnezeu acum ... 

(Când Sf. Mihail a văzut tristeţea mea, Dumnezeu i-a permis să rămână un pic mai 

mult cu mine, pentru că meditam întristată la conţinutul Mesajului Lui.) Ţi-am spus 

toate acestea fără nici o plăcere, căci diavolului i se dă astăzi, de către generaţia 

voastră, mari onoruri; el a fost un ucigaş şi un mincinos de la începuturi, şi acum e 

slujit ca un tată; onorurile i se dau lui în schimb; în vremea voastră, ei se prosternează 

dinaintea lucrărilor lui, generaţia ta şi-a atras pedeapsa asupra ei; ţările voastre sunt 

infestate de legiuni de duhuri necurate care bântuie peste tot; Satana, astăzi, îi ispiteşte 

până şi pe aleşii lui Dumnezeu; de aceea vine nenorocirea peste această generaţie care 

îşi construieşte turnurile cu sânge nevinovat (legalizarea avorturilor de către o 

mulţime de naţiuni) şi îşi pune temelia pe el.  

Domnul vorbeşte: 

-Fii pe pace; vino aproape de Mine şi simte Pacea Mea; nu te voi părăsi în veac; te voi 

ajuta pentru ca Inima Mea să biruiască în tine; nu îngădui Satanei să te amăgească cu 

îndoiala; voi spori Semnele Mele peste tine, pentru Slava Numelui Meu voi face 

aceste lucruri. 

-Copiliţa Mea, Eu sunt Yahve, Tatăl tău Veşnic; departe, departe de tot de acest lot de 

nebuni; (opresorii mei) te-am luat să fii prezentă în Curţile Mele, să fii statornică în 

lucrul tău şi să-Mi oferi Mie pe prigonitorii tăi; spune: „ Tată, în Dreptatea Ta, 

slobozeşte-mă de limba mincinoasă, vino degrabă, Dumnezeule; în Marea Ta Iubire, 

răspunde-mi, Yahve al meu;” şi acum, zic Ţie: Copila Mea, copila Mea, şi dacă ar fi 

să fie zeci de mii puşi de Potrivnicul Meu împotriva ta, nu te teme, Eu sunt lângă tine 

ca să te apăr; Prezenţa Mea este Scutul tău; cine este ca Mine? Cu cine Mă poţi 

compara? Cu cine Mă poţi asemui? Prezenţa Mea este Splendoare şi Măreţie, nu lăsa 

om să te asuprească; tu eşti, copila Mea, cea care va reface pentru Mine sanctuarul 

Meu; (Sanctuarele în sensul de suflete) nu te-am numit pentru faima ta, ci pentru a 

binecuvânta Numele Meu; nu te-am înviat pentru slava ta, ci pentru A Mea; ţi-am dat 

o limbă de ucenic ca să proclami Planul Salvării Mele zi de zi ... pune-te la treabă, 

sămânţa Mea, şi Eu voi fi cu tine; te-am înzestrat deja cu o flacără pe care nimeni nu 

va fi în stare să o stingă; voi spori minunile Mele în tine; Eu am în Vistieriile Mele 

mult mai multe; voi acorda minunile Mele în funcţie de măsura cu care primeşti de la 
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prigonitori: Fiul Meu va apărea în locul tău, descoperându-se El Însuşi societăţii tale; 

poate cineva să spună că îi privez de semne? Poate careva să spună că nu Eu sunt 

Autorul faptelor Mele de salvare şi vindecare? Poate cineva să se plângă că ţin Mâna 

Mea Dreaptă ascunsă? Cine altul poate fi capabil să întindă o masă Regelui în această 

pustietate? („Masă Regelui” se referă la semne, la minunile de la Dumnezeu, 

miracolele şi lucrările Duhului Sfânt, atât de îmbelşugat turnate peste noi.) Cine 

poate fărâma pietrele în pustie, potolindu-vă setea cu apă la nesfârşit, („Fărâmă 

pietrele” se referă la puterea lui Dumnezeu care poate să-Şi trimită Duhul Sfânt ca o 

apă în pustia pe care noi am creat-o.) dacă nu este făcut de Mine? Deschide-ţi ochii, 

generaţie, şi concentrează-te asupra miracolelor Mele; şi tu, fiică, deoarece te-am 

slobozit, călăuzeşte pe poporul Meu spre Casa Mea; uneşte pe poporul Meu în Casa 

Mea, unde vor obţine şi ei slobozenie; uneşte pe poporul Meu într-o singură inimă; 

urmează această poruncă: buzele tale  să aducă mărturie despre Măreţia Mea; 

înviorează această flacără gata să se stingă (adică, această generaţie muribundă)şi 

continuă să clădeşti altarele Mele (adică suflete) şi Casa Mea; nimeni nu va asedia 

cortul Meu; (adică nimeni nu va cuceri sufletul meu-cortul- deoarece este locaşul lui 

Dumnezeu şi moşia Lui.) se află acolo o legiune de demoni furioşi care se ascunde sub 

alte corturi (cuvântul „cort” iarăşi înseamnă suflet; Dumnezeu vrea să spună că 

demonii se folosesc de oameni ca să-şi facă lucrarea lor.) pentru a merge şi a 

dezrădăcina speranţele pe care Eu vi le-am dat şi să le umple de teroare, dar boala va 

mânca trupul lor şi viermele va fi acoperământul lor ... ai pacea Mea şi nu înceta 

pururea să te rogi pentru cei neconvertiţi. ( Exact aici L-am simţit pe Dumnezeu foarte 

trist şi ca pe cineva care era tare obosit. Apoi, ca un tată care-şi împărtăşeşte şi 

încredinţează copilului durerea Lui, Dumnezeu mi-a explicat motivul tristeţii Lui în 

cele ce urmează.) Inima Mă doare, copila Mea, pentru că văd până la capătul 

pământului şi ceea ce văd nu este conform dorinţelor Inimii Mele ... Tatăl tău 

domneşte peste toate, dar nu peste libertatea voastră ... şi omul a pervertit libertatea lui 

... preaiubită, roagă-te, ca cei care sunt pe moarte să aibă vreme să-şi vină în fire; 

fiecare picătură de iubire este folosită pentru salvarea lor; mulţi dintre cei care sunt 

sub dărâmături mai respiră încă, (am înţeles că de-abia mai respiră) aşa că roagă-te 

pentru ei ca să le reîmprospătez sufletul; adu-ţi aminte, eşti slobozită ca să slobozeşti 

pe cei din dărâmături; vino, Eu, Yahve, te iubesc, te binecuvântez. 

 

20.10. 94 

-Doamne?  

-Eu Sunt; uite, Vassula, scopul învierii tale rămâne mereu acelaşi: Tatăl Meu şi Eu te-

am vizitat, te-am educat, da! Te-am crescut; poţi să spui tu astăzi că această 

cunoaştere a ta a venit de la oameni? Sau că ai studiat teologia?  

-Slavă lui Dumnezeu, tot ce-am învăţat vine de la Tine. 

-Tatăl şi Eu vom continua să scandalizăm pe filozofii voştri şi pe mai marii societăţii 

voastre prin Lucrările Noastre şi prin instrumentele slabe pe care Noi le alegem. Îmi 

face plăcere să te învăţ; da, Mă bucur încă în a-ţi da Nobila Mea Cunoştinţă; ah, 

Vassula,  (Iisus a suspinat) dacă ai fi ştiut cât îi place Tatălui să-ţi dea Înţelepciune ... 

aşa că nu fi fără luare aminte la toate aceste binecuvântări; nu spune: „Unde e Iisus al 

meu?” Preaiubita Mea, Eu sunt tot timpul cu tine, statornică e privirea Mea asupra ta; 

permite-Mi să te fac să progresezi spiritual şi în mod slăvit, îngăduie-Mi să Mă 

refugiez din când în când de răutatea lumii şi să Mă odihnesc în inima ta; în tăcerea ta, 

Eu Îmi găsesc odihna; în credincioşia ta, Eu sunt Rege, pentru că ceea ce primesc 

este: onoare şi laudă; şi în iubirea ta, Eu sunt slăvit.  
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-Doamne, Tu m-ai şcolit, dându-mi tărie; Tu te-ai adresat mie şi cuvintele Tale m-au 

ridicat. Hrana Mea eşti Tu. De ce să dai acest Dar al Luminii cuiva atât de mişelnic? 

-Pentru că am fost izbit de mizerabilitatea ta; dacă aş fi găsit pe cineva mai slab decât 

tine, l-aş fi ales sau ales-o; ticăloşia ta sileşte Milostivirea Mea să te absoarbă, mişelia 

ta Mă face să clatin din cap ... mai slabă şi mai mizerabilă decât tine  nu pot să găsesc 

... nu se mai află vreuna! Cum aş fi putut să lucrez dacă ar fi trebuit să înfrunt 

potrivnic după potrivnic în lăuntrul tău? Nu găsesc niciunul ... şi dacă ar răsări 

vreunul, pe măsură ce s-ar apropia, l-aş spulbera cu Suflarea Mea; aşa că îngăduie-Mi 

să-ţi ţin mâna ta dreaptă în Mâna Mea ... te simţi fericită, Vassula Mea?  

-Da! Foarte! 

-Te iubesc pentru că Mi-ai îngăduit să te binecuvântez pe tine şi, prin tine, pe ceilalţi. 

Nu te teme niciodată, preaiubita Mea; aşa că tot ce-ţi spun acum este: iubeşte-Mă, 

scrie şi continuă să Mă slăveşti mărturisind; Eu sunt Autorul Adevăratei Vieţi în 

Dumnezeu şi o voi dovedi apărând în locul tău; este darul Tatălui Meu către tine şi 

ceilalţi. 

 

24. 10. 94 

-Vassula-Inimii-Mele-Sfinte; ( Mă gândeam că ortodocşii vor continua să se întoarcă 

împotriva mea din pricina faptului că mă cheamă astfel, folosind o terminologie 

catolică.) Ar fi fost mai plăcut dacă aş fi spus: Vassula-Atotputernicului? Tu eşti 

consfinţită în Numele Meu; Eu sunt Unul şi Acelaşi, (El este acelaşi Hristos) dar 

oamenii M-au împărţit în bucăţi; cel ce seamănă diviziune, culege o recoltă a 

distrugerii; cel care seamănă prejudiciu, culege o recoltă a nebuniei; n-auzit-ai oare că 

nebunul încrucişează braţele şi-şi mănâncă propriul trup? Carnea care i-a acoperit s-a 

dus şi la fel şi suflarea, nimic nu rămâne din ei, ci numai oase goale; Numele Mele 

sunt Sfinte, (diferitele Nume ale lui Iisus, ex.: Atotputernicul, Inima Sfântă, Ichthus, 

Alfa şi Omega, Emanuel, etc.) dar oamenii M-au patronat şi M-au dat afară din Casa 

Mea, din cetatea Mea şi acum, din propriul Meu Sanctuar: (nu numai „Hristos e dat 

afară” din Propria Lui Casă din pricina terminologiei, dar în Apus, unii au început 

să desfiinţeze Jerrtfa Cea de-A Pururi.) ei Mă oprimă şi Mă apasă greu; aroganţi din 

mândrie, ei sunt mulţumiţi să trăiască în pustiu; dar înţeleg ca în aceste zile care vin, 

să arăt sfinţenia marelui Meu Nume, care, din pricina diviziunii voastre, este hulită. 

Zic ţie, fiică, vezi tu cum poporul tău trăieşte netulburat şi într-o letargie 

înspăimântătoare când este vorba să lucreze pentru unitate? (Grecii ortodocşi „au 

scăpat” multe întâlniri ecumenice.) Nu voi mai îngădui aşa ceva; Îmi voi întinde 

Mâna până la cele mai îndepărtate părţi ale neamului tău şi voi răsturna pe aceşti 

„negustori” care împiedică poporul Meu de a se uni;  te-am înviat ca să fii un semn al 

unităţii, un semn al Milostivirii Mele, un semn al Puterii Mele, dar patimile mândriei 

lor pompoase i-a orbit; astăzi pot să spun: „oasele lor să ardă” şi să răzbun; pot să 

văduvesc neamul tău, dar în Milostivirea Mea şi pentru Iubirea Mea, ridica-voi din 

Răsărit cel puţin unul, care va spune fratelui lui: (fratelui din Vest) vino şi calcă pe 

pământul meu; vino şi mănâncă la masa mea, vino şi bea cu mine; burdufurile mele 

sunt pline cu vârf cu vin nou; hai să păstorim mieii noştri împreună şi să facem un 

Eden din păşunile noastre; Dumnezeul nostru! Vezi ce-au făcut mâinile voastre din 

Sanctuarul vostru? Casa Mea din Apus este jefuită; le-am cerut să se adune sub Petru 

(Mesajul din 3.6. 88), dar ei n-au înţeles şi fac chiar contrariul; mulţi din interiorul 

Casei Aceleia zic: „De ce trebuie să avem o călăuză, (Referinţă la Mesajul din 16.5. 

88) şi mai ales această călăuză?”  V-am avertizat, cardinali se vor ridica împotriva 

cardinali, episcopi contra episcopi şi preoţi contra preoţi; l-am ales pe Petru să 

hrănească şi să păzească mieii Mei, dar duhul răzvrătirii, înflorind acum, a atins 



 29 

culmea rebeliunii; aceasta era marea Încercare despre care v-am înştiinţat; (în Mesajul 

din 16.5 88) Casa Mea Apuseană este jefuită, dar vântul din Răsărit se va ridica şi, 

împreună cu Suflarea Mea, va înlătura pe jefuitorul; mulţi membri ai seminţiei tale se 

împotrivesc Chemărilor Mele la Unitate şi şi-au obişnuit paşii lor să umble pe drumul 

lor personal; ei se numesc bogaţi, dar unde sunt bogăţiile lor? ... „cum se face că ai 

ajuns o viţă degenerată? Poţi spune că n-ai păcătuit? Se află un singur loc unde să nu 

fi păcătuit? Tu, prietenul Sfinţilor Mei! Copilul Maicii Mele! De ce, de ce ai devenit 

atât de încăpăţânat? Ce înseamnă pentru Mine ceremoniile tale fără sfârşit când Îmi 

slujeşti din buze? Da, ai păstrat Tradiţia Mea şi de aceea sabia nu va veni asupra ta, 

dar laşi de-o parte cele 2 mari Porunci Ale Mele şi nu le urmezi; de ce desparţi 

Tradiţia de Poruncă? (adică: „ia aminte la acele 2 Porunci aşa cum iei aminte la 

Tradiţie) de te-ai acoperi cu totul de mir şi de tămâie, Eu tot voi detecta pata vinei 

tale; deschide-ţi gura acum şi lasă-Mă să te hrănesc ca să devorezi viaţa; nu spune: 

„vom merge pe drumul nostru;” întoarce-te la Mine şi recunoaşte-ţi vina!” şi tu, fiică, 

proclamă Mesajul Meu cu glas tare şi prooroceşte, spune: Ştiu totul despre Casa Mea 

de Vest, aproape de Râul Vieţii  şi ştiu şi cine  Mi-a rămas credincios; fiică, ce vezi 

din Casa asta afară?  

-Văd un leu bântuind pe-afară şi nerăbdător să intre în Casa Ta pe o fereastră de pe 

lături. 

-Da; leul şi-a părăsit bârlogul; fiică, un duh distrugător bântuie; înger urmăreşte 

îndeaproape pe înger, ca să vă înştiinţeze şi să vă spună că Cetatea Mea de pe malul 

Apusean va fi bântuită de nimicitor cu mare violenţă, şi aceasta se face pentru a se 

opune şi a contrazice Legea Mea, Tradiţia şi Dumnezeirea Mea; întreaga ţară va 

deveni o oroare, cei sfinţi, trimişii Mei şi profeţii Mei vor fi împiedicaţi să meargă 

înainte cu lucrarea lor ... şi vor răspândi un întuneric de nepătruns în voi, în timp ce 

Duşmanul, care este un cărturar, va proscrie Jertfa Mea Cea de-A Pururi, crezând că 

faptele lui vor trece neobservate, dimpreună cu păcatele lui tăinuite; Mâna Mea se va 

abate asupra lui pe neaşteptate, nimicindu-l cu totul; acea Noapte a fost prezisă în 

Scripturi; dar el, împreună cu alţii, au pus jurământul lor în gura Fiarei cu bucurie, 

cinstind numai Fiara, pentru că le-a dat puterea ei; vai slujitorilor Fiarei! Ei se vor 

tângui şi răstângui; acum, fiică, ce vezi de cealaltă parte a malului, la Casa Mea de 

Est? 

-Nu văd nici o Cetate, şi Pământul e nisipos şi plat ca în deşert, dar văd şi un vlăstar 

verde răsărind din acest deşert. 

-Ascultă şi scrie: slava va străluci de pe malul de Est, de aceea spun Casei de Vest: 

întoarce-ţi privirea către Răsărit; nu plânge cu amar pentru lipsa de credinţă şi pentru 

distrugerea Casei tale; nu panica, căci mâine vei mânca şi vei bea împreună cu 

vlăstarul Meu de pe malul de Răsărit; Duhul Meu vă va aduce împreună; au n-auzit-

aţi că Răsăritul şi Apusul vor fi o singură împărăţie? Au n-auzit-aţi că voi fixa o 

singură dată? (Am înţeles că Hristtos s-a referit la toate mesajele Lui despre unitate, 

chemându-ne pe toţi să  unim datele de Paşti. Se pare că numai aceasta Îl „va aşeza” 

pe Hristos şi va satisface setea Lui pentru unitate. Hristos ne-a promis că dacă unim 

zilele de Paşte, El va face restul.) Voi întinde Mâna Mea şi voi încrusta pe un baston 

cuvintele: Malul de Apus, Casa lui Petru şi toţi aceia care îi sunt credincioşi; apoi, pe 

un alt baston, voi încrusta: Malul de Răsărit, Casa lui Pavel, împreună cu aceia 

credincioşi lui; şi când membrii celor 2 Case vor spune: „Doamne, acum spune-ne ce 

înţelegi prin aceasta ?” le voi spune: „Lua-voi bastonul pe care am gravat numele lui 

Pavel împreună cu acei care îi sunt credincioşi lui şi pune-voi bastonul lui Petru şi 

celor credincioşi lui, ca unul; face-voi un singur baston din cele două şi le voi ţine ca 

unul; îi voi lega împreună cu Noul Meu Nume; acesta va fi podul dintre Vest şi Est; 
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Sfântul Meu Nume va lega podul, ca astfel să schimbaţi avuţiile voastre, trecând acest 

pod; nu vor mai practica de unul singur, ci împreună şi domni-voi peste ei; - ceea ce 

am rânduit, se va petrece, şi dacă oamenii îţi vor spune, fată, că semnele acestea nu 

vin de la Mine, spune-le: „nu vă temeţi, n-auzit-aţi oare că El este Sanctuarul, cât şi 

piatra de poticnire? Piatra care poate să dărâme cele 2 Case şi să le ridice iarăşi ca o 

singură Casă?” Aceasta le vei spune, fiică. Eu, Dumnezeu, sunt cu tine, inunda-voi cu 

Duhul Meu mult mai multe inimi; vino, te iubesc; ai Pacea Mea. (Aceasta este 

vedenia mea) şi urmează, Dle Dragomir desenul cu pricina, cu râul care desparte cele 

2 Case, pe care vă rog să-l reproduceţi când veţi edita cartea. Mulţumesc!                 

Această icoană reprezintă în stânga pe Sf. Petru şi în dreapta, pe Sf. Pavel, ţinând 

împreună, ca doi stâlpi, Biserica. Înăuntrul Ei, se află Mâncarea: Sfânta 

Împărtăşanie (în vedenia mea, Râul Vieţii) Deasupra este apoi Hristos, Marele Preot 

şi Capul Bisericii.) Dle Dragomir, mai trebuie editată şi icoana, imediat după această 

explicaţie. Vă mulţumesc, Doamne ajută! 

 

25.10. 94 

-Cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atât Dumnezeu e mai aproape de tine. 

-Floare, Eu, Iisus, te binecuvântez; roagă-te, vorbeşte cu Mine şi iubeşte-Mă; fii cu 

Mine pe această cale; entuziasmul Meu este de a face această lucrare cu tine; să fie şi 

entuziasmul tău. 

-„Conversaţia ta este dulceaţa însăşi şi este întru totul adorabilă.” (Sg. 5:16) -

Îngăduie-Mi, Mlădiţă-a-Viei, să fiu binevoitor cu tine şi să-ţi ofer Inima Mea ca să 

moşteneşti slava şi bogăţia Mea; apropie-te de Mine, tu care Mă doreşti, şi te voi 

hrăni, oferindu-ţi Inima Mea sub forma ascunsă a Euharistiei pentru a te schimba într-

un tabernacol viu; moşteneşte-Mă ... vei fi tu bună acum şi vei scrie Mesajele Mele 

anterioare? Eu, Iisus, te iubesc şi te binecuvântez; ic 

Mai târziu, M-am apropiat de Veşnicul nostru Tată. 

-Doamne al meu,Ziditorul meu, Te iubesc. 

-Iubeşte-Mă şi simte-te iubită de Mine; stai aproape de Mine şi păstrează în inimă tot 

ce ţi-am dat. (Cu toate că memoria mea e atât de imperfectă şi din natură sunt uitucă, 

nu e acelaşi lucru atunci când Dumnezeu mă învaţă. E de-ajuns să-Mi arate numai o 

dată şi nu mai pot să uit niciodată.) Cu Mine vei învăţa; îngăduie-Mi să continui cu 

Planul Meu, acordându-Mi mai mult din timpul tău. 

-Te împiedic eu în Planul Tău? (Şi-a coborât Privirea către mine, uitându-se drept la 

mine.) 

-Poate cineva atât de mic să fie o piedică pentru Cel Atotputernic? 

-Un microb poate să fie  dăunător cuiva mult mai mare decât microbul. 

-Vassula, n-ai înţeles sensul lui „mic”, nici n-ai priceput înţelesul Cugetului Meu. /am 

simţit că pe Domnul îl distra.) Mă încânţi ... vino, nu fi atât de încăpăţânată; bucură-te 

în Mine şi prinde curaj. 

-Yahve? 

-Eu Sunt. Eu sunt Tatăl tău; pricepe înţelesul Cuvintelor Mele; au n-auzit-ai cum retez 

copacii mari şi-i las pe cei mici să crească? Vino, mai ai mult de învăţat ...Te 

binecuvântez pe tine şi misiunea pe care ţi-am încredinţat-o. 

-Doamne, de când mi-ai mai lungit viaţa un pic şi mi-ai poruncit să repet ceea ce mi-

ai dat, ea e ameninţată continuu; câţi au scornit defăimări despre mine? Ei mă atacă 

fără motiv, acuzându-mă că fac ceea ce mi s-a poruncit să fac; de ce aceste 

comploturi împotriva mea? 
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-Pacea să fie cu tine; nu te voi părăsi; nu te teme; înţeles-ai tu sensul Psalmului pe 

care l-ai citit? (Ps. 37: 11-22) Ţi-am călăuzit mâna ca să ajungi şi să citeşti această 

parte din Scripturi. 

-Dar de ce aceşti oameni mă atacă fără ca să studieze cazul meu, să citească 

Mesajele Tale sau  măcar să mă întâlnească şi să discutăm iarăşi despre aceasta? 

-Pentru că aceşti oameni se apropie de Mine (Când Saul îi prigonea pe creştini şi 

Iisus i-a apărut, Iisus nu l-a întrebat: „De ce prigoneşti pe creştini?” El l-a 

întrebat:”De ce Mă prigoneşti?” apoi: ”Eu sunt Iisus şi tu Mă prigoneşti.” Când mă 

atacă, ei atacă pe Dumnzeu, căci această lucrare nu e a mea.) plini de ură; orice 

vedenie, orice cuvânt rostit de Mine va continua să fie pecetluit, ca minunile Mele să 

le apară lor fără sens. Nu spus-am oare că numai cei umili se vor bucura la auzul 

paşilor trimişilor Mei? Acesta este motivul pentru care ei nu aud sau nu înţeleg când 

vorbesc Eu; se uită unul la altul fără să înţeleagă, pentru că am pus în ei un duh 

trândav ... aşadar, în cazul lor, această proorocie a lui Isaia s-a împlinit încă o dată: 

„văzătorilor, ei le zic:’ nu vedeţi vedenii, proorocilor:’nu ne proorociţi adevărul;” (Is. 

30:10) şi ţie, îţi pun aceste întrebări: mai doreşti să fii Ecoul Meu? Mai doreşti să 

continui să transmiţi cu gura ta Noua Mea Cântare? (Ap. 14:3) Şi mai vrei să mai 

porţi împreună cu Fiul Meu Crucea Unităţii?  

-Da, Doamne! 

-Suflete, cazi în Braţele Mele!”(Glasul Tatălui era vesel.) (Deodată, Glasul lui Iisus 

s-a auzit) 

-Fiică! Inima ta generoasă va da satisfacţie setei Mele! 

Apoi, Duhul Sfânt, şi El mişcat, a glăsuit:) 

-Una binecuvântată, completa-voi în tine Lucrarea Mea şi continua-voi să aşez 

izvoare care să ţâşnească din văgăuni; voi alimenta fiecare suflet cu apă veşnică. 

(Imediat după ce Sfânta Treime a vorbit, a avut loc un schimb rapid de îmbrăţişări, 

Tatăl m-a îmbrăţişat, apoi Fiul şi apoi Duhul Sfânt. În timpul acestui schimb de 

îmbrăţişări, niciodată sufletul meu nu s-a simţit în mai mare colaborare cu Familia 

Mea cerească decât în acest moment. Am simţit că Le-am aparţinut Lor şi nimănui 

altcuiva.) (Tatăl a vorbit acum din nou.) 

-Fiică, dacă doreşti să te supui Voii Mele, voi exersa stăpânirea Mea în lung şi-n latul 

acestui popor prin supunere (adică, prin ascultarea noastră) şi voi pune capăt 

Apostaziei. Pentru a menţine sfinţenia Numelui Meu, voi trage pe fiecare de mânecă 

şi-i voi întreba: „eşti tu copilul Tatălui?” şi când ochii noştri se vor întâlni, ei vor 

striga către Mine: „Tatăl Meu!” au mai sunt vrednic de Tine?” Am păcătuit, am 

devenit un lepros, o mlădiţă degenerată a Viţei Tale, din pricina infidelităţii mele faţă 

de Tine, am murit şi am putrezit de mult timp!” (Fiul a grăit:) 

-Dar Eu sunt Învierea, Eu singur sunt Înţelepciune, şi tu faci parte din Biserica Mea şi 

pot să te folosesc; pot să te tămăduiesc şi să te numesc şi pe tine ca martor; am puterea 

să te fac o lumină pentru seminţii, ca astfel Planul Salvării Mele să ajungă până la 

marginile pământului; (Is. 49:6) astăzi voi trimite Duhul Meu Sfânt să sufle Viaţă în 

tine şi să te rezidească. (Duhul Sfânt a continuat acum.) Nu Mă voi impune ţie, 

deschide-ţi uşa (adică, uşa inimii) şi voi revărsa Lumina Mea în tine; te pot face să 

creşti  şi să-ţi dau darul vorbirii spre a slăvi Taina Noastră. În tăcerea ta, vei auzi 

Glasul Meu instruindu-te despre Calea; din păgân te pot schimba într-un credincios, 

apoi îţi dau Cunoştinţă şi Înţelepciune dacă ne rămâi credincios. Voi investi în tine 

Bogăţiile Slavei Noastre şi te voi slobozi de mizeria ta, ca şi tu, la rândul tău, să vii în 

ajutorul semenului tău. Îţi voi revela Frumuseţea şi Sfinţenia Mea şi, în Faţa Mea, te 

vei pierde în admiraţie. Eu sunt Pomul Vieţii; cine M-a plantat în el, are viaţă veşnică; 

pot să-ţi schimb sufletul într-un Eden, într-un Paradis; cu Lumina Mea Dumnezeiască 
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pot să schimb sufletul tău într-un soare, mai strălucitor decât toate constelaţiile puse 

laolaltă, pentru că Eu sunt un soare de neajuns; poţi avea un trup nestricăcios dacă Îmi 

îngădui să rămân în tine; şi ca o briză în tine, răcori-voi sufletul tău şi-l voi schimba 

într-o imagine a lui Hristos, ogindită în mod desăvârşit şi, deşi vei fi încă printre 

oameni, cugetul tău va fi în cer şi, deşi trupul tău se va mişca printre oameni, sufletul 

tău şi cugetul tău vor fi ca ale unui înger, umblând în Curţile Împărăţiei Noastre, 

umblând printre îngeri; 

Dacă-Mi deschizi uşa inimii tale, voi aprinde inima ta şi o voi libera de pângărirea 

patimilor tale, o voi aprinde în mod frecvent pentru a arde toate pasiunile tale 

indiferent cât de mici, care te ţin legat de acest pământ. Eu sunt arătarea Fiului şi Fiul 

este arătarea Tatălui („M-ai văzut pe Mine, L-ai văzut pe Tatăl.” Ioan, 14:9) şi chipul 

Tatălui; cine are harul şi vede pe Fiul, vede pe Tatăl şi cine zăreşte Sfinţenia Mea, 

zăreşte pe Fiul şi pe Tatăl; vino şi moşteneşte Calea; vom transporta cugetul tău şi 

sufletul tău în Noi pentru a trăi în Noi şi a te înflori, rupând toate barierele care te-au 

ţinut captiv al acestei lumi; vino! Vino şi moşteneşte Splendoarea Noastră; te vom 

purta, aşa cum mirele îşi trece mireasa pragul în camerele lui nupţiale, te vom purta şi 

pe tine în Împărăţia Noastră şi vom vărsa peste tine şi te vom umple până la sateraţie  

de binecuvântările (darurile) noastre de nespus; pentru a te menţine vie, voi învăţa 

duhul tău să strige Tatălui: „Avva!” Te voi învăţa să trăieşti în Noi, să te mişti şi să 

respiri în Noi; te voi învăţa că Noi suntem Viaţă şi că în Noi, tu nu vei înceta să exişti. 

-Binecuvântat este cel care Te doreşte cu ardoare pentru că Te va posed şi astfel, va 

fi de trei ori binecuvântat. Minuna a vieţii mele, ce-am făcut ca să Te posed? 

Splendoare Veşnică, imposibil de descris în cuvinte, ce-am făcut ca Tu să mă uneşti 

cu Tine? (Hristos a vorbit) 

-Am vrut ca să fii însoţitoarea Mea în iubire. Vino; 

 

9.11. 94  

-Vassula Mea, îţi dau Pacea Mea; ascultă şi scrie: aşa cum ştii, cel care te atinge pe 

nedrept, se atinge de pupila ochilor Mei, rămâi fermă totuşi, copila Mea, şi roagă-te ca 

să se rezidească în ţara ta credinţa, căci credinţa nu e dată fiecăruia. Eu sunt Autorul 

Mesajului şi voi veghea ca să se răspândească repede; aceasta este Lucrarea Mea şi tot 

ce mâna omenească nu a făcut, va face Mâna Mea din nou; cât despre prigonitorii tăi 

din ţara ta, nu-i privi ca pe duşmani, ci ca pe oameni care sunt şi ei parte din familie şi 

ca atare, dragi Nouă, (Sfintei Treimi) şi care au nevoie de rugăciuni; fie ca iubirea ta 

să crească, nu să descrească, ca atunci când voi veni să te chem, să găsesc în tine 

aceeaşi iubire pe care Eu Însumi o am pentru voi; dorinţa Mea e să te găsesc potrivită 

pentru Împărăţia Mea; primeşte Crucea ta şi lasă-L pe Tatăl să răsplătească pe cei care 

te-au jignit. (Sfânta Treime grăieşte:) 

-În veac atât de dragă Nouă, imită-Ne. (Duhul Sfânt apoi a grăit.) 

-Continua-voi să te îndrept şi să-ţi dau Invăţăturile Mele ca să fii corespunzătoare 

Împărăţiei Noastre; pe durata Instrucţiunilor Mele către tine, te voi învăţa să pui 

mâinile pe fraţii şi surorile tale ca duhul lor să cadă în îmbrăţişarea Mea; morţii 

(spirituali) vor fi înviaţi; îi voi ridica, deşi nu pe toţi; Eu sunt Cel care vă dă viaţă şi 

suflare; au n-aţi auzit că în Mine trăiţi şi vă mişcaţi şi sunteţi? Continua-voi să te 

deprind spiritual cu Iubirea Mea, cu măsura Mea Infinită, ca astfel, motivele tale să 

devină  acelea ale Oglindirii Noastre şi prin gura ta, continua-voi să grăiesc  şi să ridic 

o mulţime dintre morţii voştri;  Tatăl este Cel ce te trimite să călătoreşti; Eu sunt 

totuşi cu tine tot timpul; suflete! Continua-voi să te modelez după Chipul Nostru, aşa 

încât, atunci când natura ta pieritoare trebui-va să piară, să pot să te mai ridic încă o 

dată; (prima înviere a duhului, convertirea; această înviere este a morţilor) să te 
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plimbi în Curţile Noastre; ai încredere în Mine, Vassula, şi permite-Mi să Mă mişc 

liber în tine; îngăduie-Mi să respir în tine ca să pot să continui să te învăţ cu 

Înţelepciune şi cu sfat; Copila Mea, tot ce fac nu este din litera Legii, ci din Sfinţenia 

Mea Nemăsurată şi Slavă; vino şi posedă Adevărul şi tot ce-Mi aparţine, se dă gratis 

întregii omeniri; caută bunătatea Mea, răbdarea şi îngăduinţa Mea ca, în slăbiciunea 

ta, aceste daruri să poată să-ţi călăuzească cugetul şi inima la o mai mare pocăinţă; da, 

trăieşte în sfinţenie aşa cum Eu sunt Sfânt ...fii sfântă? în fiecare din acţiunile tale şi 

nu Mă alunga din locaşul Meu (Duhul locuieşte în noi) din lipsă de sfinţenie;  

credincioşia ta să sporească precum credincioşia Noastră; pentru a te feri de a cădea 

într-un duh molatec şi îndărăt la urâciunile lumii, fie ca bucuria ta să fie în Noi; fiică, 

roagă-te ca proorociile să fie grabnic duse la bun sfârşit şi ca Eu, revelaţia plinătăţii 

lui Dumnezeu, manifestarea duhului tău, lumina ochilor tăi, să Mă cobor în mijlocul 

vostru, pentru a arăta lumii cât a fost de nedreaptă, pentru a arăta bisericilor 

nelegiuirea diviziunii lor şi cum, deşi ei declară zilnic că e un singur Domn, o singură 

credinţă şi un singur botez şi un singur Dumnezeu care este Tatăl tuturor, peste toţi, 

prin şi cu toţi, sunt lipsiţi de dragoste unul pentru altul; nu putem spune:”aţi făcut totul  

ca să păstraţi unitatea pe care v-am dat-o la început când eraţi încă un copil (Biserica 

primară) şi în Braţele Mele? Astăzi, voi spuneţi: „Nu mai sunt copil şi pot să umblu 

pe picioarele mele” şi, de-atunci încolo, aţi ieşit din îmbrăţişarea Mea şi v-aţi obişnuit 

paşii să calce pe propria voastră cale ... O, copile al Tatălui! Roada Fiului! Cetatea şi 

Mireasa Mea! (Duhul Sfânt vorbeşte Bisericilor) mireasma ta te-a părăsit ... voi mai 

găsi oare vreun supravieţuitor atunci când voi veni Eu cu toată puterea? Stau la uşile 

voastre şi ciocăn; dacă cineva aude chemarea Mea şi-Mi deschide uşa, nu numai că 

voi cina cu el cot la cot, dar voi grava în trupul lui Noul Meu Nume; ei vor chema 

atunci Numele Meu şi-i voi asculta şi le voi spune încă o dată: „aceştia sunt poporul 

Meu, împărăţie sfântă preoţească şi voi trăi printre ei.” Au n-aţi auzit? „ tot trupul este 

ca iarba şi mărirea lui ca floarea câmpului; iarba se usucă, floarea se veştejeşte, dar 

cuvântul Domnului rămâne în veac;” (Is. 40: 6-8) atunci de ce îţi zici „Dumnezeu şi te 

înscăunezi în Sanctuarul Meu? Vino şi te pocăieşte şi îngăduie-Mi să te aduc înapoi la 

dumnezeirea ta; dacă Îmi îngădui să-ţi fiu Făclie şi Lumină, nici o lege omenească nu 

te poate atinge; vino şi moşteneşte Împărăţia Noastră în duh drept; cere-Mi daruri şi ţi 

le voi da; cum poţi să spui sufletului tău: „suflete, acum ai multe bunătăţi, ia  lucrurile 

aşa cum vin: veşeleşte-te şi lăfăie-te în bogăţia ta, e clar că moştenirea e a ta!” vai 

pentru adulterul vostru! Vai pentru acuzaţiile voastre ponegritoare care au fost făcute 

de aceia care afişează  o aparenţă exterioară de religie, dar resping puterea interioară a 

Bisericii! Sunt cu adevărat membri ai celui rău, nedându-şi seama niciodată că sunt un 

pustiu şi o uscăciune, o nemernicie umblătoare, săraci să le plângi de milă şi, şi goi. 

Cum să credeţi că Eu aş putea să trăiesc în voi, (membrii Bisericii) care sunteţi 

înglodaţi în păcate? Au n-aţi auzit cum Mă feresc de înşelăciune? – Ah, Vassula, cât 

de puţini ştiu despre Mine şi totuşi Eu sunt cel care ţine toate lucrurile împreună, care 

sunt pretutundenea şi care ştiu totul până în străfundurile lui Dumnezeu. –Fie ca 

iubirea ta să crească în Mine şi bucuria ta să fie completă în Mine ca astfel, duhul tău 

să-Mi cânte laude, inima ta să fie în pace cu Mine şi duhul tău iertător; poartă cu 

răbdare Crucea încredinţată ţie, căci tot ce faci nu merge în zadar; plăteşte răutatea cu 

bunătatea; plăteşte răul cu bunătate şi iubire; ia aminte la cel sărac şi mişel, pentru a-

Mi da slavă Mie; fii credincioasă şi ai încredere numai în Mine, Dumnezeul tău; 

singură nu eşti; Eu, Duhul Sfânt, sunt viaţa ta şi acela care te îndreaptă spre Împărăţia 

Noastră; roagă-te fără încetare şi fii sfântă în Prezenţa Mea. 

 

11.11. 94  
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-Doamne? 

-Eu Sunt ... 

”-Doamne, când leii mă urmăresc cu înverşunare, ajută-mă.” (Ps. 118:86) 

-Numeşte-Mi pe cineva care poate să stea împotriva Mea. 

-Nimeni nu e ca Tine. 

-Atunci, ai încredere în Mine... Voi alunga departe pe opresorii tăi şi Eu Insumi voi 

apăra cauza ta; Eu sunt cu tine, aşa că de cine mai ai nevoie? 

-Sfânt eşti Tu şi Tare; Prezenţa Ta înseamnă Splendoare şi Măreţie, nu am nevoie de 

nimeni, ci numai de Ziditorul meu. 

-Am jurat să nu te abandonez în veac. Ramură a Viei, cum aş mai putea să-ţi dovedesc 

că aceasta este Lucrarea Mea? Pământ! Dă recolta ta acum, vorbeşte! Transmite fără 

rezervă ceea ce ai învăţat de la Mine; în timp ce vorbeşti, Eu sunt slăvit şi tu sfinşită; 

tu eşti într-adevăr în Mâna Mea; voi continua să te ajut şi să-ţi păstrez memoria 

proaspătă; aşa că acum, hai să „ne” odihnim; Eu în tine şi tu în Mine; ic 

 

Franţa, 25.11. 94 

-Doamne al meu? 

-Eu Sunt; sprijină-te pe Mine ... pace, copila Mea; ascultă şi înţelege: depinde de 

puterea Mea masivă şi de Milostivirea Mea fără Margini; calea predicată de Mine, 

predic-o; urmează inima Legii; (Aceasta este: Iubirea. „Evanghelizează cu iubire 

pentru Iubire.”) îţi voi aduce aaminte de tot ce ceea ce trebuie să fie spus. (Apoi, 

Hristos a dat pentru Franţa acest mesaj) 

-În aceste zile M-am îmbrăcat în sac pentru a-Mi manifesta jalea; au n-aţi remarcat 

cum am luat calea deşertului în căutarea fiicei Mele celei mai mari? (Titlu dat 

Franţei) 

Dacă astăzi am parcurs deşertul în căutarea ta, am făcut-o ca să încerc autenticitatea 

numelui tău, precum ai fost prima aleasă să extinzi Iubirea Mea; nu voi uita niciodată 

că tu ai fost mândria Mea şi lauda Mea şi cât de ascultătoare ai fost; - ce s-a întâmplat 

cu râvna desăvârşită pe care ai avut-o atunci?Am făcut odinioară apel la inima ta; cum 

de-ai putut să uiţi toate harurile pe care le-ai obţinut de-abia ieri de la Mine?  Eşti 

moştenitoare, Fiică-A-Bisericii-Mele, din Împărăţia Mea, am venit la tine ca să 

reînviez devoţiunea la Inima Mea Sfântă, printr-o promisiune; (Franţa trebuie să 

promită Inimii Sfinte: Credincioşie.) Darul-de-la-Tatăl Meu! Odinioară păzitoarea 

Intereselor Mele, nu Mă obliga să-ţi spun: „Moşia Mea a fost dată (vândută) şi 

administratorii au umplut-o; în loc să permită Duhului Meu să-Şi păstreze scaunul, 

Scaunul Meu este condus acum de trup; întoarce-te la Mine şi aşează-ţi inima iarăşi 

drept; pocăieşte-te şi recunoaşte-ţi păcatul în Faţa Tatălui Meu şi voi răspunde la 

strigătul tău de căinţă. 

De la pag. 27, mesaj pentru Roma -   1.12. 94  

-Doamne, Refugiul Meu, Comfortul meu, Surâsul şi Fântâna mea, Universul meu, te 

iubesc. 

-Pacea să fie cu tine; ai nevoie de Mine, Eu sunt Izvorul vieţii tale, Eu sunt izvorul 

bucuriei tale; ai nevoie de Mine precum ai nevoie de aerul pe care-l respiri; doreşti să 

stai să lucrezi cu Mine astăzi? (Iisus vrea să zică, sub dictarea Lui) 

-Da! Da! Bucuria Mea şi viaţa mea este Însuşi Dumnezeu, Dumnezeul care mă 

iubeşte. Vino şi ajută-ne în această Oră de Criză, de la om, nu este un astfel de ajutor! 

Fiică, crescută şi formată de Mine, sunt atât de puţini care ascultă; păcatul este încă 

viu în inimile lor, mândria îi guvernează; generaţia ta se îndreaptă către o baie de 

sânge; nu voi mai rămâne îndelung ascuns: acum, Dreptatea Mea va prelua 

conducerea; n-am încetat în veac să vă trimit pe crainicii Mei să vă înştiinţeze, deşi 
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până în această zi, i-aţi respins, necinstit şi v-aţi dezlănţuit împotriva trimişilor Mei. 

Multe din sufletele Mele sacerdotale, aceia care domnesc în scaune înalte, au jurat să-i 

zdrobească; am folosit toate mijloacele ca să ating această generaţie necredincioasă 

pentru a o salva si să-i suflu în inimă ceva simţire sănătoasă, dar Duhul Meu este 

prigonit de duhul lor; odioşi, aceia a căror credinţă este rea; le-am dat iarăşi şi iarăşi 

semne ale Iubirii Mele, dar ei au călcat Iubirea Mea în picioare - de aceea voi veni jo, 

ca să frâng puterea răului şi Eu voi fi cel care va prigoni pe cel rău până când nu se va 

mai găsi niciunul! Îmi întorc Privirea de la lume ca să nu Mă mai uit la răutatea ei şi 

la toţi aceia care zic: „Cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre în noi sunt; 

cine ne este domn?” (Ps. 11: 4) Acum, dispreţul, egoismul şi nelegiuirea sunt la 

înălţime printre fiii şi fiicle oamenilor ... Adunările celor sfinţi Ai Mei din cer, jelesc 

din pricina chipului pe care l-au luat ... au schimbat Chipul Nostru (Chipul Prea 

Sfintei Treimi) pe care l-am dat lor care îi identifica pe ei ca fii şi fiice ale Celui Prea 

Înalt, cu chipul Fiarei ...astăzi, cu cât îi chem mai mult prin crainicii Mei, cu atât se 

depărtează mai mult de Mine. (Mesajul pentru Roma) Erai odinioară Edenul Meu, 

Romo, Gradina Mea de desfătări, chiar şi îngerii Mei rămâneau uimiţi de frumuseţea 

ta desăvârşită şi tu ai condus Casa Mea în sfinţenie şi dreptate; cinstea şi iubirea au 

fost sufletul Casei Mele; erai într-adevăr oglindirea Luminii Mele Veşnice, lăsând o 

amintire veşnică sfinţilor Mei şi îngerilor Mei; bogăţia şi comorile tale erau atunci 

cereşti; astăzi, Romo, sufletul tău s-a schimbat într-o oglindă a Fiarei şi tu ai luat rolul 

de santinelă pe moşia Mea pentru a interzice Duhului Meu Sfânt şi profeţilor care 

profetizeează în Numele Meu chemându-te la pocăinţă şi să renunţi la căile tale rele; 

pentru ca să te salvez, Eu Însuşi vin la uşa ta acum pentru a te îndruma; au nu citit-ai: 

„copilul lui Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu;” (Ioan, 8:47) dar până în 

prezent, nici măcar un singur cuvânt n-a pătruns în tine; pentru tine, Cuvintele Mela 

sunt ceva inactiv şi nule; Harul Meu a fost respins şi planul salvării Mele discreditat; 

eşti scandalos de răzvrătită şi arogantă când e vorba de adevăr, de aceea tu pretinzi că 

ai cunoştinţă şi discernământ despre Cuvintele Mele cereşti ca să ponegreşti pe 

crainicii Mei care expun întinăciunea ta lumii ...” şi tu, fiică, nu prezenta niciodată 

apărarea ta; sunt o mulţime de martori care te pot susţine, dar cel mai mare  dintre ei, 

este Duhul Meu Sfânt; pune-ţi nădejdea în Mine care am puterea să te salvez; dacă ei 

continuă să te maltrateze pe nedrept, fii foarte umilă, deoarece pedeapsa pe care le-am 

rezevat-o va fi focul; tu trebuie să te aştepţi la repulsie şi contra-lovituri, căci păcatul a 

căpătat putere asupra lor ... continuă să declari măreţia Numelui Meu fiecărui neam, 

Eu te trimit, aşadar  ‚lo tedhal’ (în aramaică: ‚Nu te teme!’) Da, nu te teme; 

(continuarea Mesajului pentru Roma) Voi continua să vărs Duhul Meu peste voi toţi 

şi să arăt măreţia Iubirii Mele: au n-aţi citit: „când găseşti must într-un strugure, 

oamenii zic:’nu-l rupe, că în acesta se găseşte o binecuvântare,’ (Is. 65: 8) tot aşa voi 

face pentru aceia care Îmi slujesc în dreptate şi sunt supuşi unuia (Papei) care reţine 

Răzvrătirea din Casa Mea; refuz sp distrug totul; dar nenorocire pentru mâinile pătate 

de sânge! Şi ţie, ţie, care ai luat poziţia santinelei pentru a interzice Duhului Meu 

Sfânt să intre în moşia Mea, îţi voi trimite pe cea mai barbară dintre naţiuni să te 

înconjoare; voi picura în pustiul tău un foc de furie, cu un nor care va acoperi oraşele 

tale: astfel, epoca ta neagră va lua sfârşit ... 

-Doamne al meu, care va fi rezultatul? 

-Rezultatul va fi: Făgăduinţa Mea: 

Noile Ceruri şi Noul Pământ ... Romo, cine a mai arătat vreodată o aşa hotărâre ca A 

mea, spre a te salva? Slava Mea răsare peste tine, deşi noaptea încă te acoperă; 

deasupra ta, apare Splendoarea Mea, cum se face că nu poţi spune vremile, nici 

semnele? N-am auzit încă din Casa Mea strigătul lor de pocăinţă; chiar şi-acum, ei nu 
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ascultă, ci întind curse crainicilor Mei; dacă ar asculta şi s-ar pocăi, ar putea să 

întoarcă pe mulţi de la căile lor rele şi de la faptele lor rele care i-a dus la lepădarea de 

credinţă! Ei nu se opresc niciodată pentru a considera faptul că Eu ştiu totul despre 

răutatea lor şi că numai dacă vin să mărturisească vina lor şi să caute Duhul Meu 

Sfânt, Eu Mă voi înduioşa” ... vino, fiică, hai să mergem  

 

7.12. 94 

-Yahve, cât de mult va mai dura surghiunul acesta? Dar ştiu că Yahve e blând şi se 

poartă cu mine cu blândeţea cu care se poartă un tată faţă de copilul lui.  Scapă-Mă 

de defăimările pe care le-au răspândit despre mine, căci Tu eşti Judecătorul meu. 

-Sprijină-te pe Mine! Eu, Yahve, te voi mângâia ... descendenţa Mea, te.am format în 

Curţile Mele ca să devii Ecoul Meu şi crainicul Meu tare; o sabie pentru duşmanul 

Meu; (Satana şi acoliţii lui) nu te teme, nu Eu, Yahve, Avva al tău, este Cel carfe te-a 

salvat? Nu te teme, tu eşti A Mea şi sunt recunoscut ca ocrotind pe Ai Mei ... de-ar 

ţine prigonitorii tăi adunări împotriva ta, Eu fi-voi cu tine; de-ar falsifica Mesajele 

Mele, defăimându-te, pentru Numele Meu, Îmi voi arăta societăţii tale Faţa Mea peste 

a ta (fenomen care se produce când doreşte Dumnezeu. Se vede chiar şi pe casetele 

video.)  mai mult şi mai mult, precum sţa spus; prigonitorii tăi nu te vor înăbuşi, 

totdeauna te voi ridica pentru a încânta Iniam Mea! De s-ar aduna împreună ca o mare 

putere să te zdrobească, nu vei fi strivită, pentru că tu eşti scumpă Ochilor Mei; Duhul 

Înţelepciunii şial înţelegerii a fost făgăduit ţie spre a  mişca inima ta şi a celorlalţi; au 

na-ai luat seama la biruinţele Mele? Din adâncul Inimii Mele, Eu, Yahve, te iubesc; 

lasă-i pe  prigonitorii tăi să vină înaintea Mea şi să-Mi explice cunoaşterea ta despre 

cunoaşterea Mea ... ascultă, fiică, pentru tine, aduce-voi pe fratele tău din Est să 

onoreze Numele Meu; prinde curaj acum;  un vlăstar de nădejde răsări-va din Casa de 

Est; când popoarele se vor teroriza unele pe altele, când mândria omenească se va 

umfla până la punctul de a crăpa, şi când ţarinile voastre vor continua să fie infestate 

de duhul răzvrătirii, rozând ca gangrena Casa Mea din Vest, adu-ţi aminte că Eu, 

Dumnezeu, ţi-am spus acestea cu mult înainte de a se întâmpla: Cununa de slavă Îmi 

va fi oferită de către Est; în contul acestui lucru Îmi trebuie cooperarea ta, fiică, 

imolarea ta pentru Casa Mea, necazurile tale vor fi multe, copila Mea, dar poartă-le cu 

demnitate ca să onorezi Numele Meu şi prin aceastea, al urmă, voi birui. Îmi vo i 

ridica urmaşi din Casa de Est pentru a înainta unitatea şi la urmă, toate naţiunile se 

vor aduna sub Un Singur Nume ... la început, fiică, (înapoi în 1986) Fiul Meu te-a 

întrebat, care din cele două case este mai importantă, casa ta sau Casa Noastră; 

răspunsul tău M-a onorat şi M-am întors către îngerii Mei şi le-am zis: „ pentru acest 

răspuns,  venind de la un cadavru, (mort spiritual), voi grăbi însănătoşirea ei şi 

tămăduirea ei va tămădui pe mulţi ... îi voi încredinţa Interesele Casei Mele şi ea va 

deveni tema bucuriei Mele, a plăcerii Mele şi cântarea Mea şi o voi trimite afară să 

proclame în Numele Meu Mesajele Mele de Pace şi Iubire tuturor neamurilor 

pământului, sfinţilor cât şi păcătoşilor: ‚auziţi din Cer, pocăiţi-vă şi iertaţi!  Dacă vă 

întoarceţi la Dumnezeu şi lăudaţi Numele Lui şi vă rugaţi fără încetare, veţi fi iertaţi!’ 

aceasta va fi tema ei;” ah, da! Vassula Mea, te-am ştiut înainte de a te naşte şi am ştiut 

că te voi trimite în mijlocul Urgiei; (Ap. 6:7, 11:6, 13.12, 16:2, 16:11, 15:12) de aceea 

Eu şi tu am făcut un pact de la început spre a te pregăti pentru misiunea ta; iată de ce 

ţi-am cerut ca să posteşti de îndată ce te-ai născut ... (m-am născut cu ochii închişi şi 

am stat aşa trei zile şi trei nopţi - continuare la pag. 49.)  Am făcut sufletul tău să 

jure un legământ înaintea Altarului Meu să rămână în întuneric timp de trei zile şi trei 

nopţi; acum dar, spune acestei generaţii ce oroare Îmi este de înţelepciunea lor şi cu 

toate că seamănă mai mult cu animalele sălbatice decât cu sfinţii care au asemănarea 
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Mea, Eu tot ard de iubire pentru ei; Eu sunt Dumnezeul voostru şi tu, generaţie, deşi 

nerăbdătoare să pângăreşti Numele Meu, eşti descendenţa Mea; zilele vin când unl va 

spune celuilalt: „ cât îi invidiez pe morţi, cât mi-aş fi dorit să fi fost unul dintei ei .. de 

ce am fost oare printre cei care erau ca un tăciune scos din flăcări?” Astăzi vorbesc în 

inima Sanctuarului Meu: „ cuvântul pe care îl vestesc nu e spre osânda voastră, ci spre 

refacerea sufletului vostru şi sprew salvarea voastră;” iar tu, fiică pe care am ales-o, te 

voi ajuta; aceasta este făgăduiala Unuia Sfânt; îţi voi aşeza un înger care, atunci când 

alergi, să nu-ţi fie lehamite, când mergi, să nu oboseşti, căci el te va căra pe aripile lui 

şi Eu, dinspre partea Mea, îţi voi reînnoi tăria; curaj, fiică, te binecuvântez;    

   

7. 12. 94 

-Iisuse Hristoase, ce pot să fac pentru Tine? 

-Iubeşte-Mă ...inima ta să fie mireasma Mea, mireasmă care va trage Casa Mea să fie 

una, mireamă care să aducă vlăstarul Meu din Est să strige: „ Aminul vrea ca 

Făgăduinţa Lui să fie împlinită, Hristos cel  Înviat este chiar la uşile noastre cu durere 

în Ochii Lui ... că am îndoit Agonia Lui, Crucea şi Crucificarea Lui; Unul Sfânt este 

la uşile mele, Frate, (romano-catolicii) ca la Arătarea Lui ucenicilor, Îmi spune mie: 

„Pacea să fie cu tine; precum Tatăl M-a trimis pe Mine, te trimit Eu pe tine, (Ioan, 

20:21) mergi acum şi te întâlneşte cu Fratele tău şi uniţi zilele Paştelui, apoi, da-voi 

vouă darul iubirii şi vă voi reda vederea; nu vreau să pieriţi în nebunia voastră; îndoită 

este jalea Mea; îndoit este geamătul Meu; mergi şi uşurează-Mi suferinţa, frate, mergi 

şi slăveşte-Mă unind datele de Paşti;” Vassula, la sfârşit, Cele Două Inimi Ale Noastre 

vor birui. (Mai târziu, Iahve m-a chemat să  continui Mesajul din 7.12. 94 şi să adaug 

această parte la pagina 48)  - da, scrie apoi, ‚spre a te pregăti pentru misiunea ta,’ 

căci tu eşti printre aceia pe care îi trimit pentru acest mare război pe care l-ai văzut în 

vedenia pe care ţi-am dat-o la început; bătălia Zilei Mele Celei Mari (Ap. 16:14) 

împotriva celor trei duhuri nebune care maimuţăresc Sfânta Mea Treime, aranjându-se 

ei înşişi în formă de triunghi; (Când vedem această delta pe clădiri şi în litere pe 

clădiri, cât şi în alte locuri, a se citi semnul Fiarei)aceste trei duhuri nebune, luând 

fiecare câte un colţ, sunt alias dragonul, prima şi a doua fiară, vechiul şarpe, cunoscut 

ca diavolul sau Satana, vor continua pentru foarte puţin timp acum să ducă lumea în 

rătăcire; şi puterea şi stăpânirea pe care el o dă fiarei împreună cu a doua fiară, alias 

profetul mincinos, vor fi distruşi şi Eu voi birui; iată de ce ţi-am cerut... etc; vezi pag. 

48)     

 

16.12. 94 

-Îţi dau pacea Mea; nu da drumul veşmintelor Mele, agaţă-te de poala  Mea ... Duhul 

Meu îţi va da tărie, perseverenţă, curaj şi o flacără care să aprindă alte inimi. Niciunul 

din cei care Mă slăvesc pe Mine nu este părăsit de Mine, niciunul dintre cei care udă o 

ţarină uscată nu este uitat de Mine; Inima Mea e prea sensibilă şi curată ca să nu fie 

mişcată; mizericordia Mea te observă ca o mamă, ca un tată, fiecare aspect al 

comportamentului tău este observat de Mine; te iubesc; nu te îndoi de Iubirea Mea; tu 

eşti ucenica Mea şi Eu, Învăţătorul tău; nu nu te-am învăţat numai ca să te instruiesc 

pe tine singură, ci Învăţăturile Mele se cuvin tuturor ... Înţelepciunea este Sfântul 

vostru Partener; ecclesia (biserica) va retrăi; nu abandona scrisul; Mâna Mea va 

călăuzi mâna ta şi Glasul Meu va fi auzit de mulţi, căci aceasta e Voia Mea şi se va 

face: şi tu, fiică, iubeşte-Mă, doreşte-Mă şi scrie: fii Ecoul Meu, fă tot ce poţi, iar Eu 

voi face restul. 

 

18.12. 94 
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-Doamne! M-ai cufundat în adâncurile Nopţii, în întunecimea ei, m-ai cufundat în 

locul cel mai adânc. De ce-Ţi ascunzi Faţa de la mine?Cum o să aud frumudeţea 

Glasului Tău în întuneric?Întind mâinile mele căutând pe dibuite Mâna Ta,  poala 

veşmintelor Tale, dar nu găsesc nimic de care să mă agăţ. 

-Iubirea Mea pentru tine nu are limite; dacă treci prin terorile nopţii, nu te teme .... 

Vassula Mea, Eu sunt cu tine -  Eu sunt cu tine; Eu Îmi găsesc tihna în nefericirea ta; 

tu eşti mângâierea Mea; odihna-capului Meu şi grădina Mea, lasă inima ta să sufere 

de dor după Mine; nu fi invisioasă pe ambianţa înconjurătoare şi nu îngădui inimii tale 

să vorbească fără sens; din credinţă ai venit la Mine, ce altă mai mare minune decât 

toate minunile? Zic ţie: vei avea plata ta la sfârşit; te-am numit Ecoul Meu spre a 

repeta de mai multe ori cuvintele pe care le pronunţ; faci tu cu adevărat tot ce poţi 

pentru a-Mi place Mie şi a-Mi sluji? 

-Dacă o fac, e mulţumită Darului Duhului Tău. 

-Uite, astăzi, te-am aşezat deasupra a o multitudine de neamuri pentru a fi Ecoul Meu 

şi pentru a reînvia Biserica Mea, pentru a uni şi înfrumuseţa Biserica Mea; domnia 

Mea pe pământ este  aproape şi pentru a salva turma Mea am nevoie de sacrificiu, 

generozitate şi iubire ... uită-te tu singură şi vezi ce mic efort ai făcut pentru a câştiga 

atâtea suflete! Te asigur că, având sufletul tău în terorile Nopţii, câştig atât de multe 

suflete, da, mulţumită acordului tău, pot acum să Mă bucur de grădina Mea şi mai 

mult; mireasa Mea, Eu sunt Rege în tine ... copilă-a-creşterii-Mele şi formată de 

Mâinile Mele Dumnezeieşti, zic ţie: Biserica Mea va izbucni în strigăte de bucurie 

într-o zi, pentru că, din Iubirea Mea nemuritoare, voi pune capăt acestei Lepădări de 

Credinţă ma degrabă decât prevăzut; 

-cu toate acestea, răul cel mai mare nu a venit ... 

-Răul cel mai mare trebuie să vină, nimic nu poate fi adus înainte tot dintrodată; Tatăl 

Meu Îşi va arăta Mâna Lui Atotputernică celor săraci, dar apostaţilor şi Răzvrătitului, 

un uragan de foc din Est îi va arde din pricina lucrrilor spurcate pe care le-au făcut ... 

vinovatul va muri din vina lui; dacă se converteşte înaintea Zilei Mele şi reface ceea 

ce a distrus şi-şi recunoaşte păcatul, îl voi ierta şi va trăi şi nu va muri; aceasta e 

Legea Mea întreit Sfântă. 

 

Argentina    18.12. 94 

-Scrie: Argentina! Argentina, eşti A Mea! Deschide-ţi inima, nu mintea; înalţă-ţi ochii 

şa cer şi vei vedea slava Mea, splendoarea Mea şi suveranitatea Mea, dar atâta vreme 

cât ai ochii aţintiţi la lume, nu vei vedea măreţia bunătăţii Mele care a fost vărsată 

peste tine pentru a te salva ... Nu voi osteni curtizându-te, pentru că am luat în 

consideraţie fapta ta generoasă (generozitatea şi credincioşia pe care Argentina a 

arătat-o faţă de apariţiile Sf. Nicolae.) care a fost dusă cât de departe ai putut; vin ca 

să-ţi spun că Dumnezeul pe care tu L-ai uitat, nu te-a uitat niciodată; cu toate că M-ai 

cunoscut numai dinafară, eşti binecuvântată; - astăzi, te invit la Masa Mea; vino şi hai 

s ne întâlnim inimă de la Inimă şi te vei folosi de Bogăţiile pe care Inima Mea Sfântă 

ţi le oferă; fără acestea, ( Iisus de referea la taina Sf. Euharistii.) nu poţi trăi. 

  

24.12. 4 

-Doamne, Învăţătorule şi Salvatorule? 

-Eu Sunt; ţi-am predicat inimă de la Inimă, ca să te cuceresc am făcut toate aceste 

lucruri, am vrut ca ucenica Mea să înveţe de la Mine să cucerească suflete pentru 

Mine. Vă iubesc pe toţi veşnic ... învăţăcelule, vreau să-Mi fii credincioasă; acesta e 

darul pe care poţi să Mi-l oferi la Liturghia de la miezul nopţii! – credincioşia ta din 

inimă; şi dacă o faci, Tatăl Meu şi Eu vom arăta Sfinţenia Noastră în tine pentru a te 
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întări în această bătălie a Urgiei; (Ap. 1:12; 6:7; 11:6; 16:2, 13:12; 16:11) de vreunul 

dintre adepţii Fiarei îţi va fi ostil, fii ca o lovitură pentru ei şi sfărâmă-i ca în viziunea 

pe care ţi-am dat-o. (Vedenia: m-am găsit ţinută de către adepţii Fiarei. Mi-au smuls 

inelul-crucifix, au dispărut un timp cu el şi s-au întors apoi şi mi l-au dat. Când l-am 

luat, am ştiut că l-au profanat; apoi m-au condus la ieşire, dar pe când treceam prin 

holul unde ei îşi ţin Emblema Fiarei lpe perete, (aşa cum avem noi crucifixul) am luat 

repede o hotărâre; când am văzut un fel de obiect greu prin apropiere, l-am apucatşi 

cu toată puterea mea, am ţintit Emblema lor drept în ochi (în centru) nimicind- şi 

taotă puterea răului împreună cu ea. După ce luasem hotărârea, mi-am dat swama că 

s-ar putea să mă coste viaţa, dar m-am gândit că merită dacă voi nimici şi puterea 

lor. – Imediat după ce am distrus-o, acei adepţi m-au condus la uşă, zguduiţi de frică 

şi tremurând. Şi am înţeles că distrugându-le Emblema, i-am nimicit şi pe ei şi că nu 

mai aveau putere asupra mea.  

-Acum, micuţo, fii una cu Mine; să continuăm să împărtăşim împreună; Eu sunt 

Domn, aşa că nu te teme; numele Meu: Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Salvtorul 

 

26.12. 94 

-Mi-ai încredinţat acest Mesaj, m-ai angajat să am grijă  de Interesele Tale, dar 

prigonitorii Mei îşi unesc forţele contra Mesajului Tău pentru a-L zdrobi. Ce pot să 

fac acum cu mâinile goale? 

-Ştiu; iubeşte-Mă şi acordă-ţi ceva odihnă; copila Mea, voi birui la sfârşit, aşa că 

îngrijeşte-te acum de Bătile Inimii Mele; fiecare bătaie a Inimii Mele este o chemarre 

pentru un suflet să se întoarcă la Iubire; Bătăile Inimii Mele nu sunt auzite de loc şi, 

oh, ( a oftat) atât de multe suflete se îndreaptă spre focurile veşnice ... tot ce vreau de 

la tine este o rugăciune continuă; fii trează şi folloseşte discernământul pe care ţi l-am 

dat; au nu ţi-am dat destule dovezi despre Iubirea Mea? 

-Doamne, dă-Mi, te rog, un semn vizibil al Iubirii Tale. 

-Floarea-Patimilor-Mele, aşa să fie; îţi voi da, de dragul iubirii tale, un semn al Iubirii 

Mele, nu că nu ţi-aş fi dat deja, ci voi creşte perseverenţa ta cu acest semn pe tine. 

-Teiubesc la nemurire. 

-Ah... ce alifie sunt aceste cuvinte pentru Mine şi în tainele Împărăţiei Mele o salvare 

a unui suflet; vino, copila Mea! 

 

 

 

27.12. 94 

-Fiica Mea, fragilă cum eşti, ar putea oare cineva să spună că nu mărturiseşti în 

Numele Meu? Pregătită, rămâi slabă şi fragilă; voi continua să te acopăr cu Tăria 

Mea; auzi-Mă şi veseleşte-te: Cel care te tot hrăneşte şi-ţi umple gura cu Mană 

Cerească îţi spune: Întoarcerea Mea este iminentă, Vassula Mea, da, bucură-te şi fii 

veselă! Sunt pe drumul pe care l-am lăsat; Întoarcerea Mea este mai aproape decât  a 

fost atunci când te-ai convertit; (aceea a fost în 1985; astăzi, 9 ani de-atunci) prin 

puterea Duhului Sfânt te-am crescut, copila Mea, ca să fii în uniune desăvârşită cu 

Mine şi să mărturiseşti mulţimilor în Numele Meu, dându-te lor după capacitatea ta 

extremă; credincioşia Îmi place; de aceea voi continua să zidesc Planul Meu în tine 

până ce este completat ... şi săracul auzi-va ceva niciodată grăit înainte şi vedea-va 

Sfânta Mea Faţă peste tine şi peste aceia care nu M-au cunoscut niciodată că se vor 

apropia de Mine şi aceia  a căror ochi au fost acoperiţi vedea-vor toată slava Mea ... 

cine va fi mişcat de Duhul Meu care, astăzi suflă peste tot, vor fi moştenitorii 
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Împărăţiei Mele şi Tatăl îi va primi împreună cu miriade de îngeri în Cer; te 

binecuvântez acum; ic 

 

Epifania Ortodoxă, 7. 01. 95 

Dumnezeul meu, Yahve, Tată Veşnic, Tu, care atât de răbdător aştepţi convertirea 

noastră, vino! Vino şi ne hrăneşte pe toţi cu Hrană Cerească spre a sarura nevoile 

noastre.  Eşti renumit în a avea o Mână generoasă, Unule Drept, vino şi ne salvează! 

Întoarce inima omului hain într-o inimă bună ca şi el să declare măreţia Ta. Yahve, 

Blândul meu Tătic, lumea nu Te cunoaşte încă pe deplin, nu aşa cum eşti în realitate, 

şi numai cu o arătare a puterii Duhului Tău Sfânt omenirea va realiza măreţia 

Numelui Tău şi va lăuda splendoarea şi slava Ta.  Yahve, Tată al fiecăruia dintre noi, 

fie ca oamenii să înveţe faptele Tale de milostivire, blândeţe şi bunătate; adu-le 

aminte Tată, că slava maiestuoasă a Împărăţiei Tale le aparţine şi lor dacă au o 

inimă dreaptă. Am transmis Cuvintele  Tale fiecrei naţiuni la care M-ai trimis şi am 

urmat porunca Ta. Am făcut iarăşi cunoscut, după mărginirea mea, Iubitorul Tău 

Portret, în felul în care Tu mi L-ai arătat, ca şi ei să se bucure şi să relizeze că sunt 

descendenţa şi sămânţa Ta. Am urmat instrucţiunile Tale şi le-am amintit că ei sunt 

de provenienţă regească. Tată Sfânt, fiindcă mă trimiţi în continuu pentru a proclama 

Imnul Tău de Iubire, prin viu grai, ca un ecou, pentru a împărtăşi Imnul Tău de 

Iubire cu fraţii şi surorile mele, mă rog pentru cei care sunt încă în necunoştinţă şi 

întuneric, ca Duhul Tău Sfânt să poată să strălucească ca o mie de sori în unul în 

duhul lor. Da, lasă Sfântul Tău Duh, care întrece toate constelaţiile laolaltă, să 

întoarcă fiecare suflet într-o oglindă nepătată, un chip al bunătăţii, înainte de a 

dispare ca şi cum nici n-ar fi existat. Odată refăcuţi, şi ei vor ieşi să proclame cu 

râvnă, în virtute desăvârşită, un chip vizibil al Splendorii şi suveranităţii Tale, căci ei 

vor fi recunoscut ce este cel mai dumnezeiesc. Tată, Izvor al Iubirii, Fântână a Vieţii 

Veşnice, Soţ, apropierea Ta de mine a trezit fiecare fibră a inimii mele nenorocite, 

învrednicindu-mă să pătrund în tainele Tale şi în bogăţiile tale nesecate. Cum am 

putut să fiu numărată, în nemernicia mea,ca una dintre moşteniroarele Tale? De-abia 

născută, am păcătuit şi am încetat să Te onorez, am păcătuit şi am încetat de a exista. 

Ţărâna pe care ai făcut-o, s-a transformat în duşmanul Tău. Altarul Tău s-a 

transformat în cuib de vipere şi păienjeni, un semn de dispoziţie bolnavă şi rea, clar 

depărtându-se de Adevărul Divin. O, suflete slab! Cu atât de puţin timp de trăit pe 

acest pământ! Ce-ai devenit! Lumina dreptăţii era cât pe ce să lovească sufletul meu; 

totuşi Tu, în dorinţa Ta de a mă slobozi şi de a mă salva a fost mai tare decât însăşi 

Moartea, puterile Întunericului şi ale Stricăciunii, şi Tu m-ai inundat, ca un Râu,  

tămăduind ce a fost considerat rănit de moarte, înviind cea ce era considerat mort şi 

în  putrezire. Şi învăţăturile Tale, Doamne,  au însoţit vizitele Tale, care deja 

depăşesc capacitatea min-ii mele omeneşti. Tatăl meu, Tu eşti milos şi milostiv, 

răbdător şi iertător, aşa că nu-Ţi întoarce Ochii de la noi, ci adu-ne ep toţi înapoi la 

Tine pe drumul cel drept. 

-Fiică a alegerii Mele, îţi dau Pacea Mea ... voi îndeplini cererea ta, dar când Iubirea e 

respinsă, ce se cade să fac? Folosesc toate mijloacele entru a vă salva de focul arzător 

şi merg în toate părţile căutând prin ce mijloace v-aş putea salva pe toţi. 

 -Duhul Tău cel Sfânt este Suflul Vieţii. El ne ridică, ne reînvie şi blând, ne face să 

pătrundem în Tainele tale; Duhul Tău Sfânt ne transformă în Tabernacole vii şi 

sfinte, un Tron pentru măreţia Fiului Tău, o reflectare a Chipului Tău şi în 

măştenitori ai Împărăţiei Tale. Tată, îngăduie acum cerurilor să se deschidă în acest 

an ca să reverse ca niciodată înainte Duhul Sfânt peste noi, apoi, noi toţi vom învăţa 
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să iubim lucrurile cereşti şi ne vom bucura în Prezenţa Ta. Oasele moarte vor înflori 

şi iarăşi Te vor lăuda adorându-Te. 

 -O, copila Mea, (un oftat) sunt bucuros să aud nerăbdarea ta, ţinând seama de 

nevrednicia ta; Voi tine Făgăduinţa Mea: Voi revărsa Duhul Meu ca niciodată înainte 

în istoria întregii omeniri spre a desfăşura puterea Lui de la un capăt al pământului la 

latul, poruncind o reînnoire şi o reînviere a Sanctuarului Meu ...(am înţeles: poporul 

lui Dumnezeu) totuşi, Vassula Mea, nu toţi sunt vrednici de Împărăţia Mea; îngăduinţa 

Mea e mare, dar Dreptatea Mea este tot atât de mare; trebuie să las înainte emanaţia 

unui suflu mistuitor ca să restorez Dreptatea; trebuie, Vassula Mea, să nimicesc Fiara 

şi pe adepţii Ei, scoţând din Tronul Meu bubuituri de tunet şi străfulgerări de fulgere 

pentru a zdrobi nelegiuirea şi împărăţia lumii acesteia; Dreptatea Mea va urmări tot ce 

nu vine de la Mine, sunt încet la judecată, dacă nu aş fi fost, niciunul dintre voi n-ar 

mai fi fost viu astăzi, , v-aş fi putut nimici pe toţi dintrodată, dar după cum vezi, vezi 

ce încet sunt la mânie? Cine s-ar aventura şi ar spune:”Ce ne-ai făcut nouă?” Când voi 

trimite osânda pe acest pământ? În toţi aceşti ani, v-am tot îndreptat puţin câte puţin şi 

v-am dat toate şansele să vă pocăiţi, dar o mulţime dintre voi de la început aţi dat 

onoruri mari la lucruri moarte decât slavei Mele veşnice; aurul şi argintul (Dumnezeu 

înţelege prin aceasta: bani) v-au încântat şi aţi prins gust de aceste lucruri, întrecând 

onorurile cuvenite Mie... Voi ocroti dar pe toţi aceia care se vor pocăi, voi păstra 

sămânţa a unei noi generaţiipentru veacurile ce or să vină; iubitorii de rău şi omenirea 

atricată nu va trece nepedepsită ... fiecare va fi chemat dinaintea Tronului Meu pentru 

a da socotealăde felul în care şi-au trăit viaţa, fiică, această puţină privaţiune de a 

primi mesaje (Dumnezeu m-a lipsit de a fi sub dictare care, într-un fel, este modul 

meu de comunicare) a fost ca să ispăşeşti pentru păcătoşi; rabdă durerea (rana de pe 

partea dreaptă) fără a te plânge; am nevoie de acte de reparaţie, am nevoie de sflete 

generoase, vezi cât de generos a fost Fiul Meu cu tine? Mai întâi ţi-a vestit-o (în 26. 

12. 94, Iisus mi-a zis că-mi va da un semn pe mine al Patimii Lui.), ca să nu te 

îndoieşti de generozitatea Lui. Vino, îngăduie-Mi să te folosesc ca să refac altarele 

Mele distruse, voi înmulţi bunăvoirea Mea atâta vreme cât vei îngiji de Interesele 

Mele şi de Casa Mea; Dumnezeu-este-cu-tine, aşa că nu te teme; sunt legat de aceia 

care Mă iubesc; vino, te binecuvântez. 

 

12.1.95 

-Doamne, fie ca Glasul Tău să fie auzit în acest an ca niciodată înainte. Pentru cât 

timp poporul Tău mai are de strigat după ajutorul Tău? Tradiţia pe care ne-ai lăsat-o 

pierde teren, Adevărul e hulit şi oamenii apostaţi apucă pe cei mai buni dintre 

credincioşi. Cu siguranţă că vezi toată această oroare. Cât timp, Yahve, se cade să 

mai strigăm către ceruri: „Împilare!” şi Tu nu Te vei coborî? Stricăciunea noastră e 

gravă şi Tu eşti remediul, aşadar, nu vei lăsa ca Glasul Tău să fie auzit în acest an cu 

cea mai mare tărie? Apostaţii deja au confiscat Jertfa Fiului Tău, tot nu vei veni ca să 

opreşti nelegiuirea lor? Suntem cu încetul despuiaţi de Salvarea noastră şi Tu, 

Doamne al meu, vei rămâne tăcut? 

Ni se porunceşte să nu proorocim în Numele Tău şi suntem daţi cu forţa afară din 

Casa Ta; suntem izgoniţi şi azvârliţi când mărturisim Iubirea Ta, să păstrăm tăcerea. 

Vezi? Vezi ce mare dezordine fac din Sanctuarul Tău? Vezi cum e hulit Duhul Tău în 

fiecare zi? Când Iona a strigat către Tine în nenorocirea lui, i-ai răspuns. Când a 

strigat din burta Infernului, i-ai răspuns şi el Ţi-a auzit Glasul. Astăzi, Dumnezeul 

meu, plângerea noastră n-a fost totuşi auzită? N-a ajuns  la Urechile Tale? Când 

Iona a fost înghiţit de peşte, a stat în întuneric timp de trei zile şi trei nopţi. Dar noi, 

Doamne? Se cuvine să rămânem în acest întuneric pe veci? Eşti renumit în a face 
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dreptate celor săraci cu suhul şi să susţii dreptul omului bun, întoarce-Ţi dar Ochii 

către mizeria noastră şi salvează-ne! 

-Pacea Mea ţi-o dau ţie; copila Mea, tauzi-Mă şi scrie: Voi grăbi Planul Meu pentru 

rămăşiţa Mea, aşa că stai în  trezvie căci nu ştii când voi fi auzit prin flacără ... şi 

Duhul Meu Sfânt va fi vărsat peste mulţi; când unii sunt în disperare, linişteşte-i, 

reasigură-i că Tatăl lor din cer va grăbi Planul Său; curând, şi acesta este curândul 

vostru (Curândul meu este un curând omenesc, curândul lui Dumnezeu poate să 

depăşească pe uşor o mie de ani.) voi vorbi şi Glasul Meu va fi o flacără nimicind pe 

aceia care distrug pământul. (Ap. 11:18) Fii vigilentă şi răbdătoare; nu va mai dura 

mult până ce cuvintele Mele se vor împlini. Voi judeca cu dreptate. 

 

13.1. 95 

-Doamne, crezi că am fost înceată la vorbit? Relatata-am eu oare mimumile Tale 

precum Tu ai fi vrut?-Iisus? 

-Eu Eunt; rămăşiţă, îţi dau Pacea Mea! Îndureată nu fi niciodată când ţi se trânteţte 

uşa în nas, Eu sunt cu tine, aşa că nu-ţi face griji, copila Mea, niciodată nu poţi să 

mărturiseşti pentru Mine fără ca să fii prigonită. Orice faci, şi de va părea mic şi fără 

putere, nu merge în van; încercarea pe care o laşi în urmă va fi însemnată şi de-atunci 

încolo este Lucrarea Mea, aşadar, micuţo, curaj, Eu sunt pururea cu tine ... în acest 

mod Tatăl Meu ţi-a arătat bunăvoire. 

-Ce vom face astăzi? 

-Roagă-te, scrie şi adoră-Mă, cu taote acestea, nu nglija niciodată îndatoririle tale 

casnice, care au şi ele frumuseţea lor pentru Mine; aceasta vreau Eu de la tine. Îţi voi 

da tărie să fii în stare să Mă onorezi îmdeplinind toate aceste lucruri, aşa că acum hai 

să scriem! 

 

19.1. 95 

-Pacea să fie cu tine; nu te teme; alături de tine, Eu Sunt; Cuvântul lui Dumnezeu îţi 

va fi dat iarăşi în acest an; generaţia ta subestimează Cuvântul Meu; (A venit ca un fel 

de plângere, dar în acelaşi timp, cu severitate, ca şi cum Domnul nostru ar fi spus:” 

Ce ai de spus deapre aceasta?”) unii dintre voi chiar Îmi confiscă Cuvântul; alţii sunt 

prea nerăbdători să condamne tot ce spun si nu înţeleg; în răutatea lor, ei gândesc rău 

şi sunt campioni când e vorba de distrugere. Adevărat grăiesc Eu ţie: Harul se oferă 

fiecăruia, dar exact ca în parabola Meadespre semăntor, ei sunt această sămânţă care 

cade la marginea drumului; da, ei aud Cuvântul Meu, dar diavolul vine şi ia ceea ce au 

auzit, ca nu cumva să creadă şi să se convertească; apoi, devenind prada Satanei la 

ispite, sunt eventual dusşi pe calea distrugerii. Harul Meu este peste voi, geenraţie, da 

nu pentru mult timp acum; în loc să aprindeţi flacăra iubirii pe care v-o ofer gratuit 

tuturor prin aceste Mesaje şi să îngăduiţi iubirii Mele să se împrăştie şi să înflăcăreze 

fiecare inimă, atât de multe din sufleteleMele sacerdotale fac contrariul; Milostivirea 

este nădejdea voastră astăzi, dar voi vă mulţumiţi să vă umpleţi duhul cu „cunoaştere” 

care nu e cunoaştere de loc şi respingeţi Milostivirea Mea pe care v-o dau astăzi. Vă 

dau semne şi minuni, înviez pe cel slab să mărturisească despre Slava Mea şi vă 

amintesccă Eu sunt întreit Sfânt! Dar în inima voastră nu se află aşa lucru ca pacea 

pentru că voi respingeţi întruna Duhul Meu Sfânt, Purtătorul de Pace ... Noaptea este 

aproape aici cu voi şi voi sunteţi atât de departe de convertire, generaţie! Curând, şi 

acela este curândul vostru, când veţi fi acoperiţi cu propriul vostru sânge, Eu, ca 

Judecător apoi, vă voi aduce aminte de sângele ce-l purtaţi pe mâinile voastre pentru a 

fi interzis la atâta mulţime să primească harurile Meleprin Aducătorul Aminte al 

Cuvântului Meu; sunteţi ca romanii, încununându-Mă cu spini zilnic; au veţi spune 
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apoi ca Pilat:” nu sunt vinovat de acest sânge” şi vă veţi spăla mâinile în apă 

parfumată? Refuzaţi să acceptaţi antidotul morţii, refuzaţi să recunoaşteţi Cuvântul 

Meu dat vouă de către Duhul Meu Sfânt în zilele voastre şi luaţi în schimb Cuvântul 

Meu cu uşurătate; oameni fără nici un pic de credinţă! Cu auzul auziţi fără ca să 

înţelegeţi,vă uitaţi şi vă uitaţi, dar nu puteţi vedea Slăvita şi Nemărginita Mea 

Milostivire pe care o vărs peste voi! Generaţie nerecunoscătoare, aţi făcut din 

mărturia Mea despre Duhul Sfânt într-un mit!  Mi-aţi preschimbat Tainele într-un mit 

şi toiagul vostru pastoral l-aţi preschimbat într-un toiag al minciunii, cu cine vă voi 

asemăna în goliciunea voastră absolută? Cu Cain? Cu Faraon? Cu fariseii? Sau cu 

Iuda? Sunteţi uluiţi când flutur Sabia Mea (este vorba despre Cuvânt) dinaintea 

ochilor vpştri, generaţie necredincioasă? Au n-aţi ştiut că purtatul sabiei îşi are 

însemnătatea lui? Au n-aţi auzit că Eu sunt şi războinicul întru Dreptate, şi nu numai 

întru Pace? Au n-aţi citit că Eu sunt Credinciosul şi Adevăratul, Aminul, Judecătorul 

cu Integritate, care se cheamă: Cuvântul lui Dumnezeu? (Ap. 19:13; „şi am văzut 

cerul deschis şi iată un cal alb şi Cel ce şedea pe el se numeşte Credincios şi 

Adevărat şi judecă şi se războieşte întru Dreptate; ”) Dar s-a spus că era voastră, 

Episcopatul Fiarei, (am înţeles că Episcopatul se referea la a 2-a Fiară, alias 

proorocul mincinos) îşi va ridica sabia contra Mea şi a sfinţilor Mei; (aluzie la Ap. 

19:19) Domnia Mea pe pământ e chiar la uşile voastre, dar voi nu o vreţi, nu mai mult 

decât vreţi să auziţi Cuvântul Meu ... inima voastră rea nu dă atenţie avertismentelor 

Mele pentru că aţi lepădat de cârja voastră  umilă de păstor şi aţi preferat sceptrul 

minciunii, şi când auziţi Cuvântul din Gura Mea, nu avertizaţi inima voastră, nici nu 

vă gândiţi să înştiinţaţi pe ceilalţi; nu, vedeţi Sabia (Sabia este de asemenea pentru 

Cuvântul lui Dumnezeu) venind, dar nu-i daţi atenţie ... voi obiectaţi şi încurajaţi şi pe 

ceilalţi să facă la fel: „toată aceasta este un non sens, nu-i acordaţi importanţă, este o 

isterie; nu ascultaţi la acest grup de nebuni; nu ascultaţi la ‚Adevărata viaţă în 

Dumnezeu,’ născocire a Celui Rău.” Veţi zice să-Mi micşorez Glasul şi vă grăbiţi să 

numiţi ceea ce este dumnezeiesc şi sfânt: ‚rău şi o minciună;’ vărsarea de sânge, 

generaţie, te va urmări; fiecare hău, fiecare deal, fiecare mare, fiecare munte va fi 

nimicit de Sabia Mea; vărsarea de sânge vă va urmări din pricina păcatului vostru şi 

veţi muri; dar dacă totuşi, chiar astăzi veţi renunţa la păcatul vostru şi vă căiţi din 

inimă şi promiteţi să trăiţi în dragoste, unire şi pace, veţi trăi şi nu nu-Mi voi mai 

aduce aminte de păcatele voastre nicidecum. Întoarce-te la Mine, generaţie, de ce eşti 

aşa de nerăbdătoare să mori în păcatul tău? Întoarce-te la Mine, renunţă la a mai 

păcătui şi vei trăi! Au n-ai citit: „Eu sunt Aminul, martoul cel Adevărat şi Credincios, 

Începutul zidirii lui Dumnezeu,; adevărat războinic întru Dreptate? (Ap. 3:14; 19:11) 

Cum e cu putinţă ca voi, care predicaţi Cuvântul Meu zilnic, să nu cunoaşteţi vremile, 

nici semnele? Zic vouă, care persistaţi în a declara că Eu nu Sunt Autorul acestui 

Mesaj: voi judecaţi după standarde omeneşti şi voi vă slăviţi în slava voastră ... 

atenşie dar, şi păziţi-vă limba dea judeca; Eu Sunt Unicul Judecător; şi voi sunteţi 

adeevărat în Mâinile Mele ... cu Duhul Meu am întărit ce a fost fragil, ca prin ea (am 

înţeles ca Hristos se referea la mine) Numele Meu să fie lăudat şi preamărit în fiecare 

neam, ca omul slab să-şi găsească tăria; ţi-am poruncit să fii Ecoul Cuvântului Meu, 

un pergament de citit, ca o dată auzit şi mâncat (a mânca Cuvântul lui Dumnezeu) să 

ia bucuros curajul de a se spovedi şi de a se pocăi; zis-am în Adunarea sfinţilor Mei: 

(sus, în cer, Iisus i-a adunat pe sfinţi pentru a le face cunoscută hotărârea Lui) „Nu 

voi lipsi pe nimeni de Lumina Mea; niciunul nu va rămâne închis în întuneric; Tatăl 

Meu este supărat de jalea prematură şi plata pe care a rezervat-o pentru această 

generaţie necredincioasă şi lepădătoare de credinţă este acum chiar la uşile voastre; 

Eu voi trimite în haosul în care ei trăiesc, Vasul ( Binecuvântata Noastră Maică)  care 
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M-a purtat în trup să poarte iarăşi Cuvântul Meu, ca să vin la ei ca o picătură de rouă 

în pustiul lor; o voi trimite pe Maica Mea să-i înveţe puţin câte puţin căile Mele şi să 

corecteze pe aceia care Mă ofensează;de ce, şi Eu Însumi Mă voi coborî în acest 

pustiu ca să însufleţesc pe cel mort; Invăţătura şi Înţelepciunea le vor fi date fără 

plată; voi veni cu Inima Noastră în Mâna Noastră şi o voi oferi ca pe Două Sfeşnice, 

stând unul lângă altul, vor lumina peste ei. Nu voi fi incet în punerea în aplicare a 

Planului Meu şi o vreme de Milostivire va fi dată tuturor; de aceea voi ridica învăţăcei 

în timpurile din urmă pentru a zidi ce zace acum în ruină; îi voi trimite să 

mărturisească în Numele Meu; îi voi trimite unde copăceii poartă rod care nu se coace 

niciodată şi unde frumul Adevăratei Cunoaşteri este neglijată; Cei scumpi Ai Mei (cei 

aleşi şi trimişi să mărturisească şi să proorocească) vor fi trimişi în măruntaiele 

pământului acestuia, unde păcatul este încolăcit ca un şarpe în cuibul lui, ca să 

extirpeze şi să smulgă răul din rădăcină; îi voi trimite pe aceştia să scoată din rădăcină 

marele Plan al Fiarei; le voi da pentru misiunea lor specială puterea şi faptele lor vor 

şi fi încununate de succes; cu Duhul Meu Sfânt, ei vor înfrunta diavoli 

înspăimântători; cu curaj şi perseverenţă nu vor da atenţie la pietrele pe care le vor 

primi; Duhul Meu Sfânt va fi călăuza lor şi însoţitorul, ghidându-i cu prudenţă  în 

încercările lor: Voi pune în aplicare făgăduinţa Mea fără zăbavă şi voi trimite Duhul 

Meu Sfânt  din Ceruri să lucreze cu ei şi să-i înveţe tot ce le-am dat deja; le voi 

deschide gura şi o voi umple cu Cuvântul Meu şi limba lor va fi ca o sabie; îi voi păzi 

pe cei scumpi Mie îndeaproape de duşmanii Mei: (apostaţii, adepţii Fiarei) tiranii, în 

acle ile; îi voi salva de cursele întinse lor şi de piatra tare fatală aţintită spre ei; nu, 

Mâna Mea atotputernică nu va duce lipsă de mijloace de salvare; Mă voi purta cu 

această generaţie cu blândeţe în pofida răutăţii ei; „ – aceasta am spus Adunării Mele 

în Cerastăzi, cu taote că am grăit şi prooorocit prin gura ta, bogaţii în spirit nu numai 

că Mă asupresc, dar şi hulesc lucrările Duhului Meu Sfânt ; grăiesc Eu vouă: Ziua va 

veni când şi voi veţi sfârşi prin a admite adevărul despre Cuvântul Meu.  Fiică, deşi 

mulţi îşi unesc forţele contra ta, Eu sunt cu tine şi Maica ta la fel; nu te plictisi –rămâi 

în Mine ca lucrarea pe care ţi-am dat-o să strălucească peste voi toţi şi în taote 

lucrurile. Roagă-te pentru unitate, împăcare şi reînvierea Bisericii Mele:; fiţi una ăn 

Numele Meu. 

 

28.1. 95 

-Doamne? 

-Eu Sunt; sprijină-te pe Mine şi ai încredere în Mine în aceste zile; ceea ce îţi cer este 

să dai şi să transmiţi Iubirea, învăţăturile şi tot ce ţi-am dat, dă! Vorbeşte! Acesta e 

porunca Mea; spune-le: binecuvântat este cel care are urechi să audă şi ochi să vadă, a 

lor este Împărăţia Cerului; spune-le că Dumnezeul pe care ei L-au uitat, nu i-a uitat 

niciodată; Eu, Iisus Hristos, binecuvântez pe fiecare dintre ei; cei care te-au primit în 

Numele Meu au deja binecuvântările Mele. Ic 

 

Croaţia – Zagreb -  1. 2. 95 

-Scrie: pacea să fie cu voi; toată ziua am fost cu voi şi Mi-am întins Mâna spre voi: 

„Poporul Meu, moştenirea Mea, sămânţa Mea, întoarce-te la Mine, fă pace cu mine; 

fă pace cu Mine; fă pace cu Mine ... (aceste cuvinte au sunat ca o rugă. Iisus suna ca 

un cerşetor) v-am iubit de-e veşnicia întreagă; întoarce-te la Mine şi Mă voi întoarce 

la tine; seamănă o recoltă de iubire ca să obţii iubire; seamănă o recoltă de pace şi vei 

moşteni Pacea Mea; semănaţi, binecuvântaţi ai Sufletului Meu, o recoltă a împăcării şi 

veţi căpăta Slava Mea ...nu plângeţi după lucruri materiale (Iisus a ridicat glasul când 

a spus aceasta.. A spus-o ca o poruncă, dar în acelaşi timp ca o aducere aminte că 
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nimic din această lume nu e important, ci numai căutarea lucrurilor cereşti.) ridicaţi-

vă ochii la Cer şi inima voastră să caute Legile Mele Cereşti ca prin acestea Împărăţia 

Mea din Cer să vină în inimle voastre aşa cum este în inimile tutuuror sfinţilor din 

Cer; -până astăzi tot strig cum am strigat cândva în Ierusalim:  „de-aţi fi ştiut Mesajul 

de Pace pe care vi-L ofer încă astăzi, nu aţi fi pierdut ocazia să-l apucaţi!”  - dar 

aceste lucruri sunt ascunse de cel învăţat şi de cel înţelept şi este arătat simplilor copii; 

Împărăţia lui Dumnezeu este revelată simplului şi umilului, aşaezaţi-vă inimile drept 

şi veţi lua plata voastră la sfârşit. Şi dacă spuneţi: „ce putem să-ţi oferim acum?” vă 

zic: „oferiţi-Mi inima voastră şi voi ajuta necredinşei voastre, deschideţi-vă inima şi o 

voi schimba într-un cer pentru Mine, Dumnezeul vostru, şi în care Eu pot să fiu slăvit; 

veniţi şi mâncaţi din rodul pe care vi-l ofer astăzi cât încă mai e vreme; veniţi la Mine; 

Stăpânul vostru e pe drumul de întoarcere. Ded aceea zic vouă: faceţi pace cu Mine şi 

fiţi una în Numele Meu; vă binecuvântez pe toţi în Numele Meu, lăsând Suspinul 

Iubirii Mele pe fruntea voastră. 

 

8.2. 95    

 -Cine să aibă milă de noi şi să se mâhnească pentru noi dacă nu Tu, Doamne?Încă 

mai nădăjduim pentru Pace, această Pace pe care Preaiubitul  Tău Fiu ne-a lăsat-o 

nouă mostenire ... Am păcătuit dinaintea Ta şi dinaintea puterilor Cerului. Am încetat 

de mai fiinţa pentru că am respins Sfântul tău Nume care este identitatea noastră: 

Izvorul Vieţii. Şi acum, această Mare Răzvrătire,acestă Apostazie mănâncă precum 

cancerul Casa Ta. O, Yahve al meu! Mai strălucitor decânt un milion de sori, cum e 

cu putinţă ca omul să nu acorde atenţie strălucirii Tale care trece pe lângă ei? Cum 

poate cineva să spună: „Nu este dovadă că Yahve trece. Nici un semn nu e văzut în 

trecerea Lui.” Dumnezeule, Tu eşti la o aruncătură de săgeată de semn, şi totuşi , 

ochii lor nu-s capabili să vadă că săgeata a trecut pe lângă ei şi este deja şa ţinta ei. 

O, Dumnezeul nostru, Tu eşti Nădejdea noastră, vino acum,în acest an,  fără zăbavă, 

pentru a reface altarele Tale distruse şi să rezideşti cetăţile Tale şi Casa Ta. 

  

-Ah, Vassiliki! Opreşte suspinarea ta, te-am auzit; Mâna Mea e mai puternică decât a 

duşmanului; mângâiere ţi se va da curând şi voi ridica pe poporul Meu şi voi revigora 

pe preoţii voştri; voi reface altarele Mele şi-Mi voi rezidi cetăţile; dar mai întâi, 

trebuie să cert pe cei nelegiuiţi care sunt campioni când e vorba de răutăţi. Ei înghit 

apostazia ca şi cum ar mânca Pâinea Vieţii; chiar şi astăzi, dacă s-ar pocăi, le-aş arăta 

îngăduitor bunăvoinţa Mea şi iertarea Mea, dar nu aud nimic de la ei ...  cum să renunţ 

la mânia Mea înfocată şi să-Mi retrag Dreptatea când această generaţie continuă să 

dea mari onoruri diavolului? Sunt renumit în a fi bun şi irtător şi cel mai iubitor, dar 

care dintre aceşti apostaţi Mă invocă astăzi, numindu-Mă: „Tatăl Meu;” aşa că o 

furtună de foc  curând va spulbera această nelegiuire şi păcatul; nimeni dintre voi nu 

cunoaşte acea Zi şi dacă cineva spune că ştie, acela nu vine de la Mine ... vă voi vizita 

într-o vreme când cel mai puţin Mă aşteptaţi, un ceas fără un semn, deodată, pe 

neaşteptate, veţi fi vizitaţi de un uragan de flamă de foc mistuitorla ceea ce vă 

aşteptaţi, va veni; voi vorbi şi când voi vorbi, Glasul Meu va topi elementele 

pământului dimpreună cu nelegiuirea şi păcatul lui. Vă iubesc pe toţi cu o iubire 

veşnică şi afecţiunea Mea pentru voi este dincolo de cuvinte, dar se cuvine ca Numele 

Meu să fie pângărit pe veci? Ceea ce se cade să fac, Mă întristează  şi Mă copleşeşte 

de durere din moment ce nu am nici o plăcere în a vă mâhni: cu toată neplăcerea Mea, 

trebuie să vă redresez prin foc; jeleşte, generaţie, pentru cel nepocăit, voi împlini 

intenţia Mea şi voi duce Planul Meu până la capăt; cât despre cei care nu şi-au închis 

urechile la Glasul Meu, zic vouă: nu vă întristaţi, Ochii Mei văd tot şi voi judeca pe 
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fiecare după cum făptuieşte; aşa după cum revelez lucruri înainte de a se petrece, aşa 

vă voi revela ceea ce Mâna Mea dreaptă va face imediat după Ziua Mea; Mâna Mea 

dreaptă va pune noile temelii ale pământului şi ale cerului şi împodobi-voi încă o dată 

rămăşiţa cu Splendoarea şi Dumnezeirea Mea; aşadar fiică, este nădejde pentru 

urmaşii voştri; Eu sunt Nădejdea voastră; voi face pe mulţi să se întoarcă la Viaţă şi 

voi purta Noul Nume al Fiului Meu în tine; şi tu, fiică, mijloceşte pentru Casa Mea , ai 

grijă de Interesele Mele şi voi avea grijă de tine; Duhul Meu ţi-a fost dat ca să aplici 

Legile Mele, să iubeşti dreptatea şi să-Mi aduci fiii şi fiicele rătăcite; te-am învăţat şi 

ţi-am dat o limbă de discipol ca să fii Ecoul Meu şi să aşezi Împărăţia  Mea în inimile 

lor; în ochii tăi, Paraschevi /Dumnezeu m-a chemat cu cel de-al doilea nume care mi-

a fost dat dup ce mama mea a făcut un legământ cu Sf. Paraschiva, o sfântă de ochi 

tămăduitoare.) Ţi-am dat Lumina Mea; în sufletul tău am suflat o mireasmă a învierii, 

am suflat o mireasmă de mir şi în tabernacolul Fiului Meu („Tabernacolul Fiului” 

înseamnă noi, căci atunci când primim Sf. Împărtăşanie, Iisus se întronează în noi. 

Noi toţi se cade să fim tabernacole vii ale lui Hristos.) L-am înmiresmat cu tămâie ... 

(Tămâia îl alungă pe Satana. Dumnezeu a trebuit să mă înmiresmeze cu tămâie ca să 

mă purifice şi să primesc pe Fiul Lui în cea mai desăvârşită condiţie.) Sufletul Meu e 

copleşit de tristeţe, dar în acelaşi timp, şi de milă; am vorbit, dar fosrte puţini ascultă, 

bat(„bat” e cu două înţelesuri: şi a doborî”) şi se pare că nimeni nu aude, ce se 

cuvine să fac dacă niciunul nu ascultă? Am vorbit fiică, Speranţă, pentru voi toţi, 

totuşi, când grăiesc astăzi care este Speranţa după care toţi tânjiţi, Cuvântul Meu, de 

îndată ce e dat este ascuns, sămânţa Speranţei pe care am semăn este luată şi 

ascunsă... Vorbesc şi aştept un răspuns, dar Cuvântului Meu nu i se acordă atenţie, 

deşi, Eu sunt Speranţa inimilor necredincioase, dar în acelaşi timp, Sabia care taie 

inimile; ( să mă uit în Biblie) atât de multora le e foame de Cuvântul Meu... (Deodată, 

Dumnezeu a spus această întrebare cu glas tare, ca şi cum Îşi vorbea singur) dar de 

ce oamenii ascund comorile ce le vărs peste ei? Dacă Sufletul meu este copleşit de 

durere este din pricina faptului că Cupa Dreptăţii Mele se revarsă acum, scurgându-se 

prin Mâinile Mele care sunt gata să se abată asupra voastră şi să dea acestei generaţii 

necredincioase o pedeapsă cum n-a mai fost vreodată, apoi, ca un Tată ce sunt, voi 

tămădui cu milă şi blândeţe rănile ce le-am făcut, cu aceleaşi Mâini care vor lovi ... 

aceasta este marea Nădejde pe care o cereţi de la Mine; voi veni ca să aduc pe fiecare 

acasă şi să le tămăduiesc rănile; cum sunt Tată, voi fi alături de copiii Mei răniţi, Mă 

voi îngriji de nevoile lor, apoi, ei vor cunoaşte că de la început au fost Ai Mei şi că Eu 

Sunt Cel Ce Sunt este Tată şi Domn; voi deschide buzele lor să proclame: 

„binecuvântat este Domnul nostru;” şi iarăşi vor proclama Împărăţia Cerului; ei vor 

proclama-= ca niciodată mai înainte pentru că le voi da o nouă inimă ... aşa că ni fiţi 

miraţi când în aceste zile din urmă oamenii sunt aroganţi şi se trădează unul pe altul; 

nu fiţi miraţi de mulţimea de prooroci mincinoşi care se ridică şi de propagarea 

erorilor şi a denaturării Scripturilor pe care  o fac aceşti prooroci mincinoşi ... nu, nu 

fiţi surprinsă, copila Mea, de oameni care râd batjocoritor când spui încă: „ Cred în 

Tatăl Meu din Cer, cred în unul Dumnezeu, Tată al tuturor; cred în Slăvita Prezenţă a 

Fiului Lui Preaiubit în Sf. Împărtăşanie, cred în Iisus Hristos, zămislit de la Duhul 

Sfânt, născut din Fecioara Maria;” nu, fiică, ei nu cred în Învierea Fiului Meu, nici în 

Divinitatea Lui ... Zic ţie: fii în pace în timpul furiei şi, în încercări, rămâi în Pacea 

Mea; răspândeşte Pacea Mea; nu lîsa niciodtă inima ta să se tulbure din pricina 

cruzimii oamenilor ... sunt cu tine şi de nu Mă vezi, copila Mea, Eu sunt cu tine; Fiul 

Meu este pe calea pe care a lăsat-o, ca să fie în mijlocul vostru; aşadar, curaj! Curaj şi 

nu-ţi fie teamă; pune-ţi nădejdea în Mine şi în nimeni altcineva; Eu sunt Yahve, Avva 

al tău, şi-ţi promit să te aduc acasă. Aşa că mergi şi arată Puterea Mea şi Milostivirea 
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Mea; Eu sunt cu tine: mergi, mergi şi spune tuturor: „ajutorul vine de la Dumnezeu, 

nădejdea vine de la Dumnezeu; întoarceţi-vă la El şi El vă va salva;” te binecuvântez, 

Vassiliki, cinsteşte pururea Numele Meu! 

 

Bangladej, 17.2. 95i 

(Chiar înaintea întâlnirii de la Daka) –Doamne? Susţine-mă şi aşează statornic 

cuvintele Tale înaintea ochilor mei. Adu-mi aminte Învăţăturile Tale; O, Doamne, 

Cuvintele Tale să fie dinaintea mea ca o Lampă în faţa picioarelor mele ca să nu mă 

împiedic. 

-Pacea să fie cu tine; niciodată nu te-am părăsit şi nici nu te voi părăsi; (Am vrut să 

spun ceva) Vassula, şşş, ascultă-Mă... (aceasta a spus-o foare încet şi blând.) sprijină-

te pe Mine aşa cun te-ai sprijinit înainte şi te voi călăuzi şi prin tine, pe ceilalţi! Noi? 

Ic 

Daka – Bangladej, 17.2 95          

(Dumnezeu m-a adus înapoi la Bangladej unde mi-a vorbit întâia dată. M-a adus la 

începuturile convertirii mele unde a început „Adevărata Viaţă în Dumnezeu”. ) 

-Vassula Mea, te binecuvântez; vino, Duhul Meu este cu tine şi va fi cu tine astfel ca 

tu apoi, ca Ecou al Meu, să fii în stare să dai Mana Mea Cerească tuturor; venirea Mea 

din nou aici cu tine a fost de aşa natură ca să binecuvântez prin tine premisele Naturii 

fiinţei voastre; prin aceasta înţeleg fiinţa voastră în existenţă şi vie! (Înaintea 

convertirii , încetasem de ami fi şi când Dumnezeu m-a întors la El, am început să 

trăiesc.) Eu, Iisus, am venit în sărăcia ta, în mizeria ta, ca să te înalţ la Inima Mea şi să 

fac din tine semn viu al Milostivirii Mele divine. Îngăduie-Mi să vorbesc prin tine 

acum şi să dau în aceste întâlniri harurile Mele; strânge cu Mine această recoltă 

bogată pentru care nu tu ai lucrat; roagă-te fără încetare şi onorează-Mă; păstrează 

sfânt Numele Meu; Eu, Iisus, sunt cu tine. 

 

Daka, 18.2 95 

-Doamne! Tu m-ai educat peste noapte. Fericirea e rezervată pentru cel nenorocit şi 

pentru sărman; aşa am ajuns să observ ceea ce ochiul nu poate să observe decât 

numai dacă îi e dat de sus. 

-Pacea să fie cu tine; nu pot să văd floarea-Inimii- Mele pierind. (În nov. 1985, când 

totul a început, îngerul Daniel, înainte de a se prezenta, mi-a luat mna şi a desenat o 

inimă şi din mijlocul ei, o floare: Dle Dragomir, urmează desenul pe care vă rog să-l 

copiaţi dvs., mulţumesc)  Nu pot să te văd lovită de orbire pe veci, Inima Mea este 

locaşul tău şi salvarea ta, cum să pot să văd acest noe acoperind coertul Meu şi să 

rămân tăcut? O singură suflare a Suflării Mele a trebuit ca să spulber ceea ce acoperea 

cortul Meu ... ( toate acestea au fost spuse în metafore. Ceea ce Iisus vrea să spună 

este astfel: norul: întunecimea sufletului, obscuritate; cortul: sufletul meu: Suflarea 

Lui: Duhul Sfânt.) şi acum, o întrebare: vrei să continui cu tot ce ţi-am dat şi să 

evanghelizezi cu iubire pentru Iubire? (Legămintele mele a trebuit să fie reînnoite pe 

premizele ivirii Adevăratei Vieţi în Dumnezeu.”) 

-Da, Doamne! 

-Spune:”da, Doamne, dar cu un foc înlăuntrul meu, cu râvnă pentru Casa Ta şi Slava 

Ta.” (Eu am spus-o.) Reînnoieştwe dar juruinţele tale faţă de Mine. (Am făcut-o.) şi 

Eu apoi, voi reînnoi harurile Mele asupra ta... (Iisus s-a oprit brusc şi a zis cele ce 

urmează:)  

-voi continua să vărs harurile şi învăţăturile Mele peste tine; bucură-Mă şi satură setea 

Mea, realizează ce ţi-am dat; plăcerea Mea este să dăruiesc ... Aminteşte-i 

duhovnicului tău (păr. Michael O’Carroll) cât de mult Mă bucură jertfa, la fel şi 
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generozitatea este agreabilă Ochilor Mei; doresc să vă amintesc la amândoi cât este de 

important să să ţineţi pasul cu Mine, („Pasul” lui Iisus este mai degrabă iute, rapid.) 

cu urgenţa Mesajului Meu; sunteţi în faţa zorilor unor mari evenimente ce or să vină; 

lucraţi din toată inima voastră; apoi, fiţi buni unul cu altul; căldiceala în lucrarea 

voastră Îmi displace; oh, ce-aş fi putut să vă dau mai mult decât v-am dat? V-am dat 

această Comoară Nepreţuită care a fost ascunsă ochilor omenirii şi a fost revelată 

numai Gertrudei, (I-a fost ei arătată de către Sf. Ioan Evanghelistul) această Comoară 

care a lăsat inima ei în totală răpire şi ochii ei captivaţi de minune; (Sf. Gertruda  este 

adesea numită Cea Mare după cum a fost una din cele mai mari mistice ale Bisericii 

Catolice. Deşi e a trăit aproape patru secole înaintea Sf. Margareta Maria, ea a avut 

o mare cuvioşie faţă de Inima lui Iisus. Cartea ei „Vestitorul Blândeţei 

Dumnezeieşti” este un poem viu despre Iubirea Dumnezeiască, o iubire de-a pururi 

legată de Inima Sfântă. Una din cele mai faimoase vedenii ale ei se raporta la Inima 

lui Hristos. Vedenia s-a petrecut cu ocazia sărbătorii Sf. Ioan Evanghelistul. În cartea 

ei, ea vorbeşte despre sine folosind persoana a 3-a. Un citat din Sf. Gertruda: „ Pe 

când era ea, aşa după cum îi fusese voia, cu totul cufundată în rugăciune, ucenicul pe 

care Iisus l-a iubit atât de mult şi care, pentru acest motiv, ar trebui să fie iubit de 

toţi, i-a apărut şi ea i-a zis: „Şi ce har pot să obţin eu, netrebnica de mine, de ziua 

ta?” El i-a răspuns: „Vino cu mine, tu eşti una aleasă a Domnului, hai să ne odihnim 

la pieptul Lui unde sunt ascunse toate comorile bincuvântării.” –Apoi, el a luat-o şi s-

au aşezat amândoi pe Inima Domnului nostru. Acolo a descoperit ea această 

Comoară de Preţ, pe care El o ascunde în Inima Lui. Când ea l-a întrebat pe 

Evanghelist de ce această comoară nu a fost dată înainte sau de ce el nu a vorbit 

despre această Comoară de Preţ, Sf. Ioan i- a spus: „Misiunea mea era să să dau 

Bisericii de la primele începuturi, un simplu cuvânt despre Cuvântul lui Dumnezeu 

Tatăl nefăcut care ar fi dat omenirii întregi destul de contemplat până la sfârşitul 

lumii, şi totuşi, fără ca vreo persoană să reuşească să înţeleagă pe deplin. Dar a se 

vorbi despre bătăile Inimii lui Iisus a fost pus de-o parte pentru timpurile moderne ca, 

auzind aceste lucruri, lumea, veche 

deja şi devenind rece faţă de a fost rezervată pentru timpurile voastre,: pentru 

ultimele zile; Inima Mea Iubirea lui Dumnezeu, să poată să se aprindă şi să devină 

iarăşi caldă...” (Legatus Domine Pietatis, Cartea IV, cap. IV; Sf. Gertruda, 1257-

1302) această Comoară de Preţ Sfântă a păstrat aceste bogăţii pentru generaţia 

voastră; acum înţelegi de ce, Vassula Mea, diavolul te are pe tine în vedere prima şi 

eşti prima lui ţintă de distrugere?          

-Acum, înţeleg, Doamne! 

-Nu te voi părăsi niciodată. Lucrează cu Mine (Iisus a zmbit) şi bucură-Mă; Eu sunt 

Viaţa ta ... roagă-te, ca Răul să nu se aventureze prea aproape de uniunea ta(a păr. 

O’Carroll şi a mea) ... roagă-te pentru completarea lucrării tale; roagă-te şi cere 

Tatălui să te desăvârşească; Eu, Iisus, vă binecuvântez pe amândoi şi adu-ţi aminte: 

aveţi încredere unul în celălalt, binecuvântaţi-vă unul pe celălalt, fiţi un exemplu de 

ceea ce va însemna unitatea! Fiţi una 

 

Daka, 21. 2. 95 

-Pace în inima ta; Vassula-Inimii-Mele-Sfinte, Floarea- Patimilor-Mele, Odrasla-

Tatălui-Meu, vreau să fii desăvârşită;  

-Doamne, unde s-ar găsi cuvinte destule spre a Te slăvi? Ai onorat ticăloşia mea cu 

nemaipomenita, uimitoarea Ta Prezenţă însufleţitoare. De-atunci încolo, nici o 

însărcinare n-a fost prea grea pentru mine; cu Prezenţa Ta, totul a devenit uşor şi o 

plăcere. M-ai învăţat că în Mâna Ta dreaptă ţii Biruinţa şi că Moartea a fost înghiţită 



 49 

de Viaţă. O, Salvatorule, atât de ardent să salvezi şi să întăreşti, blândeţea Ta m-a 

vizitat noaptea, în noaptea inimii mele, pentru a cânta o Sărbătorire, învierea unui 

cadavru. Tu ai pus întreaga Ta Inimă în acest cântec din iubire pentru noi toţi; şi ai 

făcut din mine o Harpă dinaintea Altarului Tău ... 

Muzica să răsune pentru Regele nostru, s-o lăsăm să răsune! Muzica să curgă până 

la marginile pământului şi să vibreze în fiecare hău, în fiecare munte, în fiecare vale!  

-Laudă Numele Meu întruna, ca acum! Ca astfel, singura ta Iubire să se bucure! 

Vassula, întăreşte Biserica Mea şi Eu voi întări credinţa ta şi sufletul; şi puţinul pe 

care mi-l  dai Mă bucură, multul pe care Mi-l dai, Mă încântă! Tatăl Meu în veac nu te 

va părăsi, El de-a pururi va veni în ajutorul tău. (Şi eu am observat aceasta. 

Dumnezeu Tatăl este primul care aleargă să mă mângâie. – Într-o zi, sub o grea 

prigonire, am mers în genunchi, strigând la Iisus după ajutor, am scris plângerea 

mea –folosindu-mă de acea carismă – şi în loc să-mi răspundă Iisus, Dumnezeu Tatăl 

s-a grăbit spre mine şi m-a mângâiat, promiţându-mi că în ziua următoar‚ totul se va 

aranja.’ Cuvântul Lui s-a împlinit precum a spus. Ştiu că Tatăl are o săbiciune pentru 

mine şi eu la fel.) Eu sunt pururea cu tine...       

-Nu uita că sunt ţărână şi că o suflare de vânt mă spulberă. Apele din Pieptul Tău cad 

peste munţi şi văi; - o revărsare a Duhului Sfânt- Tu dai apă tuturor celor cărora le e 

sete şi mă trimiţi peste dealuri la toate neamurile să strig: „De la singur Dumnezeu 

vine biruinţa şi îndreptarea.” Nu vă mai încovoiaţi de sete, treziţi amintirile voastre şi 

reculegeţi-vă, toţi cei care zaceţi în ţărână, căci Roua voastră este aproape. Aţi uitat 

cine v-a făcut, dar dacă beţi, veţi fi refăcuţi! (Iisus m-a ajutat cu Duhul Lui să scriu 

ceea ce am scris.  

-„Oh, veniţi la apă toţi cei însetaţi; cu toate că nu aveţi bani, veniţi! ... (Is. 55:1) şi voi 

spune: ascultă, şi sufletul tău va trăi ... 

-Împrăştie ceaţa dimprejurul meu, Comoară Inepuizabilă, de Trei-Ori Sfântă, Steaua 

Nopţii mele, Vas al sufletului meu, Stâlp de Foc arzător, nu mă lăsa închisă în 

întuneric; Sunet de Tunet, reînsufleţeşte sufletul meu şi dă-mi Învăţătură şi 

Îndreptare. 

-Tovărăşia Mea şi prietenia Mea te vor învăţa simplitatea, mergi pe drumul pe care l-

am pregătit pentru tine pentru a te aduce la desăvârşire. 

 

Daka – 23.2. 95 

(Priveam portretul lui Hristos)  Autorul Frumuseţii, cum cineva poate să nu fie 

fermecat de Tine? Ticăloşi cum suntem şi numai capabili de distrugere, Iubirea Ta 

niciodată nu ne părăseşte. Păcătuim, totuşi suntem Ai Tăi, dându-ne învăţături că, 

deşi suntem plini de păcate, Tu, în dorinţa Ta arzătoare de ne acorda iertarea Ta, 

continui să ne urmăreşti precum un iubit îşi urmăreşte logodnica: pentru a ne cuceri 

în întregime. 

-Da! Ce n-aş da ca să vă cuceresc inima voastră, a tuturor, pe deplin! Atât de puţin îi 

trebuie Salvatorului vostru ca să-L faceţi fericit; şi nimai o simplă privire către Mine 

(Asta a fost când m-am uitat la portretul Lui cu iubire) Mă bucură; pot să vă fac Ai 

Mei pe vecie şi Stăpânirea Mea asupra voastră vă va schimba sufletul într-un diamant 

cristal-curat, strălucitor şi fără pată; adevărat vă spun, numai dacă muriţi  „vouă 

înşivă”, veţi căpăta viaţă veşnică. Eu sunt lumina Vieţii; şi tu, fiică, adu-ţi aminte: 

fraţii şi surorile tale sunt încă departe de Inima Mea Dumnezeiască care poate să-i 

îndumnezeiască, sunt pe calea pierzării şi Nimicitorul îi mânâncă fără ca să-şi dea 

seama! Zidire! Trebuie nuami să vrei, şi voi coborî asupra ta ca un Râu, acel Izvor 

veşnic-curgător, care iese din Pieptul Meu. Ic 
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Indonezia –Jakarta, 25. 2. 95 

-Doamne al meu, Cuvântul Tău arde inima noastră ca un foc, cum se face dar ca 

atunci când vorbeşti, inima lor(a prigonitorilor Mesajelor) nu arde?  

-Roagă-te pentru aceştia, ca să pot să le dau o inimă care să Mă recunoască. 

Binecuvântata sufletului Meu, pimeşte acest surghiun dureros pe pământ; (după ce-ai 

văzut pe Domnul, vrei să fii mereu cu El.) într-o zi, am să-ţi arăt rezultatul lui; astăzi, 

te-am adus aici, în Indonezia, tot aşa cum v-am adunat pe toţi laolaltă, într-o singură 

adunare; spune-le: nu credeţi că Dumnezeu e de neapropiat, Dumnezeu este aproape 

de voi şi vă iubeşte ... cinstiţi Numele Lui; întoarceţi-vă la Mine şi schimbaţi-vă 

vieţile şi trăiţi în sfinţenie, căci Sfânt e Numele Meu; îngăduiţi-Mi să vă îndrept; 

pentru aceasta am nevoie de abandonul vostru total; singura voastră Scăpare este 

Inima Mea; ascultaţi şi înţelegeţi: zis-am că tot trupul e ca iarba şi frumuseţea ei ca 

florile sălbatice de pe câmpuri, dar iarba se usucă şi florile se veştejesc, dar Cuvântul 

Meu rămâne în veac ... şi sufletul vostru va continua să trăiască; sufletul vostru va fi 

în pace cu Mine în ziua când Eu voi veni să-l iau; ca să moşteniţi Slava Mea; acum nu 

vă înşelaţi zicând: „suflete, ai acum o mulţime de lucruri, luaţi lucrurile aşa cum vin: 

distrează-te şi lăfăieşte-te în bogăţia ta, e clar că moştenirea e a ta;” dă-ţi seama, 

copilul Meu, de pustiul pe care l-ai făcut din sufletul tău; dă-ţi seama, copilul meu, 

(Domnul se adresează fiecăruia) cât de dureros este pentru Mine să văd uscăciunea 

ta; te-am iubit dintotdeauna cu o iubire veşnică; micşorează suferinţa Mea, şterge 

durerea Mea şi întoarce-te la Mine, Tatăl tău, Ziditorul tău, Salvatorul tău şi Viaţa ta. 

voastră. Roagă-te din inima ta; iertarea îţi e acordată, dacă o ceri! Indonezia, 

îndreaptează-ţi paşii tăi către Paşii Mei, căci Ziua Mea este aproape şi, când voi veni, 

voi veni cu Foc, aşa că permite-Mi să te găsesc potrivită pentru Împărăţia Mea ... cere 

binecuvântări şi ţi le voi da; care tată refuză bunăstarea copilului lui? Deci, cu cât mai 

mult voi da Eu, care sunt Izvorul Iubirii, celui care cere! Eu sunt lângă voi, fiice şi fii, 

şi vă binecuvântez oferindu-vă Pacea Mea; veniţi ţi recunoaşteţi-vă păcatele, în faţa 

Mea, şi voi răspunde strigătului vostru de pocăinţă; Vassula, Eu sunt Yahve, Tatăl tău 

preaiubit şi Tatăl tuturor; laudă-Mă şi urmează-Mă fără întârziere, scoală-te acum şi 

roagă-te Tatăl nostru în felul în care te-am învăţat; Te iubesc cu duioşie! 

 

 Indonezia, 26.2. 95 

-Cu buzele mele, Doamne Atotputernic, am repetat la multe neamuri Cuvintele tale pe 

care le-am auzit  din propria Ta Gură, ca şi ei să se bucure de Prezenţa Ta şi să se 

bucure de Legea Ta. Nu mă lăsa să uit sau să neglijez Cuvântul Tău şi nu-mi îngădui 

să rătăcesc de la Poruncile Tale, reînsufleţeşte sufletul meu cu Cuvântul Tău, 

Doamne al meu.  

-Îţi dau Pacea Mea; copila Mea, nu eşti fără Tată; Eu Sunt Cel Ce Sunt este Tatăl tău; 

nu eşti fără adăpost; Împărăţia Mea, Splendoarea Mea şi Adevărul sunt Casa Ta; nu 

eşti oprită de la mâncare, căci Eu Însumi, cu Propria Mea Mână, îţi voi umple gura 

din Gura Mea cu Cuvântul Meu; sceptre şi tronuri nu pot fi niciodată stimate mai mult 

decât Cuvântul Meu; cu ce poţi să compari Bogăţiile Mele? Vassula Mea, odată, 

piereai de foame după Cuvântul Meu şi după Inima Mea; această Inimă a celui mai 

blând dintre taţi era jalnică şi plină de durere şi milă; cât de mulţi mai sunt cum erai tu 

odinioară! (morţi spirituali) Şi cât de mulţi voi mai avea de înviat, apoi de hrănit? ... 

dar s-a spus că în aceste zile de pe urmă zidirea Mea va cădea într-o aşa lepădare de 

credinţă şi răceală a inimii că o mulţime, chiar dacă nu Mă vor respinge, vor fi 

afectaţi; s-a spus că Satana va creşte în putere în zilele voastre; dar Milostivirea Mea 

este Nemărginită şi Mila Mea, la fel; dacă blestemul iese din gura Satanei, o 

binecuvântare din Gura Mea covârşeşte blestemul lui; binecuvântarea Mea este 
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Cuvântul din Gura Mea care luminează întunericul vostru şi pe aceia care trăiesc în 

umbra morţii; bunăvoinţa Mea este peste voi şi aşa că tot ce fac în aceste zile este 

pentru salvarea generaţiei voastre; şi tu, fiică, prezintă-Mă în întâlnirile tale aşa după 

cum totdeauna ai făcut; înfrumuseţează Casa Mea şi Eu o voi înfrumuseţa pe a ta; 

(Dumnezeu se referă la sufletul meu) însufleţeşte Casa Mea aşa cum ţi-am însufleţit-o 

pe a ta; (m-a însufleţit spiritual) mângâie-Mă pe Mine, Tatăl tău cu iubirea ta; hai să 

lucrăm. 

 

Indonezia, 27.2. 95 

-Sunt încă uimită de alegerea Ta, Doamne al meu, şi de tot ce mi se întâmplă! 

-Nu fi! (Aceasta a venit ca o poruncă.) Eu sunt Domnul cerurilor şi al pământului; zic 

ţie, dintr-un Nimic, Eu pot să fac un Altar pe care pot fi aşezate toate Bogăţiile Mele 

... spune-Mi: prin ce mijloace ai obţinut Cunoştinţa, tăria şi râvna să evanghelizezi?  

-Cu Duhul Tău, Doamne al meu! 

-Da! Cu puterea Duhului Meu Sfânt; fă loc acum pentru Duhul Meu Sfânt pentru a 

sădi în tine seminţe din Cer; îngăduie Duhului Meu Sfânt să cultive pământul tău şi să 

facă un Eden pământesc în tine; îngăduie, preaiubita Mea, Duhului Meu Sfânt, să ardă 

toate plantele uscate din tine şi înlocuieşte-le cu vlăstare Cereşti şi tinere viţe de vie; 

îngăduie Duhului Meu Sfânt să schimbe sufletul tău într-un Paradis unde Noi (Sfânta 

Treime) vom simţi că suntem înconjuraţi de umilinţă, pace, iubire şi bucurie; 

(seminţele şi vlăstarele Paradisului) da, îngăduie Duhului Meu Sfânt să prindă 

rădăcină în mijlocul sufletului tău şi să-l schimbe într-un alt Paradis; aşa că fă loc 

acum Duhului Meu Sfânt ca să locuiască în tine şi să continuie să te înveţe să trăieşti 

o Adevărată Viaţă în Noi; (Sf. Treime) spune acum aceste cuvinte: Doamne, dă-ne 

Împărăţia Ta, ca astfel să putem obţine nestricăciunea şi dumnezeirea pentru a avea 

viaţă veşnică; Amin. Află că numai seminţele semănate în tine de Duhul Meu Sfânt  

pot da roadă din belşug; fără aceste seminţe dumnezeieşti, sufletul tău va rămâne un 

pustiu, necultivat şi un pământ uscat! Aşa că, fiică, nu fi uimită de acţiunea Duhului 

Meu Sfânt ... vino, ucenica Mea, evanghelizează în Adunările Mele. Ic 

 

Pullz, 2.3. 95 

-Doamne al meu? 

-Eu Sunt; pacea să fie cu tine; până acum a trebuit să Mă acomodez cu tine şi cu toate 

amânările datorate administraţiei ... (Hristos mi-a reproşat că Mesajele pe care mi le-

a dictat au fost ‚puse de-o parte’ şi am luat din timpul Lui de dictare pentru 

administraţie, ex.: pentru aranjarea călătoriilor, faxuri fără întrerupere şi oameni 

care mă ţineau la telefon.) Vreau să te scap din aceste lucruri care fură timpul Meu! 

Zic ţie: Eu sunt Cel care te-am atras să scrii Mesajele Mele; nu vei putea să menţii 

pasul cu timpul Meu dacă ar fi să continui în acelaşi fel ca acum; ţi-am dat anumite 

reguli şi iarăşi nu au fost urmate; cu Harul Meu tu obţii Mesajele Mele şi Voia Mea 

este ca să mergi şi să le vesteşti publicului, aşa cum o faci, pentru ca să fii în stare să-i 

înveţi pe ceilalţi; - voi pune o nouă inimă în tine şi-i voi da o scânteie şi, cu Harul 

Meu, tu te vei conforma orânduielilor Mele; roagă-te şi fii cu Mine în Chemările 

Mele; te-am tolerat până acum, de-acum înainte, scopul Meu vine primul; de-acum 

încolo vei răspunde Apelurilor Mele, şi nu ale celorlalţi; Mesajele Mele vin întâi; de-

acum înainte, vei petrece timpul tău în armonie cu Al Meu (Când mă aflu sub 

dictarea Domnului, mă simt în pace şi fericită. Dar munca administrativă, etc., mă 

stresează şi mi-am pierdut liniştea, pentru că am fost ‚împinsă’ de oameni să atârn de 

ceea ce voiau ei de la mine. Am sfârşit prin a lucra pentru alţii, nu pentru Iisus.)  şi 

nu cu marile cereri pe care atât de mulţi ţi le impun, nici nu-ţi vei petrece timpul în 
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discuţii la telefon; spune oamenilor care vor să audă ‚ultimele ştiri’ despre Mesajele 

Mele, să se reculeagă în rugăciune şi să se echipeze cu ceea ce le-am dat deja. 

Vassula, adu aminte fiecăruia că cei care pe care Eu i-am ales pentru a lucra pentru 

Adevărata Viaţă în Dumnezeu, de nu reuşesc, sunt liber să-i înlocuiesc; doresc ca 

fiecare dintre ei să-şi re-examineze conştiinţa şi : rugaţi-vă să obţineţi o deschidere; 

încercaţi să descoperiţi ceea ce vă lipseşte şi ceea ce voiesc Eu de la voi; Satana vă 

observă pe toţi şi a jurat să oprească Planul Meu prin a-i pune piedici şi prin a folosi 

împotriviri tari; ameninţările lui ajung la cer zilnic; lucraţi puternic şi de bună voie, 

fără întârziere; pentru Mine, lucraţi cu Duhul Meu, şi nu cu al vostru; - de cineva 

lucrează pentru propriile lui interese şi fără iubire, voi interveni iarăşi ... şi tu, fiică, 

de-acum înainte, fii atentă şi veghează; Înţelepciunea va continua să te înveţe, aşa că, 

gata! (Aceasta a fost spusă foarte puternic, a sunat ca cineva care zice: BASTA! În 

italiană. Am înţeles că Iisus nu vrea ca eu să fac ‚scriptologie,’ chiar dacă este pentru 

Adevărata Viaţă în Dumnezeu, nici să-mi pierd timpul la telefon.) – încrede-te 

complet în Mine şi continuă cu darul proorociei pe care ţi l-am dat; Eu sunt cu tine; ic 

 

3.3 95 

-Doamne al meu?    

-Eu Sunt; pacea să fie cu tine, copila Mea; auzi-Mă: în nimicnicia ta, pot să lucrez 

minuni, aşa că adaptează-te rânduielilor Mele şi nu uita niciodată cum lucrez; 

păstrează-Mă în inima ta şi vei obţine Pacea Mea; nu uita niciodată ce ţi-am zis ieri! 

Pune-Mă pe Mine pe primul loc şi dă-Mi din timpul tău ca să continui să-Mi scriu 

Mesajele; fii pe placul Meu şi înscrie Numele Meu în inima ta; Eu sunt bărbatul tău şi 

Numele Meu va fi onorat; fiecare din preajma ta, care lucrează de asemenea pentru 

Imnul Meu de Iubire, să se comporte faţă de tine ca şi cum n-ai mai fi printre ei; 

(adică, să încep să iau iniţiative) roada trudei tale se va înmulţi în mâinile lor; (Am 

înţeles: scrierile Adevăratei Vieţi în Dumnezeu şi întâlnirile-mărturii ţinute.) Eu, 

Iisus, sunt cu tine; aşează-Mă, Vassula Mea, înaintea şi deasupra tuturor celor lumeşti, 

ca surghiunul tău să nu-ţi mai pară atât de greu ca acum; grăbeşte-te, copila Mea, şi 

înţelege cât de scumpă şi de dragă Îmi eşti; Eu sunt Prietenul tău şi te observ cu iubire 

şi milă; nu te voi părăsi niciodată; tratează-mă cu blândeţe, răspunzând chemărilor 

Mele cu râvnă şi din toată inima; Te iubesc, Vassula şi Eu, Eu nu te voi abandona 

niciodată; te voi întări, Cetate-A-Mea cu Duhul Meu. Vino acum şi fă semnul Crucii 

Mele peste tine ... (M-am închinat făcându-Mi semnul crucii.) bine; vino acum. 

 

6.3. 95 

(Deodată, Crucea de pe Mine se îngreuna prea tare.) -La început, Doamne al meu, m-

ai ţinut strâns în Braţe şi ai vegheat asupra fiecărei respiraţii a mea cu o bunătate de 

mamă. Aminteşte-ţi,m-ai modelat cu atât de multă grijă, aşa cum se modelează argila 

moale, niciodată n-am simţit că eram nimicită ca  să pot astfel să încep viaţa mea din 

nou, atât de blândă era atingerea Ta; apoi, m-ai dăruit cu Duhul Tău Sfânt, 

Dătătorul-de-Viaţă, şi zilele mele de-atunci încolo aleargă, văzând numai farmec în 

zborul lor; De ce astăzi sunt călcată în picioare de insensibilul care nu poate să 

zărească prin întunecimea lui adâncă, de cei care trăiesc într-un văl de nepătruns şi 

care trebuie să bâjbâie drumul lor atunci când trebuie să meargă? Mi-ai făgăduit că 

măreţia lor va fi redusă la nimic şi înţelepciunea lor, la praf şi pulbere. Eşti renumit 

în a salva pe cei umil şi pe cel nevinovat, eşti renumit în a lua seama la tot ce s-a spus 

şi făcut; trebuie să fiu permanent zdrobită de Balast? ( Balast: mort spiritual) Cât de 

mult mai trebuie să fiu lovită? Încercările mele nu Te-au provocat încă? Pot să devin 
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şi mai mişelnică decât sunt deja? Şi acum, te desfeţi să mă ai acolo unde lumina 

însăşi este ca miezul nopţii. 

-Ascultă, mieluşeaua Mea: să-ţi spun acum că te voi despovăra (a: uşura; b: povară 

mai înseamnă şi ‚un oracol’, în evreieşte: ‚Massa.’ Înţelesul dublu aici este: să-ţi 

spun acum că Mă voi opri din a-ţi mai da oracole,’ etc. Astfel, cuvântul: des-povăra; 

a se citi: Ier. 23: 33-40) de Crucea Mea, pe care tu ai cerut-o cu atâta generozitate s-O 

împarţi cu Mine, ar fi totală nebunie din partea Mea! Încercările pe care le porţi pentru 

Mine nu sunt mai multe decât fiecare le are ... nu-ţi pierde curajul, fiică, şi nu te 

aventura să zici: „ Cel care evaluează inima oare nu are înţelegere?” Înţelepciunea 

Mea nu poate fi explorată de oameni; priveşte! Alergarea ta nu s-a terminat, apoi, n-ai 

auzit cu câtă disperare închişii din Hades (Purgatoriu) ciocăne la uşa ta? (De mai 

multe ori, între 4-4.30 dimineaţa, uşa dormitorului meu aproape ca s-a  dărâmat din 

pricina sufletelor care ciocăne.) Nu Eu oare te-am şcolit ca inima ta să înţeleagă 

misiunea ta? Vassula! Nu auzit-auzi tu oare gemetele lor? Chinuite în noapte, aceste 

suflete bat la uşa ta pentru ajutor; (ajutor le dăm prin rugăciuni) eşti slabă şi acum te 

clatini ... nu Mă dezamăgi ... în timpul foametei am venit ca să te hrănesc şi iarăşi, la 

vremea morţii, voi veni să te salvez, aşa că fă-Mă fericit şi îngăduie-Mi să te folosesc 

pentru interesele Mele; iubeşte-Mă şi iubirea ta pentru Mine să crească pentru ca 

vermina să nu acopere niciodată carnea ta; creşte numărul rugăciunilor tale şi oferă-le 

pentru intenţiile Mele; Nu-Mi voi ascunde niciodată Faţa de tine; niciodată. (Iisus a 

spus aceste cuvinte foarte solemn) Roada-Iubirii-Mele, Floarea-Cununei-Mele-de-

Spini, Bobocul-Bisericii-Mele, nu fi intimidată de Piroanele Mele, Eleva-Conciliului-

Meu, oare nu ştii că umilirea şi defăimarea te sfinţesc? Ai uitat că Eu te socotesc ca 

una din fetele Bisericii Mele? Ce este mai de dorit decât să fii înrudită cu Sângele 

Meu? Eu Însumi te-am ales pentru a fi crainica Mea la multe neamuri şi să te învăţ 

Scrierile Sfinte, (Sf. Biblie) picurând în gura ta Cunoaşterea Mea, ca mierea care curge 

din fagure; Cunoaşterea Mea e dulce, dar şi amară; (Aluzie la Ap. 10: 8-11) dulce 

pentru că vesteşte slăvită biruinţa Mea cu poporul Meu, şi amară din pricina 

apostaziei dureroase a Bisericii Mele dinaintea biruinţei Mele ... 

Ahh, generaţie! (Aceasta a fost un adânc suspin dureros al Domnului) ceasul 

întunericului este asupra voastră, acum când v-aţi îmbarcat pe vaporul morţii care vă 

va duce la moarte; semnalul pericolului vi s-a dat acum aproape de 10 ani (Acest 

Mesaj îşi va sărbători a zecea aniversare în nov. 95); a tot răsunat la urechile voastre 

de aproape 10 ani, dar voi fugeaţi de Glasul Meu care tuna în tot acest timp ... străinii 

au fost mai atenţi şi mai sensibili la Glasul Meu decât voi, voi ((am înţeles: 

sacerdoţii... mulţi refuză să creadă în harismele profetice care ar putea ajuta Biserica 

şi de fapt, ajung prigonitori ai Duhului Sfânt care dă asemenea harisme.) care 

chemaţi Numele Meu zilnic, numai dac-aţi putea asculta; dacă voi care sunteţi pe cale 

să muriţi, aţi vedea ajutorul Meu salvator! Dar un văl întunecos acoperă ochii voştri ... 

ah, (un alt suspuin adânc) dac-aţi fi ştiut numai ce extrem de morţi sunteţi şi că restul 

devin groparii propriilor voastre morminte ... a purta mărturie contra Duhului Meu 

Sfânt şi a încerca să tăinuiţi Lucrările Mele care sunt pentru Slava Mea, vă va duce în 

focurile veşnice; Îţi spun, fiică, nu există măsură pentru durerea Mea, aşa că îngăduie-

Mi, fiică, să împart Crucea Mea cu tine şi îngăduie-Mi să continui să te cultiv până la 

capăt. Întoarce-ţi ochii către Mine şi niciodată nu Mă pierde din vedere; îţi făgăduiesc 

că vom săvârşi împreună misiunea ta; înlătură orice tendinţă de a administra, căci 

aceasta a fost cauza acestei amânări periculoase! Fă Mesajul Meu cunoscut tuturor şi 

arată-le că Eu sunt un Dumnezeu care salvează. 

 

 Paris, 18.3. 95 



 54 

(Întârzierea de 6 luni a Mesajelor a fost recuperată în 2 săptămâni. Am scris timp de 

2 săptămâni fără oprire, câte 7-9 ore pe zi. Am lăsat cu totul administraţia care  

mânca tot timpul lui Iisus şi M-am supus Lui, ocupându-mă numai de scris. Am oprit 

scurt şi telefoanele. Scrisorile au rămas nedeschise şi trimise asociaţiei pentru a  se 

ocupa de ele.  Programarea mitingurilor nu s-a mai făcut de către mine, ci de către 

asociaţia”Adevărata Viaţă în Dumnezeu” din Franţa.) 

-Vassula, eforturile tale Mă bucură; singură nu eşti; în al doilea rând, Mă desfăt când 

cuvintele Mele de îndreptare nu sunt luate cu uşurinţă, nici nu trec pe lângă tine 

nebăgate în seamă; îngăduie-Mi să fiu Călăuza ta şi îndrumătorul tău spiritual; am 

rânduit Planul Meu de Salvare în tine, ca, prin tine, Mesajele Mele să se săvârşească 

după Voia Mea. Permite-Mi să te folosesc acum numai încă pentru puţin timp; 

perseverează la datoria ta şi bucură-te făcând-o. Parteneriatul Meu  este cel mai dulce 

dintre cele mai dulci; dacă spini şi mărăcini vin, nu te teme, aceştia trebuie să vină 

oricum, te voi ridica pentru a trece peste ei; nu-ţi vor face niciun rău; - măreşte Viţa 

Mea, fiică, şi voi întinde toate roadele Viei Mele şi marginile ei nu vor avea sfârşit; - 

Planul Meu este să vă salvez pe toţi, dar am nevoie de dăruire pentru a ispăşi vina 

acestei generaţii; mare este durerea Mea să Mă uit la ei cum se duc în focul pregătit de 

vrăjmaşul Meu. (Deodată Iisus a strigat cu Glas mare.) Eu Sunt Izvorul Vieţii! Şi din 

Pieptul Meu, Ape Vii ţâşnesc! Veniţi! Veniţi şi beţi, nu vă voi cere plată, dacă unui 

om oarecare îi e sete, lăsaţi-l să vină la Mine! Eu sunt Viaţa şi dinaintea voastră şi în 

mijlocul vostru Eu stau ... - Fiică, miriade de îngeri vor fi lângă tine ca să te 

însoţească în misiunea ta.(La reuniunea din Paris, la Palatul Congreselor.)  Eu, Iisus, 

te binecuvântez, şi-ţi zic: ‚lo tedhal!’  (‚Nu-ţi fie frică!’ în aramaică, limba lui Iisus.) 

 

21.3. 95 

-Fie Numele Tău binecuvântat, care m-a binecuvântat de trei ori, îngăduindu-Mi să 

văd acest plan tăinuit, care a fost în Inima Lui Sfântă de la începuturi şi revelată celui 

unuia ales pe care El l-a iubit atât de mult. (Sf. Ioan Evanghelistul) Acum, şi eu am 

auzit în El Mesajul Lui, această Comoară inestimabilă despre care Sf. Gertruda a 

avut o întrezărire. Curând va veni o vreme când nu va mai fi nevoie ca semenul să 

încerce să-l înveţe pe semen, sau un frate să spună unui frate:’învaţă să-L cunoşti pe 

Domnul.’ Nu, toţi Te vor cunoaşte, de la mic la mare, din moment ce vei ierta 

nelegiuirile lor şi nu ţi le vei aminti niciodată.’ (Evrei, 8:11-12) Voi încerca să merg 

în ritmul pe care Tu l-ai rânduit pentru mine, fără a mă abate, şi de a îndrăgi 

Comoara pe care ne-ai dat-O  nouă, tuturor. 

-Sunt foarte mulţumit de munca ta (întârzierea a fost recuperată); trage din această 

Comoară Neasemuită pe care am ţinut-O ascunsă pentru timpurile voastre, când inima 

oamenilor se va răci, nerecunoscători, plini de laudă de sine şi lipsiţi de credinţă. 

Intenţiile Mele sunt să reaprind această flacără muribundă şi să-i fac să-şi schimbe 

gândul ca astfel tămăduiţi, să Mă recunoască pe Mine ca pe Supremul Înalt Preot, 

Hristosul, şi Regele regilor. Vino dar aproape de Mine şi bucură-te de lucrurile bune 

pe care le vezi, fă-ţi plinul din acest Izvor Inepuizabil de bunăstare; nu te descuraja 

când oamenii se uită, neînţelegând că Harul şi Milostivirea sunt în mijlocul lor, roagă-

te pentru aceştia; gheaţa nu rezistă la foc; voi topi această gheaţă cu Duhul Meu Sfânt, 

aşa că bizuie-te pe Mine şi spune: ‚Dumnezeu este cu noi curând;’ Preaiubitul tău 

Iisus 

 

Tokio, Japonia, 30.3. 95       

-Doamne al meu?Uită-te jos din Cer, din locaşul Tău sfânt şi slăvit. Iată-Mă în 

mijlocul copiilor Tăi, cu toate că o mulţime dintre ei nu Te cunosc ca pe cel mai 
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milostiv Tată. Tată, fă Numele Tău cunoscut, Duhul Tău să călăuzească pe copiii Tăi 

din moment ce Tu eşti Tatăl nostru. Deschide cerurile acum şi vino la noi. La Vederea 

Ta, tot neamul va fi mişcat şi se va lepăda de puterea păcatului care îi ţine. La 

Înfăţişarea Ta, şi acest neam se va logodi cu Tine şi se va numi: „Logoditul.”  

-Da, Mă voi logodi cu acest neam, Mă voi logodi cu ei din bunătate şi iubire, şi la 

sfârşit, ei vor proclama într-un singur glas Numele Meu: „Tatăl Nostru!” apoi, 

întreaga ţară se va căsători cu Mine ...” şi precum un mire se bucură de mireasa lui, tot 

aşa şi Eu Mă voi bucura în ei. (Is. 62:5)  

Mai târziu, a spus Iisus: 

-Roagă-te pentru copiii Mei din Japonia; scrie acestea şi spune-le: Eu sunt în zilele 

voastre, în aceste zile ale întunericului, arătându-Mi Sfânta Mea Faţă în întregime; nu 

am venit să vă amintesc de Prezenţa Mea ca să vă osândesc, am venit ca să vă chem 

pe toţi la Inima Mea Sfântă! Intenţionez să dau vederea orbilor şi să iau vederea 

acelora care pretind că văd. Voi alege slăbiciunea ca să-Mi arăt Puterea şi Sărăcia ca 

să arăt Bogăţiile Mele şi Slava Mea; deschide-ţi-vă inimile şi vorbiţi-Mi; Numele Meu 

este: Iisus şi Iisus înseamnă: ‚Salvator;’ Curând, foarte curând, voi veni cu miriade de 

îngeri, da, Întoarcerea Mea este iminentă; uitaţi-vă în jurul vostru, n-aţi observat 

Semnele Mele? Nu vă temeţi de Mine, su sunt singurul Adevăr şi Calea voastră spre 

Cer; veniţi la Mine aşa cum sunteţi, nu aşteptaţi să fiţi sfinţi, nu spune, preaiubita mea 

Japonie: „Nu pot să vorbesc, şi dacă o fac, El nu mă va auzi;” Sunt în paragul uşii tale 

acum, cu Inima Mea în Mână pentru a ţi-O oferi; Eu sunt Inima Sfântă şi am făcut un 

Nou Imn de Iubire pentru voi toţi; Milostivirea se coboară acum pentru a chema pe 

toţi aceia care nu M-au căutat niciodată, şi nici nu M-au ştiut, ca să se alăture şi ei 

adunării Sfinţilor Mei. Scripturile spun: „Dumnezeu nu are favoriţi, şi oricine, de 

orice naţionalitate, care se teme de Dumnezeu şi face ceea ce este drept, este primit de 

El; (Fapte, 10: 34-35)  N-aţi ştiut oare că Eu sunt un Dumnezeu care este umil şi bun, 

iertător şi mult milostiv? Nevrednicia voastră Mă atrage, căci Eu sunt Totul şi pot să 

am grijă de voi; neputinţa voastră de a ajunge la Mine Mă face şi mai nerăbdător să 

Mă plec din Cer ca să vă înalţ la Mine; îngăduiţi-Mi dară să intru în inima voastră şi 

să vă împodobesc cu Slava Mea! Căutaţi-Mă şi Mă veţi găsi, bateţi şi vă voi deschide; 

şi de spuneţi: „cine sunt Eu să pătrund în inima voastră?” vă voi spune: „tu eşti copilul 

Meu, Proprietatea Mea şi Sămânţa Mea; tu Îmi aparţii Mie, şi numai Mie; tu vii de la 

Mine şi de la nimeni altul; de aceea te vreau în Inima Mea; - nu, poate că nu M-ai 

căutat, dar Eu te-am găsit; acesta, Japonie,  copilul Meu, este Mesajul Meu pentru 

tine; te binecuvântez, lăsând Suspinul Iubirii Mele pe fruntea ta; Iisus 

 

Oita, Japonia, 31.3. 95 

Când eram închisă în întuneric şi prizonieră în temniţa păcatului, unde spectre crunte 

neoobrăzate îmi chinuiau sufletul, şi pe când mă gândeam că voi rămâne acolo uitată 

şi mazilită de la Veşnica Ta Lumină, Tu, ca o mie de sori stălucitori, Te-ai coborât 

din Slava Ta, iluminând noaptea mea groaznică. Pe neaşteptate, cineva stătea acolo 

şi inima mea a săltat de speranţă. O Suflare a trecut uşor peste faţa mea, 

deschizându-mi ochii: şi Dumnezeul cel Nevăzut a devenit Vizibil; şi pe când stăteam 

faţă în faţă cu Puritatea, Splendoarea şi Suveranitatea, am venit întru fiinţă; Suflul 

Atotputerniciei m-a înviat şi nelegiuirea a încetat de mai exista. 

-Ţărână şi cenuşă, ţi-am dat o inimă de carne acum şi am insuflat în tine un duh viu; 

deşi cugetul tău a căzut într-o adâncă uitare, Milostivirea Mea a venit în ajutorul tău şi 

te-a salvat, tămăduindu-te; Zis-am: „Voi deveni Bărbatul ei, Educatorul ei şi 

Protectorul ei şi ea va fi mireasa Mea, ucenica Mea şi copila Mea şi o voi călăuzi pe 

un drum minunat; picioarele ei vor călca pest e safire, voi fi steaua ei când va trece 
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prin văi întunecate şi toiag şi cârjă când prigonită şi vânată; cu toate că va trece 

pustiuri şi văi, ei nu-i v fi sete sau foame; Eu voi fi Potirul ei şi Trupul Meu va fi 

hrana ei; Eu voi fi tema rugăciunilor ei şi Cântecul ei în adunările Mele;” şi acum, 

copilă a predilecţiei Mele, curaj, alergarea ta nu s-a terminat, o voi termina împreună 

cu tine, Mâna Mea în mâna ta; (înţeles dublu: mă ajută să scriu şi să merg) fii în Pace 

şi îngăduie-Mi să te învăţ în fiecare zi! I-am învăţat pe discipolii Mei şi i-am format şi 

aşa cum i-am hrănit cu Cuvântul Meu, tot aşa Cel Unul, care te-a înviat, te hrăneşte; 

cu Duhul Meu Sfânt, învăţa-te-voi să ocoleşti tot răul; mai vrei încă să mai înveţi de la 

Mine? 

-Da, Doamne. 

-Bine; atunci, vei învăţa. Tatăl şi cu Mine vom continua să vărsăm peste tine 

Invăţăturile ca proorocia ... Plăcerea Mea este să te învăţ, cu deosebire suflete ca al 

tău care trebuie să depindă numai de Mine şi care sunt bine dispuse, nerăbdătaore 

precum copiii care vor să fie plăcuţi Învăţătorului lor! Mă desfăt în asemenea suflete! 

În sfârţit, vreau să mai adaug un lucru pe seam aMesajelor Mele: am hotărât să-Mi 

grăbesc Întoarcerea, nu voi mai aştepta mult timp până să Mă întorc; chiar dacă mulţi 

refuză să creadă aceasta, vor crede când se va întâmpla, dar atunci, inima lor va fi 

nepregătită să Mă primească; Întoarcerea Mea este iminentă şi de aceea , fiică, sunt 

neliniştit pentru tine ca să te grăbeşti şi să termini lucrarea pe care Tatăl Meu şi cu 

Mine ţi-am dat-o prin Duhul Sfânt; Comoara Mea, îngăduie-Mi să continui dictarea  

Mea tără niciun fel de întârziere din partea ta; afecţiunea Mea pentru tine este mare şi 

te voi ajuta să-ţi aşezi inima drept şi să-Mi fii plăcută. Vezi? Vezi cum te-am 

despovărat de munca administrativă? De-acum, te voi avea numai pentru Mine singur; 

te voi chema şi vei fi disponibilă; restul Mesajelor Mele acum îţi vor fi date cu 

promptitudine înaintea zilei arătării Anticristului...  

-Cum va trebui să continuăm când el va apărea?  

-Numai timp de trei zile şi trei nopţi (număr simbolic pentru 3 ani şi jumătate) nu vei 

putea continua aşa cum vrei; dar această tăcere va fi ruptă de Propria Mea Mână după 

deschiderea peceţii a şasea; (uită-te la notele de la sfârşitul Mesajului) bucură-te, căci 

voi fi cu tine curând! Glasul Meu se va auzi şi vrăjamşii Mei vor tremura şi-şi vor 

bate piepturile. Eu sufăr astăzi cu tine precum am agonizat la Gheţemani; vino, 

Vassula, te binecuvântez pentru că-Mi aduci onoare şi laude (Iisus se referă la 

adunări)  şi că-Mi dai timpul tău pentru a scrie prin mâna ta. 

Note pentru cititor pentru a înţelege: 

Numai pentru 3 zile; Ap. 11: 11. „După 3 zile şi jumătate, Dumnezeu a suflat viaţă 

peste ei  şi ei s-au sculat...” Aceasta se referă la cei doi martori, cei doi profeţi: Ilie şi 

Moise. Cele Două inimi astăzi, Inima Neprihănită a Mariei şi Inima Sfântă, ne 

proorocesc un minister paralel cu al lui Ilie şi al lui Moise. Ilie reprezintă proorocia 

şi pregătirea venirii Domnului, ca Ioan Botezătorul care a venit în acelaşi duh ca al 

lui Ilie. Moise reprezintă Legea.  Cei trei ani şi jumătate, orice profeţie cerească va fi 

redusă la tăcere, care va fi timpul domniei lui Antihrist. ‚o vreme şi două vremi şi 

jumătate; şi toate aceste lucruri se vor întâmpla când el care distruge puterea 

poporului sfânt  întâlneşte sfârşitul lui. (Daniel, 12:7) „Fiara care iese din adânc va 

purta război lor şi-i va copleşi şi-i va ucide.” (Ap. 11:7)  „Şi din popoare, din 

seminţii, din limbi şi din neamuri vor privi la trupurile lor trei zile şi jumătate şi nu 

vor îngădui ca ele să fie puse în mormânt. Iar locuitorii de pe pământ se vor bucura 

de moartea lor şi vor fi în veselie şi îşi vor trimite daruri unul altuia, pentru că aceşti 

doi prooroci au chinuit pe locuitorii de pe pământ.” (Ap. 11: 9-10)             

„Dar această tăcere va fi ruptă  de Propria Mea Mână după deschiderea celei de a 

şasea pecete.” Va fi sfârşitul celor trei ani şi jumătate ai puterii Antihristului.” 
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Şi după cele trei zile şi jumătate, duh de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi s-au 

ridicat pe picioarele lor şi frică mare a căzut pe cei ce se uitau la ei. Şi din cer au 

auzit glas puternic, zicându-le:Suiţi-vă aici! Şi s-au suit la cer, în nori, şi au privit la 

ei duşmanii lor. Şi în ceasul acela s-a făcut cutremur mare şi a zecea parte din cetate 

s-a prăbuşit şi au pierit în cutremur şapte mii de oameni, iar ceilalţi s-au înfricoşat şi 

au dat slavă Dumnezeului cerului.” (Ap. 11:11-13) „Glasul Meu se va auzi şi 

duşmanii Mei vor tremura şi-şi vor bate piepturile.” „Ei au strigat  munţilor şi 

stâncilor: Cădeţi peste noi şi ne ascundeţi pe noi de Faţa Celui ce şade pe tron şi de 

mânia Mielului.” (Ap. 6:16)                                            

„În vedenia mea, când a deschis pecetea a şasea şi s-a făcut cutremur mare, saorele 

s-a făcut negru ca un sac de păr şi luna întreagă s-a făcut ca sângele...”(Ap. 6:12) 

 

3.4. 95 

-Inima Mea este Locaşul tău, niciodată nu uita aceasta! Copila Mea, Eu, care sunt 

Supremul Preot Înalt vă zic: iubiţi-i pe preoţii Mei şi rugaţi-vă pentru ei; acum, 

ascultă şi scrie aceasta: voi instrui generaţia ta ca astfel când citesc Cartea Mea 

(Sfânta Biblie), o vor înţelege; 

-Altarule, îngăduie-Mi să să pun pe tine Cunoaşterea Mea, această Comoară Nesecată 

a Inimii Mele Sfinte ca oameni din fiecare popor, rasă, limbă şi neam să poată înainta 

şi a lesluji lor ; ş i când o vor face, îi voi reînvia şi le voi lumina ochii; căci Cuvântul 

Meu reface; dacă iubeşte cineva Cuvântul Meu, să se arate; dacă cineva Mă iubeşte, 

va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi Ne vom face casa 

Noastră în el; aveţi nevoie de Duhul Meu Sfânt cum aveţi trebuinţă de aer ca să 

respiraţi; cereţi Duhului Meu, care este Dătătorul de Viaţă, să vină la voi şi să facă noi 

minuni în sufletul vostru … cereţi Duhului Meu Sfânt să vă descopere înţelesul 

ascuns al Parabolelor Mele şi ale Pildelor Mele şi profeţiilor din timpul vostru; o 

cetate (cuvânt simbolic pentru:’noi înşine’) nu poate fi zidită fără temelii, (adică, fără 

abandon la Dumnezeu, ca astfel Dumnezeu să devină temelia noastră) căci acolo, 

înlăuntrul ei, nu poate să fie aşezământ de Sfânt Duh Al Meu; veniţi şi învăţaţi: Noile 

Ceruri şi Noul Pământ vor fiinţa când voi aşeza Tronul Meu în voi, căci voi da apă 

fără de arginţi din fântâna Vieţii oricui îi e sete; (Ap. 21:6) îngăduiţi Duhului Meu 

Sfânt dar să vă tragă la Împărăţia Mea şi la Viaţă Veşnică; răul să nu mai câştige 

putere asupra voastră ca să muriţi; pentru a vă salva, iarăşi Mi-aş da viaţa, în orice 

clipită şi fără ezitare; permiteţi Duhului Meu Sfânt să cultive ţarina voastră şi s-o facă 

un Eden terestru în voi, lăsaţi Duhul Meu Sfânt să facă din ţarina voastră un Nou 

Pământ, care să rodească în voi, încât primul vostru pământ, care a fost proprietatea 

diavolului, să se uzeze; apoi, încă o dată, Slava Mea va străluci în voi şi toate 

seminţele dumnezeieşti semănate în voi de Duhul Meu Sfânt vor răsări şi creşte în 

Lumina Mea dumnezeiască; îngăduiţi Duhului Meu Sfânt să vină la voi ca un foc tare 

şi care să vă purifice, arzând toate plantele uscate (adică: obiceiuri rele, păcate) 

rămase în voi şi să le înlocuiască cu plante cereşti şi vii încântătoare; (aceste plante 

cereşti sunt: virtuţile)  apoi, începând din acea zi, Eu Insumi voi fi păzitorul lor … fie 

ca vechiul vostru pământ, care nu e nimic altceva decât devastare şi ruină acum, să 

strige la Mine şi voi avea milă de voi, de ruşinea voastră … puţinii copaci rămaşi 

acum sunt uscaţi şi rupţi, buni numai pentru foc, aşa că permiteţi Duhului Meu Sfânt 

să schimbe sufletul vostru într-un alt Paradis, un Nou Pământ, unde Noi (Prea Sfânta 

Treime) ne vom face Casa Noastră în voi; căci, vedeţi, iarna a trecut şi florile apar în 

ţarina voastră; vedeţi? Viţa de Vie îşi formează primele flori, răspândind mireasma 

lor; acesta este Paradisul Nostru, Cerul Nostru; Noi vom veni în Grădina noastră să 

adunăm toate roadele ei; vom veni în Grădina Noastră şi Ne vom odihni în mijlocul 
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virtuţilor voastre care vor fi ca fântânile, puţuri de apă vie, văi bogate în copaci 

purtători de tămâie, păşuni şi vii, munţi de mir; căci umilinţa Ne e plăcută Nouă şi 

Iubirea Ne desfată; pacea Ne onorează şi bucuria Ne încântă; de ce, toate roadele sunt 

virtuţile care sunt plăcute Ochilor Noştri; permiteţi dară Duhului Meu Sfânt să vă 

cerceteze şi să vă arate că învăţătura sănătoasă este Viaţă; faceţi looc Duhului Meu 

Sfânt să prindă rădăcină în mijlocul sufletului vostru şi să se planteze acolo; acolo, în 

voi, unde mii de mărăcini şi spini obişnuiau să fie, Duhul Meu Sfânt va fi Pomul 

Vieţii, şi Împărăţia Mea, pe care o veţi obţine din bunătatea Mea,  vă va călăuzi spre 

nestricăciune şi îndumnezeire, pentru a avea viaţă veşnică; compară-te tu însăţi, 

Vassula, cu vechea ta fire; vezi? Vezi cum Duhul Meu Sfânt a schimbat vechiul tău 

pământ într-un Nou Pământ? Şi cum numai seminţele Lui pot să dea roadă bună din 

belşug? Şi că fără Prezenţa Lui, sufletul tău ar fi rămas necultivat, uscat şi o ţarină a 

secetei?  

-Dar despre Noile Ceruri, Doamne? 

-Noile Ceruri? Şi ele vor fi tot în lăuntrul vostru, când Duhul Meu Sfânt va domni în 

voi în sfinţenie; Duhul Meu Sfânt, însoţitor al Tronului Meu, va străluci în întunericul 

vostru, ca un soare splendid pe cer, deoarece Cuvântul vă va fi dat ca să vă exprimaţi 

gândurile şi vorbirea aşa cum aş dori Eu să gândiţi şi să vorbiţi, totul va fi exprimat în 

concordanţă cu Chipul Meu şi gândul; tot ce veţi face va fi în concordanţă cu 

asemănarea noastră, deoarece Duhul Tatălui va glăsui în voi; şi Noul vostru Univers 

va merge cu Duhul Meu Sfânt să cucerească restul stelelor (simbolic pentru oameni) 

pentru Slava Mea şi, aceia care nu au ţinut seama şi s-au abătut cu totul de la Legea 

Mea, vor fi ca o umbră trecătoare prin întuneric, niciodată în stare să cunoască 

nădejdea şi sfinţenia pe care am rezervat-o pentru timpurile voastre; Noile Ceruri, 

Altar, vor fi când Duhul Meu Sfânt se va vărsa de sus asupra voastră a tuturor, din 

înaltul cerului celui mai înalt; da, voi trimite Duhul Meu Sfânt în voi, ca să facă un cer 

din sufletul vostru, ca în acest Nou Cer să pot să fiu slăvit întreit şi, cum cărările 

acelora care au primit Duhul Sfânt vor fi îndreptate, tot aşa şi întunericul lor  şi 

întunecimea vor fi luminate şi refăcute în stele strălucitoare, luminând întunericul lor 

în vecii vecilor; curând, acest pământ şi cer vor dispare, fiindcă slava strălucitoare a 

Tronului Meu va străluci în voi toţi; Eu, Iisus, zic vouă: Eu, Înaltul Preot, din înaltul 

cerului, vă chem  să veniţi şi să vă alăturaţi Mie, apropiind Tronul Meu de har; este la 

îndemâna voastră; veniţi la Mine şi veţi moşteni Împărăţia Mea în Cer. Iisus 

 

12.4. 95 

-Doamne al meu? 

-Eu Sunt; pacea să fie cu tine; vei scrie cu Noi (Iisus vorbeşte în prezenţa Tatălui şi a 

Duhului Sfânt) astăzi? 

-Numai dacă mă vreţi, Doamne. 

-Te vrem… dacă rămâi cu Noi, micuţo, vei face progrese, aşa că tu, care aparţii Prea 

Sfintei Treimi, Ne vei sluji? Slujindu-Ne Nouă, tu Ne-ai asculta şi Ne-ai slăvi; 

-Vă voi sluji cu cea mai mare bucurie. 

-Fă-ne cunoscută calea prin care am venit la tine, apoi îngăduie-Ne să cântăm Noua 

Noastră Cântare (Mesajele) prin gura ta; aceia care nu sunt întinaţi  de puterile lumii, 

vor fi atraşi de Noi în Lumina Noastră Nepieritoare; astăzi, noi te trimitem pe tine ca 

pe o flacără mistuitoare, pentru a reînvia această flacără plăpândă din fiecare inimă, 

care este aproape stinsă; - Prezenţa Noastră prin această Chemare este: iertare; 

Prezenţa Noastră în mijlocul vostru este: bunătate şi blândeţe, dar curând Glasul Meu 

se va auzi ca un bubuitură de tunet în mijlocul vostru; - Glasul Meu va fi acel al 
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Dreptăţii; voi veni să curăţ pământul; purificarea Mea va fi ca o mică Judecată şi va fi 

cu dreptate. 

Mesaj de la Iisus pentru Statele Unite ale Americii: 

Spune-le aceasta: cu toate că, prin Chemarea Mea, am condus pe mulţi, în mod 

personal în siguranţă, înapoi la credinţă, pământul continuă să se prăpădească din 

pricina răzvrătirii, să se ofilească din pricina uscăciunii; dacă Ochii Mei, în aceste zile 

nu încetează să verse lacrimi de sânge este datorită faptului că o mulţime dintre voi ai 

căror ochi au văzut Slava Mea , Milostivirea şi intervenţia Mea puternică în aceşti 

ultimi ani, sunt ispitiţi să privească înapoi la ceea ce M-am jurat să nimicesc! Unde 

sunteţi voi, voi care număraţi minutele ca să fiţi cu Mine? Unde este dorirea voastră 

pe care aţi avut-o odinioară de a apăra Numele Meu şi de a-L ţine Sfânt? Tu, care ai 

fost departe de Inima Mea şi care ai venit la Mine spunând: „sunt bolnav” şi te-am 

tămăduit, iar ţi-ai întors urechea la apatie; chem în tristeţea Mea,  dar atât de mulţi 

dintre voi nesocotesc avertismentele Mele! „Transmite Mesajele Mele la toate 

cetăţile, ca ele să-şi schimbe vieţile,” zic Eu, dar de îndată ce chem, Glasul Meu este 

înecat de acest hău căscat, care locuieşte în cetăţile Mele … atât de mică însemnătate 

am Eu în ochii voştri? Eu care am suflat în voi un duh viu, nu însemnez mai mult 

pentru voi? Atât de mulţi dintre voi citesc şi răscitesc Mesajele Mele, dar fără ca să le 

trăiască, pentru că le citiţi, copiii Mei, fără să le înţelegeţi; (multe profeţii importante 

din aceste Mesaje au fost împlinite, dar nimeni nu a băgat de seamă) într-o clipită, 

inima voastră înflăcărată Îmi ridică osanale şi în următoarea, flacăra din voi se stinge;  

Tot atât de blând ca un tată care îi tratează pe copiii lui cu blândeţe v-am tratat Eu pe 

voi  şi v-am descoperit inimii voastre această Comoară Nesecată care a fost ţinută 

ascunsă de generaţii şi păstrată pentru Timpurile voastre, aceste Timpuri când 

Cunoştinţa şi Credinţa vor fi nesocotite din pricina răcelii lumii; Comoara Mea a fost 

rezervată pentru vremurile de pe urmă în care trăiţi voi acum, când oamenii vor 

prefera propriile lor plăceri decât pe Dumnezeu, predându-se mai degrabă fiecărui rău  

decât binelui. Revărs peste voi Comoara Mea Nesecată din Inima Mea Sfântă, precum 

cascade de apă peste munţi şi peste văi, pentru a vă face tari în iubirea voastră şi gata 

pentru Împărăţia Mea; Am fost ca un izvor ţâşnind în adâncuri, curgând la vale printre 

munţi, atrăgându-vă; dacă iubirea voastră nu pătrunde mai adânc decât acum şi nu 

creşte, nu vă veţi învrednici să intraţi în Împărăţia Mea în veac; învăţaţi să slăviţi pe 

Tatăl şi să-L iubiţi ca astfel, Tatăl şi cu Mine să ne facem Casa Noastră în voi; învăţaţi 

să tânjiţi şi să doriţi pe Tatăl, ca astfel, viaţa voastră să devină o rugăciune 

neîntreruptă; dacă spuneţi că sunteţi de la Dumnezeu, atunci iubiţi-vă unul pe altul tot 

atât de mult cât vă iubesc Eu, ca astfel, să trăiţi O adevărată Viaţă în Dumnezeu. Au 

minţile voastre nu au perceput Slava Mea în toţi aceşti ani cât v-am învăţat? Curând 

Mă voi întoarce la voi, aşa că nu vă aventuraţi să spuneţi: „Mai am timp să înaintez;” 

Iubire; veniţi acum şi învăţaţi să fiţi binevoitori în iubirea voastră pentru Tatăl Ceresc; 

învăţaţi să iubiţi nu numai pe semenul vostru, dar şi pe aceia pe care îi consideraţi 

duşmanii voştri; dacă sunteţi milostivi cu ei, şi Tatăl vostru din Cer vă  va arăta 

milostivire; în Casa Mea, Eu am numai iubire; v-am chemat pe numele vostru pentru 

a vă da Nădejde; Mi-am deschis Inima Mea Sfântă şi v-am oferit toată Vistieria Mea 

şi Comorile Mele pe care le-am ţinut ascunse de sute de ani; M-am coborât de pe 

Tronul Meu ca să fiu în mijlocul vostru, cu Inima Mea în Mână, spre a vă oferi toată 

această Comoară care se află înăuntru; apoi, când Mi-am deschis Gura şi am vorbit, 

aţi rămas muţi de uimire de frumuseţea Mea desăvârşită; pentru a mişca iubirea 

voastră şi pentru a vă trezi, am suflat peste voi mireasma Mea delicată de parfum; în 

timpul adolescenţei convertirii voastre, v-aţi deschis inima Mie de bunăvoie şi Mi-aţi 

cerut să vă conduc cu Cârja Mea de Păstor, şi aşa am făcut; din turma pe care am 
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păstorit-o, foarte puţini au rămas în staul; împotrivirea voastră faţă de răutate n-a 

durat; picioarele vaostre, puţin câte puţin, s-au depărtat de la Inima Mea şi v-aţi grăbit 

paşii spre ură şi înşelare ... mofturoşi aţi devenit şi rugii şi mărăcinii au înăbuşit puţina 

iubire ce începuse să crească în voi şi care a fost desfătarea Mea şi onoarea Mea; cum 

puteţi spune că ochii voştri păstrează Poruncile Mele când, cu necruţare, puneţi pe 

semenul vostru la încercare? Tatăl Meu şi cu Mine am parcurs tot drumul din Cer 

pentru a aduce aminte fiecăruia dintre voi să vă deschideţi inimile pentru a Ne primi 

înainte de trecerea Mea vizibilă pe pământ; rugaţi-vă ca această Oră să nu vă găsească 

nepregătiţi, cu o inimă de piatră; rugaţi-vă ca această Oră să nu vă găsească lipsiţi de 

duh; veniţi la Regele vostru cu o inimă deschisă ca şi voi să fiţi părtaşi la Regeasca 

Lui Masă care este: Iubire; Iisus 

 

28. 4. 95 

-Vassula, lasă-Mă să-ţi cânt, prietena Mea, cântarea pe care o am în Inima Mea! Scrie: 

O, poporul Meu, prietenii Mei, familia Mea, Domnul vostru va veni şi se va odihni în 

inima voastră; veţi fi reînnoiţi în prezenţa Mea, căci sunt hotărât să vă înconjur pe toţi 

cu cântece de slobozenie; sunt hotărât să adun toate popoarele pământului şi să le 

cultiv; Noul Meu Cântec este scris astfel încât să onoreze Numele Meu. Au n-aţi auzit 

că intenţiile Mele sunt: Salvarea omenirii? Planul Meu rămâne valabil pe veci şi 

intenţiile Inimii Mele în vecii vecilor; ascultă Casă din Răsărit! Nu rămâne surdă la 

strigătele Mele! Ai aşteptat Stăpânirea Mea, preiubită Casă Răsăriteană, ca să cobor 

din înaltul cerului să te scap şi acum, zic ţie: dimineaţă de dimineaţă vei creşte pe 

tronul tău, căci, vezi, din ţarina ta va răsări un Vlăstar al nădejdii, un Vlăstar al 

dreptăţii şi al păcii desăvârşite şi locuitorii acestei Case vor răspândi pacea peste tot ... 

fiică a Casei Mele din Răsărit, declară aceasta cu strigăte de bucurie, mergi şi 

proclamă Cuvintele Mele, spune, „Domnul vine din locaşul Lui sfânt să mângâie pe 

poporul Lui şi să întărească Biserica Lui;” Astăzi, Ochii Mei sunt asupra unui om cu 

bunăvoire şi cununa va fi dată lui; el este cel ce va răsări de pe Malul de Răsărit care 

Mă va slăvi ... şi îngerii Mei vor coborî cu insignă regească în mâinile lor şi-l vor 

întrona conducător. Ah, Vassula! Dansează şi strigă de bucurie că această zi e mai 

aproape ca niciodată; Am trecut deja la acţiune pe ici, pe colo, pentru a aduce această 

zi de sărbătoare (Iisus se referă la unitate) peste voi, astfel încât toate nenorocirile 

trecute să fie înlocuite cu bucurie; Casă a Tradiţiei, oare n-ai auzit? Au n-ai înţeles că 

din Casa Ta voi fi slăvit întreit? Au n-ai auzit  că am revărsat binecuvântările cerului 

peste Vlăstarul tău? Aşa cum odinioară erai un blestem printre neamuri multe, tot aşa 

voiesc să te cresc ca să devii o alifie tămăduitoare pentru Casa Mea din Apus şi o 

binecuvântare pentru neamuri. Casă a Răsăritului! Un Vlăstar biruitor răsare pentru 

ridicarea Casei Mele în una; Buzele Mele tremură de emoţie şi Inima Mea cântă 

pentru ceu unul uns ... şi adâncul rage de turbare la sunetul paşilor lui, deoarece Casa 

Mea va fi una; Casa Apuseană cu Casa Răsăriteană vor trăi ca una singură, deoarece 

Numele Meu va fi legătura lor, îmbăcându-le în pace desăvârşită, integritate şi iubire; 

Noul Meu Nume va fi insigna regească a acestor Două Case ... aceasta se va întâmpla 

curând şi în timpul vostru, aşa că nu spuneţi:”Domnul iarăşi nu se grăbeşte,” v-am zis 

că am hotărât, din Iubire pentru voi, să grăbesc Planul Meu; intenţionez ca, împreună 

cu Armata Mea, să calc în picioare pe Vrăjmaşul Meu (Satana) şi pe cele două Fiare 

mai degrabă decât prevăzut! (Ap. 13:1-18;) Veniţi şi învăţaţi: conducătorii distrugerii 

sunt de fapt trei duhuri diavoleşti, formând un triunghi (Ap. 16: 13-14), fiecare luând 

un colţ, care conduc întreaga lume în lumea lor nebună; îmbătaţi cu sângele sfinţilor şi 

al tuturor acelora care mărturisesc despre dumnezeirea Mea, nu vezi tu oare? Pentru a 

completa lucrarea lor de distrugere şi a o încununa de succes, ei vor trebui să înlăture 
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Scaunul lui Petru şi pe acela care stă pe el; ţinta lor este să distrugă Biserica Mea, dar 

nu te teme, am făgăduit că porţile iadului nu o vor dărâma în veac; (MT. 16: 18) da, 

aceasta se întâmplă acum, coducătorii distrugerii, sclipitori în gradele lor de erudiţi 

sunt nebuni şi duhoarea lor a acoperit acum întreaga lume; ei sunt aceia despre care 

Sf. Scriptură spune: sunt capabili să lucreze miracole, (Tes. 2:9) seducând cu abilittea 

lor cele 10 turnuri ale lumii şi de la ele, toate neamurile pământului; toate  sunt pe cale 

de a cădea sub vraja lor ... o dată ce armata le e completă, vor ridica sigla lor  (Am 

auzit de asemenea şi cuvântul „steagul”) şi împreună cu forţele celor trei duhuri , vor 

veni împreună ca să poarte război Jertfei Mele cea de-a Pururea, ceea ce Scripturile 

numesc: ‚războiul Marii Zile a lui Dumnezeu Atotputernicul...’ (Ap. 16:14) de fapt,  

această oră a marii nelegiuiri şi a marei nenorociri a şi venit deja peste voi, dar îi voi 

înfrânge, căci Eu sunt Domnul domnilor şi Regele regilor; şi cerul, împreună cu toţi 

sfinţii, apostolii şi proorocii vor sărbători căderea lor; (Ap. 18:20) Eu voi apărea pe un 

cal alb, ca un luptător pentru dreptate (Ap. 19:11) şi voi face judecată pentru toţi 

sfinţii Mei, apostolii şi proorocii, (Ap. 18:20) împotriva balaurului, (Satanei) Fiarei, 

proorocului mincinos, alias a doua Fiară şi a celor trei duhuri nebune (Ap. 16:13) şi, 

cu sabia Mea, voi lovi pe fiecare dintre ei (Ap. 19:20) şi turnurile pe care le-au 

construit, se vor prăbuşi – aceea înseamnă toţi adepţii celor Două Fiare sub numele de 

Erudiţi! Ca nişte spini tăiaţi au pătruns acum în Trupul Meu, dar îi voi scoate pe 

fiecare dintre ei şi-i voi arunca în foc, (Ap. 19: 11-21) şi Suflarea Mea îi va mistui pe 

restul dintre ei ca focul ... din moment ce nimic nu poate fi ascuns Ochilor Mei, îţi zic 

că, peste fiecare neam, Fiara şi cei asemenea ei, şi-au pus un conducător,  pe unul 

dintre ai lor, şi şi-au aşezat stăpânirea până şi pe fiecare petec de iarbă; -Eu sunt cu 

tine ca să te învăţ ce fel să înţelegi; scrie: deja cea de a doua Fiară, sluga primei, îşi 

arată puterea uriaşă, trăgând constant stele din cer (suflete virtuoase) după ele şi 

aruncându-le lapământ precum smochinele; ascultă şi înţelege: puterea ei (a fiarei) va 

ajunge până la oastea din cer şi vor azvârli oşti şi stele pe pământ şi le vor călca în 

picioare; el va sfida chiar şi puterea oastei Prinţului; şi vor aboli Jertfa Ce-a de-a 

Pururi şi vor răsturna temelia sanctuarului Lui; (Dn. 8: 10-11) aceştia sunt aceia care 

erau odinioară şi care nu mai sunt; aceştia sunt aceia care au încetat de a mai fiinţa, 

oştile cerului şi stelele au fost odinioară Ale Mele, dar au hotărât să se despartă de 

Mine şi să devină asociaţii fiarei; (Ap. 17:13) „ ei sunt toţi de-un cuget în aşezarea 

tăriei lor şi a puterilor lor la dispoziţia fiarei; (Ap. 17:13) ei Mă vând în fiecare zi şi 

Mă spurcă în Jertfa Mea Cea de-a Pururi a Iubirii Mele dumnezeieşti; vezi? Vezi ce 

mare dezordine vine? Aşa că acum, glasul tău să meargă pe întreg pământul  şi 

Mesajul Meu până la capetele lumii; ai Pacea Mea pentru a lucra în pace, laudă-Mă 

pentru a-ţi fi dat o nouă viaţă sufletului tău ... 

-Slavă lui Dumnezeu, îţi mulţumesc, din toată inima mea îţi mulţumesc. Am fost 

reînviată şi mi-ai dat o inimă de carne, carnea mea a înflorit încă o dată; alegându-

mă pe mine, m-ai înviat ca să mă bucur de bunăvoinţa Ta, îngăduindu-mi să trăiesc 

în Casa Ta, în toate zilele vieţii mele. Binecuvântat să fie Domnul care îmi îngăduie 

să mă bucur în fiecare oră de dulceaţa Lui, blândeţea şi harurile Lui. Cuvântul lui 

Dumnezeu este Viaţă. Învaţă limba mea să proclame bunătatea Ta şi să laude Sfântul 

Tău Nume, în vecii vecilor, Amin. 

 -Vino, te binecuvântez; voi continua să te hrănesc şi voi avea grijă de tine. Iisus 

 

1.5 95 

-Doamne al meu, fie ca Numele Tău să fie slăvit în vecii vecilor. Inima mea tresaltă 

de bucurie în Prezenţa Ta şi fiindcă mă bucur de bunăvoinţa Ta; şi tot ce-mi 

porunceşti să fac, încerc să împlinesc cu promptitudine. În Faţa Ta trăiesc dulceaţa 
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Inimii Tale şi a învăţăturilor Tale, care sunt: Viaţă, Bucurie, Pace, Iubire şi Sfinţenie. 

Ele sunt o cântare pentru sufletul sufletul nostru, descoperindu-ne tainele de 

nepătruns ale Împărăţiei Tale. Dar cânt Cântarea Iubirii Tale, din toată inima şi 

glasul, şi binecuvântez Numele Tău de trei ori sfânt, ei vin să mă distrugă, chemându-

mă o’ rău-făcătoare,’stau pe banca judecăţii,  cu un sceptru al minciunii în mână, 

încercând mereu să inventeze noi acuzaţii; când vor renunţa la greşeala lor? 

-Sprijină-te pe Mine, Eu sunt cu tine; nu lăsa aceste lucruri să tulbure inima ta; Eu 

sunt în controlul Bisericii Mele, aşa că nu te simţi niciodată descurajată; Vassula, 

floarea Mea, aminteşte-ţi: nu era nimeni care să te înveţe, în afaă de Mine; am venit ca 

să te învăţ şi prin tine, pe ceilalţi; Eu sunt Învăţătorul tău şi te iubesc; învaţă de la 

Dulceaţa Însăşi, învaţă, eleva Mea, fără interes personal şi transmite fără reţinere; 

priveşte, copila Mea, sunt renumit a nu rămâne uluit în faţa măreţiei omeneşti; dacă 

aceştia au devenit judecători şi omit să respecte lucrurile sfinte cu sfinţenie, se judecă 

pe ei înşişi ca nesfinţi; aţi uitat că am fost tratat drept hulitor şi că am fost osândit 

pentru acest motiv? Aşa că de ce eşti surprinsă că eşti judecată ca cineva care 

foloseşte un limbaj depravat şi abuziv? Pe Mine M-au judecat după standarde 

omeneşti după cum te judecă pe tine astăzi; copila Mea, nu te teme, lo tedhal! La Ziua 

Judecăţii, vor veni tremurând dinaintea Tronului Meu să dea socoteală de păcatele lor, 

numai dacă se pocăiesc înainte de ziua lor; judecata lor nemiloasă cu tine va fi  la fel 

de nemiloasă cu ei; acuzaţiile lor îi va acuza pe ei. Îţi spun, Vassula, într-o zi, în 

Curţile Mele şi în Ziua Judecăţii, toţi cei care te-au acuzat şi te-au luat în râs, vor fi 

prinşi de remuşcare, pentru că au respins Comoara Mea Nesecată de la care duhul lor 

ar fi putut căpăta Înţelepciune şi prietenia Mea, această prietenie care i-ar fi condus la 

frumuseţea Stăpânirii Mele şi a Splendorii, şi la apropierea Dumnezeului lor; 

acuzatorii tăi te vor privi şi vor spune precum spun Scripturile:” aceasta este cea de 

care noi obişnuiam să râdem odinioară, calul de bătaie al sarcasmelor noastre, nebuni 

ce-am fost! Viaţa ei am considerat-o nebunie...” şi tu, copila Mea, vei privi drept în 

faţă pe fiecare din aceia care te-au prigonit şi ei vor realiza cât de amar au făcut 

Potirul Meu ... rămâi cu Mine în agonia Mea, am nevoie de prietenia ta; roagă-te şi 

spune-Mi aceste cuvinte: „Doamne al Meu, cuvintele din gura mea să găsească 

bunăvoinţă şi mângâiere pentru Inima Ta Sfântă; Mântuitorul lumii, de ce ei fac 

planuri iarăşi şi iarăşi împotriva Ta? Mângâietorule al neamurilor Tale, de ce continuă 

să Te împovăreze?  Miel de Jertfă, acuzat de acuzatorii tăi, atacat permanent de către 

atacatorii Tăi, când vei apărea pe calul Tău ca: „Luptătorul pentru Dreptate?”  Moşia 

Mea, nu părăsi Inima Mea, duşmanii Mei te prigonesc, dar în realitate pe Mine Mă 

prigonesc; (Aluzie la Fapte, 9: 4,5) Îngerul Meu, copila Mea, Ttăl Meu te trimite să 

călătoreşti pentru Noi şi să mărturiseşti; de aceea porţi eticheta Mea pe tine; prinde 

curaj, Eu sunt alături de tine; cheamă-Mă când eşti obosită şi te voi ridica; umple 

adunările Mele şi nu-ţi fie teamă; Eu sunt Cel Unul care va interveni în vremile 

tiraniei exercitate asupra ta; aşa că, fii răbdătoare; 

 

10.5. 95                             

-Dumnezeul meu, Doamne al meu, fă ca fiecare limbă de pe pământ să vorbească 

despre ‚pace,’ ‚împăcare,’ ‚iubire,’ ‚credinţă’ şi ‚unitate;’ Trimite Duhul Tău Sfânt la 

timp, descoperă fiecăruia că Tu eşti Ajutorul nostru şi Mângâietorul; vino şi 

reînsufleţeşte puţinul rămas, altfel, cum să audă mortul despre minunile Tale, în 

întuneric? Cum or să vadă ei dreptatea Ta, dacă duhul lor zace încă în Ţara 

uitării?Iubirea Ta pentru mine a fost atât de mare, milostivirea Ta de neînţeles, şi 

fără nici un merit mi-ai oferit Înţelepciune, un dar nepreţuit ... şi mi-ai dat darul 

vorbirii pentru a mărturisi Iubirea Ta; (Nu atinsesem subiectul) 
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-Fiică, deschide-ţi inima Mie şi spune-Mi totul ... 

-Sufletul mi-e tulburat ... 

-Ascult ... 

-Potrivnicii mei sunt mai antagonişti ca niciodată. Un clan crud e pe urmele mele. 

-Ascultă şi înţelege: ţi-am acordat un scaun de prooroc, aşa că până la sfârşitul vieţii 

tale vei prooroci şi vei fi părtaşă la Lucrările Mele, dar şi cu tot ce au avut ei 

(proorocii) de îndurat; -nu sta acolo ca şi cum ai fi rămas deodată văduvă ...găseşte-ţi 

mângâierea în Iubirea Mea căci Eu sunt cu tine; ai Pacea Mea ... vei scrie tu? 

-Dacă Tu vrei, Doamne. 

-Vreau ... ascultă şi scrie; Vassula, cred că acum ai remarcat cum cresc întăriturile 

Satanei tot mai puternic, de aceea am hotărât să grăbesc Ziua Mea; fă cunoscut 

omenirii: Voi grăbi Ziua Întoarcerii; Ţi-am spus odată, nu cu mult timp în urmă, să te 

grăbeşti cu Lucrarea Mea pentru că eşti în pragul unor mari evenimente; apoi, mai 

târziu, am venit iarăşi la tine ca să-ţi spun că vei fi face faţă unor mari încercări ce or 

să vină; dar acum, zic ţie: oferă-Mi tămâie şi roagă-te în fiecare zi ca să pot să-ţi dau 

harul alinării; fiica Mea, vaiul se apropie, vaiul este bine pe drumul lui în sanctuarul 

Meu; acest întuneric al nelegiuirii pe care vi l-am prezis; cei trei ani şi jumătate sunt 

deja peste voi; acest ceas a fost peste voi încă de la începutul acestei primăveri; 

generaţia voastră a intrat în etapa de început al durerilor şi al încercărilor,  în aceste 

timpuri ale nelegiuirii; în timpurile mârşăviei şi ale dezolării; în ora umbrelor şi a 

Fiarei; timpurile întreit blestemate de Satana; ora când el a jurat să distrugă pe sfinţii 

şi îngerii Mei; (crainicii) timpurile au sosit când cel rău îşi va trimite pe unul dintre ai 

lui să schimbe Legea Mea şi anotimpurile; vă va părea vouă cum că Stăpânitorul şi 

Splendoarea nu mai sunt în jurul nostru, va părea sfinţilor Mei ca şi cum Curtea Mea 

nu este acolo ca să deschidă cărţile; (Dreptatea de la Dumnezeu) vi se va părea ca şi 

cum v-am părăsit pe toţi; vi se va părea tuturor ca şi cum cele două Fiares-au dovedit 

mai puternice, dar aceasta va fi numai pentru un scurt timp, până la Întoarcerea Mea; 

voi veni ca un hoţ ... voi veni asupra voastră pe neaşteptate pentru a rupe sceptrul 

minciunii şi pământul se va cutremura; cu numai una din privirile Mele voi face ca 

răzvrătirea fiecărei naţiuni să se cutremure şi voi topi în Flăcările Mele această 

răzvrătire care a adus această Lepădare de Credinţă peste voi ca o urgie; voi scoate 

afară pe aceşti apostaţi şi tronurile acelora care au schimbat anotimpurile, Tradiţia 

Mea, şi care şi-au petrecut viaţa contrazicând şi împotrivindu-se Abelilor Mei (preoţii 

credincioşi) şi celui care îi păstoreşte; (Ioan-Paul al II-lea ) voi cutreiera pământul şi 

nu voi lăsa o piatră neîntoarsă, căci am jurat să mistui cu Flăcările Mele tot ce nu vine 

de la Mine şi care a pângărit Chipul Meu; - de ani de zile vă tot trimit noi apostoli să 

fie în mijlocul vostru pentru a vă aduce aminte de Legea Mea şi pentru a asculta de 

avertismentele Mele; (Iisus a suspinat) ei tot proorocesc de o mulţime de ani, dar 

foarte puţini au ascultat ... i-am trimis ca să vă amintească să puneţi în aplicare Legea 

Mea şi să practicaţi bunătate şi compasiune unul faţă de celălalt; i-am trimis ca să fie 

Ecoul Meu, aducându-ţi aminte, generaţie, să plăteşti răul cu iubire şi să vă iubiţi unul 

pe altul, dar până în această zi, inimile voastre sunt închise şi împietrite ca niciodată ... 

nu aplicaţi Legea Mea , nici cererile Mele; inimile voastre continuă să plănuiască răul 

unul împotriva altuia şi sunt mai degrabă de granit decât să asculte de Chemările Mele 

pe care le-am făcut cunoscute cu Duhul Meu prin noii Mei apostoli din zilele voastre 

... din moment ce, generaţie, ai făcut toate aceste lucruri care Mă scârbesc şi nu ai 

practicat iubire şi pace, ci răzvrătie în loc, vei primi conform măsurii tale ... ceea ce ai 

plantat, aceea o să recoltezi acum ... 

-Au nu e Doamne, nici un cuvânt de speranţă pentru credincioşi, pentru Abeli, aşa 

cum îi numeşti Tu, Doamne al meu? 
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-Abelilor Mei le spun: voi face Dreptatea Mea cunoscută; nu vă temeţi; vă ştiu pe 

nume şi voi Mă cunoaşteţi; doriţi pururea pacea cu toţi oamenii; asiguraţi-vă ca 

nimeni să nu fie neascultător faţă de conducătorul lui, ca răzvrătirea să nu se 

înrădăcineze în el; continuaţi cu harul Meu şi nu vă împietriţi inimile; Eu sunt 

Nădejdea voastră şi înrădăcinaţi-vă în Mine; voi avea grijă de voi în timp ce 

nelegiuirea atinge culmea; vă iubesc pe toţi veşnic; fiţi una în Numele Meu. Iisus 

 

12.5. 95 

Scripturile spun: „dacă o proprietate nu are gard, va fi jefuită.” (Si. 36: 25) –

Doamne, braţele Tale să fie împrejmuirea mea, ocroteşte-mă, Eu, care sunt moşia Ta. 

Nu îngădui Jefuitorului să intre pe moşia Ta şi să facă din ea o devastare, altcumva, 

o să sfârşesc în flăcări! 

-Eu, Iisus, voi fi pururea „ocrotirea” ta (Iisus a folosit cuvântul ‚ocrotirea’ în loc de 

‚ocrotitor.’) nu pierde Pacea pe care ţi-am dat-o ... hrana ta este să faci Voia Mea; prin 

har te-am ridicat ca să fii crainica Mea şi prin har vei completa lucrarea ta cu Mine; 

nu fi surprinsă de felul în care răspândesc Mesajul Meu; deschide-ţi urechea, fiică, şi 

auzi sunetul Paşilor Mei, nu sunt departe de tine; (Iisus se referă la: Întoarcerea Lui) 

lucrează pentru Biserica Mea; Eu, Iisus Hristos, am pregătit pentru tine apă să bei şi 

să te alin; ştiu că e greu, preaiubita Mea, să traversezi acest pustiu, dar Eu sunt cu tine 

... 

Tatăl Veşnic vorbeşte acum) 

Eu, Tatăl tău Veşnic, te binecuvântez; fiecare cuvânt pe care îl scoţi despre Mine, Mă 

slăveşte; fiecare inimă cucerită când vorbeşti, te sfinţeşte... fiecare blam aruncat pe 

tine pe nedrept curăţă sufletul tău, trăgându-l mai aproape de Mine; şi de toţi te-ar 

părăsi, chiar şi cei mai buni prieteni ai tăi, Eu niciodată nu te voi părăsi; tu eşti 

desfătarea Mea; să te călăuzesc, este iarăşi o desfătare pentru Mine; ţi-am încredinţat 

lucrarea Mea, aşa că ţine-o aprinsă şi strălucitoare ca pe o lampă; era ta e întunecată, 

copila Mea, dar folosind ceea ce ţi-am predicat şi te-am învăţat, mulţi vor vedea Calea 

şi vor înţelege că Eu sunt Izvorul Vieţii; mulţi vor fi atraşi şi se vor bucura de lumina 

ce le-o dau şi, în această lumină pe care o vărs peste ei, ei vor învăţa unicul Adevăr, 

care este: că Eu sunt singurul Dumnezeu adevărat, şi Iisus Hristos, singurul Meu Fiu, 

Domnul Domnilor, Mesia;                              

Învăţăturile Mele le va da o mai bună cunoaştere a Cuvântului Meu, ţi-am spus toate 

acestea ca tu să-ţi găseşti pacea în Mine şi mângâiere; mai aminteşte-ţi , fata Mea, că 

în vremuri de răstrişte Eu te voi ridica; te asigur că vei ajunge la capătul drumului pe 

care l-am aşezat pentru tine; deşi vei continua să fii un semn de contradicţie, îţi vei 

săvârşi misiunea cu Mine şi Mă vei slăvi. 

 

Doamna Noastră vorbeşte: 

-‚Pethi mou’ (copila Mea, în grec.) scopurile Atotputernicului sunt atât de adânci 

încât mulţi vor fi vindecaţi; Fiul Meu este cu tine; Şi Eu sunt cu tine; Am venit să te 

asigur de ajutorul Meu; ... adaugă o faţă  surâzătoare la toate darurile tale ...( Pe când 

îmi spunea aceste cuvinte, Doamna Noastră zâmbea şi avea un  uşor ton de tachinare 

din pricina feţei mele căzute. Imediat ce mi-a spus acestea,nu numai că faţa mea s-a 

luminat, dar m-am trezind râzând de plăcere.) continuă să fii plăcută lui Dumnezeu 

proorocind şi arătând fiecărei naţii ceea ce El ţi-a descoperit ca toţi cei care ascultă să 

poată să-L recunoască pe El ca Salvator şi ca Iubire ...continuă să tragi fiecare suflet 

într-o relaţie de apropiere de Dumnezeu; atrage-i pe copiii Mei la Iubirea divină a lui 

Dumnezeu; şi tu, fiică, creşti în Duhul Lui şi nu te simţi niciodată deznădăjduită; 
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răspândeşte Mesajul Lui aşa cum faci acum şi rămâi reasigurată, Dumnezeu-este-cu-

tine. 

 

Sf. Arhanghel Mihail vorbeşte acum: 

-Vassula, au n-ai citit: „ca un tânăr care se căsătoreşte cu o fecioară, tot aşa Cel Unul 

care te-a format, te-a luat în căsătorie ... şi-aşa cum mirele se bucură de mireasa lui, 

tot aşa Dumnezeu se bucură de tine;” află aceasta, Vassula, de fiecare dată când un 

suflet se trezeşte şi-l găseşte pe Dumnezeu, tot cerul se bucură şi sărbătoreşte precum 

oamenii sunt fericiţi şi sărbătoresc când sunt invitaţi la o nuntă, tot aşa este atunci 

când cerul celebrează ... Doresc să-ţi spun că de multe ori tu ai făcut ca Bucuria 

Noastră să crească în cer când, în nimicnicia ta, slăveai pe Cel Atotputernic aducând 

sufletele să-L iubească pe Dumnezeu ... aşa că nu te teme ... şi acum, scrie iarăşi ceea 

ce s-a scris pe o tăbliţă şi într-o carte cu mult timp în urmă, dar care rămâne să fie o 

mărturie pe veci, ca să poată sluji în vremurile ce-or să vină: „ Pentru că ei sunt un 

popor de răzvrătiţi, feciori mincinoşi, care nu voiesc să asculte de Legea Domnului; 

care zic proorocilor: „Voi nu vedeţi!” şi văzătorilor: „Nu ne proorociţi pedepse, ci 

spuneţi-ne lucruri măgulitoare, proorociţi-ne închipuiri amăgitoare!” Daţi-vă la o 

parte din cale, nu ne împiedicaţi din drum, luaţi din faţa noastră pe Sfântul lui Israel!” 

(Is. 30: 9-11) Într-un timp scurt, într-un timp foarte scurt, Cel unul Sfânt va veni ca o 

facără de foc mistuitoare şi-i va surprinde pe cei semeţi, dar cei umili se vor bucura de 

a-şi fi pus nădejdea în El; Salvarea vine de sus, Stăpânirea se pleacă de sus pentru a fi 

binevoitoare către voi; aşadar, cine ascultă de Chemările Lui şi se pregăteşte căindu-

se, va fi ca omul cu minte care şi-a construit casa pe stâncă; Domnul este Stânaca 

voastră. Eu sunt păzitorul casei voastre (Cuvântul „casă” poate fi înţeles ca ‚suflet:’ 

Şi în vremea aceea, se va scula Mihail, marele voievod, care ocroteşte pe fiii 

poporului tău...’ Dn. 12:1) şi Domnul, temelia casei tale ... şi acum, fiică a Celui Prea 

Înalt, un sfat: rămâi neclintită în Dumnezeu, în Iubirea Lui şi nici un atac nu va fi în 

stare să te zguduie; rămâi unită cu Prea Sfânta Treime şi vei zgudui pe acuzatorii tăi 

prin hotărâta ta împotrivire la ispite; rămâi în Prea Sfânta Treime şi vei avea în tine 

tăria pentru această bătălie să rabzi până la sfârşit, niciodată cedând; vei obţine destul 

har de la propria slăvită putere a lui Dumnezeu ca astfel sa-ţi împlineşti misiunea; 

totul va fi făcut în armonie desăvârşită şi vei învăţa să-ţi porţi încercările cu o bucurie 

uimitoare; slavă Lui, care varsă asupra ta Harurile Lui pentru a te menţine în Lumina 

Lui; Milostivirea Lui pentru a susţine Dreptatea Lui, Tăria Lui pentru ca să te facă să 

trăieşti conform Poruncilor Lui; Yahve e drept şi bun, plin de milă pentru copiii Lui, 

credincios şi adevărat în toate timpurile; El oferă cu dărnicie darurile Lui şi împarte 

Comorile Lui trăgând fiecare suflet la Inima Lui; nu te teme; Yahve-este-cu-tine. Sf. 

Mihail, arhanghelul lui Dumnezeu, Yahve. 

 

Pământul Sfânt, Galileia, 29.5. 95 

(Noaptea târziu, în Galileia) Am zis: „Voi merge pe moşia Domnului meu şi voi căuta 

Faţa Lui.” Inima Mea mi-a zis despre tine: „Caută Faţa Lui şi bucură-te de dulceaţa 

surâsului Lui, răspunde Chemării Lui, răspunde Chemării Lui la Pământul Lui.” 

Domnul meu, Rege! Bucurie a inimii mele; Izvor al sufletului meu, inima mea 

jubilează în Prezenţa Ta şi sufletul meu se bucură în Iubirea Ta îmbelşugată! Singura 

mea Iubire, vino şi arată-ţi bunătatea minunată în această naţiune turmentată; 

Prezenţa Ta le va aduce Speranţă; Ochii Tăi sunt renumiţi în a fi fixaţi asupra a ceea 

ce este drept şi judecata Ta este adevărată. Bucuria inimii mele, eşti pe aproape sau 

Te ascunzi de mine? Au asculţi tu la această atât de slabă chemare? 
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-Vassula, Mea, ştii că Ochii Mei niciodată nu s-au oprit de a te urmări din momentul 

când te-ai născut? Eu Sunt totul. (Da! - Mi-a cerut să subliniez cuvântul de trei ori ca 

aşa să-l scot în evidenţă. Iisus cu adevărat punea aceent pe Cuvintele Lui.) timpul cu 

tine şi (da!- Să subliniez pe ‚şi’ de trei ori) în prezent! ... vino, numai o mică 

rugăciune: (Felul în care Iisus a spus:’vino, numai o scurtă rugăciune’ a fost un fel  

tipic al Lui de exprimare; după o scurtă tăcere pentru a schimba tonul şi atitudinea, 

spunând cele ce urmau grabnic şi, în acelaşi timp, tratându-mă ca pe un copil slab şi 

luând o atitudine paternă.) Fie Numele Tău binecuvântat, O, Tu, care auzi rugăciunea 

mea! Binecuvântat eşti Tu, Doamne al Meu, care mi-ai mutat sufletul din groapă; Mi-

ai purtat de grijă  din înălţimi şi mi-ai umilit sufletul (din pântecele mamei mele cu 

post - această frază este numai pentru mine) Fie binecuvântată îndurarea Ta care m-a 

tras în Inima Ta pentru a mă salva şi a mă aşeza liberă; Dumnezeule, Tu eşti salvarea 

Mea, bogăţia mea, vederea şi viaţa mea, Tu, care zilnic îmi încânţi sufletul şi bucuri 

inima mea cu PrezenţaTa; îngăduie-mi să trag folos de la Prezenţa Ta: pace, 

integritate,iubire şi un duh de iertare, fie ca fiecare fibră a inimii mele să proclame cu 

iubire Slava Ta; auzi rugăciunea mea acum, cât sunt oaspetele tău trecător în ţara Ta şi 

răspunde-mi; Amin ... aceasta e totul, şi ceilalţi oaspeţi, (Am fost chemată să 

mărturisesc în Ramallah, Bir Zeit, Bethleem. Am fost însoţită de 20 pelerini, 

majoritatea dintre ei greci ortodoxi care au venit din insuls Rodos, şi câţiva, din 

Atena; alţii din Franţa, Elveţia, Olanda şi Porto Rico. Ceilalţi, cu excepţia păr. 

O’Carroll, erau din Betleem, romano-catolici. Acest mesaj a fost citit cu voce tare pe 

vaporul de pe Marea Galileii.)  pe care îi binecuvântez, să citească această rugăciune; 

tot ce cer este: iubire – iubire – iubire! Iisus este Numele Meu. Ic  

 

Înapoi la Betleem, 30.5 95 

-Vassula, Eu sunt cu tine şi tot ceea ce cer este iubire; spune-le şi toţi să înţeleagă că 

iubirea este calea spre cer, iubirea cucereşte inimi şi măreşte Împărăţia Mea; iubirea 

este cheia care pune capăt acestei Lepădări de Credinţă; iubirea vă e dată gratuit, 

cereţi darul iubirii şi vi-l voi da; Tema Iubirii Mele (acest mesaj) este dat tuturor 

neamurilor şi cei care vor să-l audă, îl vor auzi; rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă, dar 

faceţi-o cu iubire; deschideţi-vă inimile şi le voi tămădui; plătiţi răul cu iubire, căutaţi 

binele şi Bunătatea de sus vă va răspunde şi vă va schimba în asemănarea Noastră; 

Cunosc toate lucrurile şi observ toate lucrurile şi ceea ce văd în această generaţie nu 

este conform cu asemănarea Noastră; insolenţă, violenţă, avariţie, trufie, răutate care 

depăşeşte răutatea demonilor, răzvrătire împotriva mea şi a tot ce e sfânt şi toate 

viciile care pot să ruineze sufletul vostru, sunt ceea ce majoritatea din generaţia 

voastră practică; orice fel de greşeală e păcat ... ridicaţi-vă ochii şi fiţi nerăbdători să 

Mă găsiţi şi nu cădeţi victime ale frumuseţii lumii, căci slujirea acestui fel de 

frumuseţe este cauza la atâta rău; pentru a încununa acum răutatea voastră, aţi ţesut 

planul vostru asemenea fiarei şi împreună, (cu fiara) generaţie, vei comite crima ta: 

desfiinţarea Jertfei Mele Celei de-a Pururea şi ridicarea urâciunii pustiirii în locul ei. 

Au n-aţi auzit: „Dacă cel drept se abate de la dreptatea sa şi face nelegiuire şi din 

pricina aceasta moare, apoi el moare pentru nelegiuirea sa pe care a făcut-o. Şi cel 

nelegiuit, dacă se întoarce de la nelegiuirea sa pe care a făcut-o şi face judecată şi 

dreptate, îşi întoarce sufletul său la viaţă; căci el a văzut şi s-a întors de la toate 

nelegiuirile sale, pe care le-a făcut; de aceea va fi viu şi nu va muri;” (Iez. 18: 26-28) 

Ochii Mei au curs lacrimi de Sânge şi Pleoapele Mele grele de plâns; O, ce durere Îmi 

produci, generaţie, pentru că Moartea s-a cocoţat în casa ta şi tu nici nu-ţi dai seama! 

Astfel, foarte puţini se pocăiesc ... dar cei mai mulţi dintre voi, generaţie, nu spun 

ceea ce ar trebui: voi nu vă căiţi de răutăţile voastre zicând: ‚ce-am făcut cu viaţa mea, 
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sufletul meu şi inima mea? Cel mai mic semn de regret pentru păcatele voastre, şi Eu 

vă voi ierta şi voi uita; fericiţi cei care meditează la cuvintele Mele şi la chemarea 

Mea şi judecă cu bun simţ, ei vor fi salvaţi; vă binecuvântez din toată Inima Mea; vă 

binecuvântez; ic 

 

15. 6. 95 

-Cuvântul Tău, Regele meu, este un balsam tămăduitor; când viaţa mea era mai 

mârşavă decât ţărâna, Cuvântul Tău a fost rostit la urechea mea şi invizibilul 

încetişor a devenit vizibil ca o lume necunoscută mie, ca o lumină necunoscută 

orbului, totul deodată se lumina de o lumină strălucitoare. Ca stele licărinde 

strălucitoare care luminează cerurile noaptea, Cuvântul Tău mi-a dat vederea să 

intru în Taina Ta. Te binecuvântez, Doamne al meu, căci Iubirea ta acum este vizibilă 

dinaintea ochilor mei, aducând sufletul meu să trăiască în credincioşie faţă de Tine în 

vecii vecilor. 

-Da, intră în taina Inimii Mele Sfinte şi primeşte Pacea Mea; floare, nu înlocui 

vreodată timpul tău de scris cu lucruri; ai toată ziua şi Eu voi fi bucuros dacă vii la 

Mine în meditaţie; adu-ţi aminte: iubirea e totdeauna răbdătoare, aşa că fii răbdătoare 

şi tu; nu o lua înaintea Mea aşa cum ai făcut zilele trecute ... iubirea, adevărata iubire, 

va îndura încercări, împotriviri şi restul; aibe-Mă pe Mine pe primul loc şi deasupra a 

toate; evanghelizează cu iubire pentru Iubire şi slăveşte-Mă; Să-ţi displacă tot ce duce 

la rău şi cufundă-te în tot ce e bun şi sfânt şi care te va duce la viaţă veşnică; Eu sunt 

Sfânt şi Bun ... (Deodată, Domnul nostru s-a oprit, şi pe un alt ton, ca cineva care 

vrea să-şi încredinţeze secretul, a spus cele ce urmează:) Ard de o dorinţă... 

-Ce dorinţă, Doamne al meu? 

-Să văd Biserica Mea unită şi una ... roagă-te pentru unitate şi nu asculta la cei care nu 

voiesc unitatea; Cel care divide îi ţine separaţi şi agresivi în spiritul lor; - cine nu 

lucrează sincer şi din toată inima pentru unitate întristează adânc Duhul Meu Sfânt; Îi 

implor pe aceia care se adună ca să aducă Biserica Mea la unitate, să-şi imprime în 

minte aceste cuvinte: - umilinţă şi iubire -  umilinţa şi iubirea sunt cheile unităţii; nu 

elocvenţa vorbirii, nici lungimea discursului îi va conduce la unitate; nu schimburile 

reciproce de laudă  va face ca Biserica Mea să fie una; toate aceste lucruri Mă obosesc 

... devastarea şi ruina au pătruns în Sanctuarul Meu, aşa că ce laude pot ei să schimbe 

între ei? Unde este onoarea lor? Plecaţi-vă  pentru a putea vedea Voia Mea; coborâţi 

glasul vostru pentru a putea auzi Salvarea vorbindu-vă din înaltul slavei; în 

convertirea voastră, inima voastră Mă va auzi şi va conduce Biserica Mea în una, 

unind Trupul Meu; în splendoarea Adevărului veţi înmiresma iarăşi şi va face pe 

fiecare să se recunoască parte dintr-un trup; în părtăşie veţi conduce pe fiecare, unul 

aproape de celălalt; pentru aceasta, aveţi nevoie să vă schimbaţi din inimă şi să 

înfloriţi în convertire; dacă faceţi aceste lucruri şi vă curăţiţi inima de păcat, Eu, la 

rândul meu, voi înmulţi remediile Mele şi vă voi tămădui în întregime; Voi aduce 

asupra voastră o creştere spirituală care va aduce rămăşiţa zidirii Mele să locuiască 

sub acoperământul vostru; dacă voi, voi care aţi încetat de a exista, îngăduiţi Duhului 

Meu, Dătătorul de Viaţă, să vă răpească, voi aduce inima voastră într-o revoluţie 

spirituală de iubire cum era voastră n-a văzut niciodată ... ah ... fiică, roagă-te pentru 

casa de Răsărit şi de Apus ca să se unească; ca două mâini, alături în rugăciune, o 

pereche de mâini, la fel, şi înfumuseţate, când unite, se ridică spre cer atunci când se 

roagă; aceste două Mâini, aparţinând aceluiaşi trup, să lucreze împreună şi să-şi 

împartă reciproc capacităţile lor şi resursele ... aceste două Mâini să Mă ridice 

împreună, ah ...când Mă vor ridica aceste două Mâini împreună deasupra Altarului, 

ţinându-Mă împreună? (Hristos se referă la Sf. Liturghie, în timpul consacrării 
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Trupului Lui) O, veniţi! Nu vreau discursuri interminabile, cine vrea să fie primul şi 

cel mai bun în  mijlocul vostru, trebuie să fie robul tuturor; Eu sunt aici! Uitaţi-vă la 

voi! Şi acolo, în Inima Mea, se află comori nenumărate; nu spuneţi: „unde, unde aş 

putea găsi răspunsul meu?” echipaţi-vă cu această comoară a Inimii Mele şi veţi 

aduce pe aceia care au fost duşi în rătăcire şi Eu voi domni peste ei toţi şi comoara 

Inimii Mele Sfinte, voi o veţi dedica întregului pământ; - şi tu, fiică: dându-Mi timpul 

tău, te faci plăcută Mie şi aceasta Mă onorează; iubindu-Mă, Mă bucuri şi Mă slăveşti; 

dorindu-Mă, Mă scoate din fire; importanţa pe care Mi-o acorzi Mie din inima ta este 

importanţa pe care o vei primi înapoi de la Tronul Meu; Harul Meu e peste tine şi 

Mâna Mea în a ta ... rămâi în Mine, te iubesc şi Tatăl te iubeşte pentru că Mă iubeşti; 

-Te iubesc, Iubire ... 

-Voi tămădui mulţime de mulţimi prin aceste mesaje; fă ceea ce e partea ta, Vassula 

Mea, şi voi completa strădania ta în Dumnezeirea Mea; vino, voi fi cu tine n timp ce 

te vei ocupa de micile tale îndatoriri; (menajul casei, bineînţeles) Eu, Iisus, te iubesc, 

ai binecuvântările Mele.            

 


