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8 grudnia 2014
– Daję ci Mój Pokój. 
(…) teraz posłuchaj:
Moja Vassulo, ten dar możliwości sły-

szenia Mnie i przebywania twego ducha 
na Moich Niebieskich Dziedzińcach, bli-
sko Mego Tronu posiadasz dlatego, że 
kieruję cię do Mojego ludu z wszystkich 
narodów i wierzeń. Widzisz, to jest Moje 
ostatnie ostrzeżenie. Powiedziałem na 
Moich Niebieskich Dziedzińcach: 

«Ukażę się Mojemu ludowi w ten 
spo sób i całe narody Mnie usłyszą za 
po średnictwem wybranej przeze Mnie 
córki, córy Egiptu, tej ziemi, która Mnie 
karmiła… ziemi, która Mnie ochroniła od 
śmierci. Błogosławiony bądź Egipcie, 
Mój ludu, ziemio, która zawsze będzie 
droga Mojemu Sercu.»

Realizując Mój Plan byłem zdecydo-
wany zbliżyć się do ciebie, Moja córko, 
pocieszyć cię i pouczyć Mądrością. Roz-
dradowałem się w tobie – nawet jeśli ty 
w dalszym ciągu nie rozumiesz, dlacze-
go – ucieszyłem się, widząc cię w Moich 
Rękach. Powiedziałem: 

«Wytyczę dla niej drogę, drogę, która 
nie odbiega od Prawdy, dla wspólnego 
dobra Mojego Ludu. Pouczę wielu ludzi 
tym mądrym sposobem, aby się nauczyli 
bezpośrednio z Moich Ust. Mój Głos zo-
stanie usłyszany jak płynące wodospa-
dy. Moja przyjaźń jest jak lecznicze zioła. 
Spójrz, wielu zostanie przeze Mnie po-
cieszonych. Pocieszę Mój lud. Dam od-
czuć Moją Obecność w tym życiu i będę 
rządzić Moim ludem i całymi narodami.»

Znałem, Moja Vassulo, doświad-
czenia, jakim będziesz musiała zostać 
poddana przez wzgląd na Moją Sprawę. 
Dlatego mówię ci, że Mój dar dla ciebie 
nigdy nie ustanie, a twoją zapłatą będzie 
to, że bedziesz mogła Mnie wzywać w 
każdej chwili w ten sposób, a Ja zawsze 
ci odpowiem. To dar nie mający sobie 
równych wobec wszystkich, jakich wy-
brałem.

Odbędę wędrówkę z tobą przez tę 
pustynię1, zatem pozwól Mi teraz kon-
tynuować Mój Plan w tobie, pozwól Mi 
posługiwać się tobą jako Moim Echem, 
abym mógł nadal przypominać2 Mojemu 
ludowi – zanim gniew Mojego Ojca nie 
doprowadzi do rozpadu tej ziemi – że do 
nich należała królewska godność.

Stworzenie! Przestańcie wylewać 

Vassula publikuje dotąd 
nieujawnione orędzia (8)

swoją pogardę na Mnie, waszego Boga, 
okażcie skruchę i przemieńcie wasze 
serca i nie przychodźcie do Mnie tylko 
wtedy, gdy dosięgają was katastrofy i 
trudności. Wznieście do Mnie wasze 
serca, a Ja je uleczę! Ach, Moja córko, 
radości Mojego Serca, bądź jedno ze 
Mną!

– Moje usta nigdy nie ustaną w uwiel-
bianiu Ciebie i w tęsknocie za Tobą;

– Ja jestem twoim pewnym Schro-
nieniem, umiłowana, uszczęśliwiaj Moje 
Serce i kochaj Mnie. ic

1. Ang.: wilderness.
2. Ang.: reminding.

4 lutego 2015
– Moja Vassulo! Czyż nie wykarmi-

łem cię Moją Ręką?
– Tak, Panie, zostałam wykarmiona 

Twoją Ręką …
– Tak! Czyż cię nie pouczyłem na 

Moich Dziedzińcach Mądrością?
– Tak, to także, Panie, niech będzie 

pochwalone Twoje Święte Imię; Twoja 
moc pokonuje wszystko!

– Radości Mojego Serca, kontynuuj 
to żniwowanie, wraz z przyjaciółmi, ja-
kich ci dałem, aby byli u twego boku i nie 
lękaj się!

Od początku szatan miał zamiar zni
szczyć Mój plan, jaki powziąłem wzglę-
dem ciebie, czynił to z bezczelnością, 
przemocą, arogancją i próżnym trum-
fowaniem, jakie wzbudził u osób, które 
nie szukały Mojej Obecności. Ja jestem 
Mocą przewyższającą wszystko. Posłu-
chaj, znalazłaś łaskę w Moich Oczach, a 
Moja Miłość cię podtrzymuje za każdym 
razem, kiedy jesteś bliska potknięcia się. 
Ja jestem twoją Skałą.

Widzisz, Vassulo, to są Czasy, w 
któ rych wasze bezmyślne pokolenie 
po trzebowało pokarmu z wysoka. Po-
błądzili zapominając o Mojej Zdolności1, 
zapominając o swoich korzeniach, znie-
ważając nawet Moją Chwałę! Jakże Mi 
żal tych młodych dusz, które całkowicie 
zgubiły swoją wiarę i zaprzedały się sza
tanowi! Otchłań nieustannie wydziela 
odór śmierci i zapełnia się jak ogromne 
palenisko. Dym wydobywający się z Ot-
chłani w każdej minucie zaciemna niebo 
i ziemię… Ból, jaki odczuwam, przekra-
cza ludzkie pojmowanie. Przeciw tym 
duszom świadczy ich odrzucenie Mojej 

Obecności i Mojej Boskości. O Mój ludu! 
Młodzież uległa szatanowi, zwiedziona 
przez niego. Zdążacie ku waszej ruinie! 
Posłuchajcie Mnie jednak: będę nadal 
wylewał Mojego Ducha za waszych dni 
na całą ludzkość, aby odnowić Moje 
stworzenie. To dzieje się teraz.

– Tak, Panie, Ty dałeś nam wzrok i 
zdolność pojmowania, abyśmy widzie-
li i rozumieli, ale dlaczego erudyci nie 
zrozumieli, że to jest ten czas, w którym 
odnawiasz Twoje stworzenie?

– Te rzeczy są zakyte przed wielkimi 
i przed wyniosłymi mówcami, a są ujaw-
niane jedynie pokornym, sercom skru-
szonym i prostym! To są te Czasy — jak 
nigdy dotąd — o których Pisma mówią, 
że Ja, Bóg będę żył z wami na nowo2 
i że ustanowię Moją Siedzibę pośród 
was3. Są to bowiem te Czasy, w których 
odnowię całe Moje stworzenie! To jest 
Moje nowe przyjście do was wszystkich. 
Jednak niestety ci, którzy prześladują 
Mojego Ducha, skończą w Otłchłani, 
chyba że okażą skruchę! Udzielam hoj-
nie Mojej Łaski tym, którzy się nawraca-
ją! Módlcie się za te dusze, aby posze-
rzyły przestrzeń swego serca, aby mogły 
przyjąć do swego wnętrza Moje Światło. 

Przemawiaj donośnie w Moim Imie-
niu, aby ujawniała się Moja Chwała w 
tobie, jak i Moja Potęga, krzycz bez lęku, 
powiedz wszystkim, że «Bóg jest blisko 
ciebie i kocha cię!4»

– To były pierwsze słowa, jakie wypo-
wiedział do mnie mój Anioł!

– Tak! Zatem na tego, kogo poruszą 
w sercu te słowa, zstąpię z mocą, aby 
go nakarmić jak pasterz karmi Swoje 
stado i będę go trzymać blisko Mojego 
Najświętszego Serca. Moja Vassulo, idź 
więc i dawaj świadectwo w Moje Imię, 
wytężając swe siły5. JaJestemztobą. 
Wypełniaj to, co do ciebie należy6; Ja 
Jestem zawsze z tobą… ic

1. Ang.: Countenance.
2. Pan był z nami zawsze w Swojej 

Świętej Eucharystii, ale oprócz tego On 
zbliża się do nas teraz w nowy sposób w 

tym Końcu Czasów, przez przesłania, 
objawienia, jak nigdy dotąd w historii.

3. Ap 21
4. Te same słowa na początku wypo-

wiedział mój Anioł Daniel. 
5. Ang.: stretching out.

6. Muszę spakować bagaż przed 
kolejną podróżą.
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10 kwietnia 2015 — Wielki Piątek
– Nawiedzasz ziemię i nawadniasz 

ją ze Swoich życiodajnych Źródeł, na-
pełniasz nasze pokolenie duchowymi 
bogactwami1 za pośrednictwem Twego 
Świętego Ducha. Nigdy o nas nie zapo-
mniałeś.

Nasze kielichy przepełnione są Two
ją Prawością2 dla ugaszenia naszej su
szy, Ty zapewniasz naszym duszom 
niebiańską mannę, Ty wylewasz olej na-
maszczenia na nasze niegodne głowy, 
obficie obdarzasz nas dobrymi rzeczami.

A my cóż uczyniliśmy? Przemienili-
śmy urodzajne niegdyś doliny, jakie nam 
dałeś, w pustynie, zamieniliśmy Twoje 
Źródło Życia w jałową ziemię, naszymi 
czynami bluźniliśmy Twojemu Święte-
mu Imieniu, nasze czyny nadal są złe, 
zastawialiśmy pułapki na dobrej dro-
dze, nadal wybieramy gorzki jad węży 
zamiast słodkiego miodu Twoich Ust, a 
jednak Twoja wierna Miłość nigdy nie 
przestała wylewać się na nas! Panie! 
Jakże możesz nas znosić?

– Ja Jestem. Nie ma nikogo, kto był-
by bardziej prawdomówny i lojalny ode 
Mnie, twego Zbawiciela. Nie znajdziesz 
większej miłości od Mojej. Widzisz, ja-
kich cudów dokonałem w tobie i w tych, 
którzy posłuchali Mojego Wezwania? 
Nawet w tych, którzy Mnie nigdy nie szu-
kali? Przemówiłem, a oni Mnie usłyszeli.

Zaśpiewałem tę Pieśń, aby ukazać 
Moje Miłosierdzie, zanim nadejdzie Mój 
dzień. Wezwałem ziemię, aby wysłucha-
ła Mojego nowego Śpiewu, od wschodu 
aż do zachodu, od północy na południe, 
zanim nadejdzie pochłaniający ogień. 
Zapisałem3 wszystkie te słowa dla wa-
szego pokolenia, i powiedziałbym: dla 
waszego pokolenia zagłodzonego, aby 
was doprowadzić do skruchy i oczyścić 
was z grzechów. Byłem stały w Moim 
Apelu, lecz człowiek w swoim dobro-
bycie opuścił Mnie i wszystko, co jest 
Święte. Dusza, którą stworzyłem do 
szczęścia, nie jest szczęśliwa, gdyż zło 
nie może odżywić waszych dusz ani za-
pewnić im radości.

Mówię ci, że Moja Obecność jest 
bliska, lecz kiedy się ukażę, wtedy grób 
będzie wiecznym mieszkaniem dla tych, 
którzy żyją w złu i którzy się nie nawróci-
li. Zniszczy ich wiatr ze Wschodu.

Napełniłem cię błogosławieństwami i 
ukazałem Moją łaskę nad tobą, Vassulo. 
Ujawniłem ci od samego początku Mo-
jego Wezwania Moje nienasycone pra-
gnienie powrotu Miłości. Skierowałem 
twoją uwagę ku Mojej niewysłowionej 
Miłości, abyś porzuciła swoją niewier-
ność i abyś – jak powiedziałem jakiś 

czas temu –  była prototypem swego po-
kolenia. Byłaś jak owieczka zagubiona 
pośród wielu, a twoje usta pełne były  nic 
nie znaczących słów4, a jednak zamiast 
cię ukarać, Ja odpowiedziałem prze-
baczeniem i współczuciem. Potem jak 
Oblubieniec czuwający nad swoją mał-
żonką, poprowadziłem cię przez Moje 
portyki, wprowadzając cię na Moje kró-
lewskie dziedzińce, aby nauczyć i ciebie, 
i innych tej Miłosnej Pieśni, ukazując 
Moją prawość całemu światu. Najdalsze 
miejsca na świecie ujrzały w ten sposób 
Moją Miłość i Moje Miłosierdzie. 

Wkrótce przyjdę osądzić ludzi i nikt 
nie będzie mógł powiedzieć, że nie 
przemawiałem tak, aby ich ostrzec. W 
przeszłości przemawiałem do waszych 
przodków w kolumnie dymu, pouczając 
ich i prowadząc, aby szli drogą Moich 
zasad. Dziś przemawiam do was różny-
mi sposobami. Posiadam różne metody, 
by zbliżyć się do Mojego ludu ze wspa-
niałomyślnością i radą. Zwróciłem się do 
tego pokolenia z Poematem, a olejem 
radości namaściłem każdą duszę, która 
do Mnie wróciła.

Odbicie Mojej Miłości! Strażniczko5 
Moich Spraw! Trwaj, a Ja, Pan, napełnię 
twoje usta miodem i oliwą dla namasz-
czenia Mojego ludu, abyś ty mogła na-
maścić Mój lud, abyś mogła przemawiać 
w Moje Imię. Niech twoje usta wypowia-
dają słowa Mądrości oraz proroctwa, 
które ci dałem.

O, jakże Moje Serce pragnie, aby 
Mój lud Mnie rozpoznał poprzez te sło-
wa6. Módl się za nich i proś Ojca, aby ich 
napełnił Duchem Poznania! aby mogli 
przestać pytać: «O co chodzi? Dlacze-
go to się dzieje?» ponieważ stworzyłem 
wszystkie rzeczy, aby czemuś służyły i 
wszystko podlega Mojemu planowi, za-
tem wznieś swoje oczy i spójrz w kierun-

ku Nieba i uwielbiaj Mnie. ic
1. Ang.: You load our generation with 

spiritual riches.
2. Ang.: Righteousness.

3. Ang.: penned.
4. Ang.: empty headed words.

5. Ang.: watcher.
6. Ang.: sayings.

22 czerwca 2015
– Pokój niech będzie z tobą. Pojmij w 

pełni, Moje dziecko, jaki jest cel Mojego 
wezwania ciebie. Dzięki łasce otwarłem 
przed tobą Moje Niebieskie Dziedzińce, 
aby cię pouczyć, namaścić, uformować 
na apostoła. 

Wyryłem w twoim sercu każde z Mo-
ich słów. Pamiętaj o Moich pouczeniach: 
żebyś wszystko, co czynisz, czyniła z 
miłością! Nie zachowuj niczego, co nie 
należy do Mnie i co stoi w najwyższej 
sprzeczności z Moją Wolą. Kiedy Mnie 
nie słyszysz lub kiedy nie odczuwasz 
Mojej Obecności, nigdy nie dawaj wiary, 
że w najmniejszym stopniu zmieniłem 
Moje zdanie! Mój Plan w tobie nie zależy 
od zwykłych ludzi. To co mam w Moim 
Duchu wykracza daleko poza czyjekol-
wiek zachęty1.

Ja jestem Bogiem Żyjącym, Wszech-
mogącym i Moje Światło błyszczy na 
zewnątrz twego serca i w jego wnętrzu, 
oświetlając je Moją Obecnością i Moim 
Poznaniem. Wszystkie doświadczenia 
zostaną wynagrodzone. Nadal będę 
ukazywał Moją Chwałę na twojej twarzy: 
Moja Twarz na twojej, aby niewidzący 
uwierzyli. Jednakże przed niektórymi 
pozostawię to zakryte, aby nie widzieli.

Tak, to dzięki łasce wybrałem ciebie, 
abyś głosiła jedność i pojednanie, wzy-
wając każdego do nawrócenia się. Za-
tem, Moje dziecko, nie wahaj się mówić 
o Moim uczuciu, jakie mam dla każdej 
duszy, i o ogromnej Miłości, jaką żywię 
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do was wszystkich ! Ja jestem Miłością, 
Ja, Jezus, błogosławię cię, Moje dziec-
ko. ic

 1. Ang.: promptings.

10 sierpnia 2015
– Córo Egiptu, pokój niech będzie z 

tobą. W swojej młodości, odmówiłaś słu-
chania Mojego Głosu, jednak powiedzia-
łem na moich Niebieskich Dziedzińcach: 

„Uwiodę ją, zanim posiwieją jej włosy. 
Będę się w niej trudził i w krótkim czasie 
pobłogosławię ją i namaszczę tę, która 
kiedyś była wyjęta spod prawa1. Tak, 
taki jest Mój Plan do spełnienia w niej. 
Potem to wysuszone drzewo przemienię 
w drzewo wydające owoce i posiadające 
liscie dające zdrowie.” 

Mówię to także tobie, jako jednej z 
Moich uczennic: nie lekaj się, rośnij w 
śladach2 stóp twego Mistrza3. Potrze-
buję twojej doskonałości! Nie lekaj się 
tych wszystkich, którzy z powodu swo-
ich spraw bedą usiłowali cię zniechę-
cić. Moja córko, w Moich Orędziach są 
je szcze słowa, których [znaczenie] jest 
zakryte4, lecz nadejdzie dzień, w którym 
to, co jest zakryte ujrzy światło i to, co 
zakryte zostanie ujawnione.

Mówię ci: kiedy ktoś będzie próbował 
interpretować Moje słowa, pomyli się, 
tak, te słowa, które jeszcze są zakryte, 
gdyż ich wyjaśnienia są błędne. To ziar-
no, jakie w tobie zasadziłem, ocali liczne 
dusze. Ucz zatem tego, co zrozumiałaś 
dzięki Światłu Mojego Ducha.

Vassulo, usłyszałem, jak mówiłaś: 
„Pan pragnie, abyśmy byli wobec nie go 
zażyli”. Czy jest jeszcze ktoś, kto nie po-
jął, jak bardzo miła Mi jest wasza bliskość 
ze Mną? Co powiedziałem Szymonowi, 
który Mnie zaprosił do swojego domu i 
zgorszył się, kiedy widział zażyłość Ma-
rii? Powiedziałem mu: „Szymonie, ty nie 
przyjąłeś Mnie obmywając Moje stopy, a 
ona wylała na Moje stopy łzy i osuszyła 
je swoimi włosami; ty Mnie nie pocało-
wałeś, kiedy wszedłem do twego domu, 
a ona okryła Moje stopy pocałunkami; ty 
nie namaściłeś Mojej głowy, ona zaś bal-
samem namaściła Moje stopy.”5

Powiedz Mi, czym jest religia? Reli-
gia polega na tym, że obiecujecie Bogu, 
że będziecie Mu oddani, że oddajecie 
się Bogu, napełnieni ufnością i wiarą aż 
do śmierci, ale zawsze z miłością, gdyż 
dzięki miłości uzyskuje się przebaczenie 
grzechów. Miłość to nieustanne powo-
ływanie człowieka, zatem nikt nie powi-
nien być zaskoczony, kiedy Ja współpra-
cuję z tymi, którzy Mnie kochają, z tymi 
wszystkimi, których namaszczam i po-
wołuję na Moich proroków lub w innych 

celach.
Ach! Jeszcze jedno. Usłyszałem, jak 

twój przyjaciel postawił ci pewne pyta-
nie, na które odpowiem: „Skoro Bóg jest 
dobry, dlaczego tyle cierpienia?”

Dzięki Mojej Boskiej władzy dałem 
wam wszystko, czego potrzebujecie, 
aby żyć, aby być szczęśliwi. Jednak-
że ilu ludzi na tym świecie oddaje Mi 
prawdziwy kult? Brakuje pobożności. A 
brak pobożności stanowi przeszkodę w 
poznawaniu Mnie i rozumieniu5. Przez 
wzgląd na Moją chwałę i dobroć, we-
zwałem każdego do tego, aby był dobry. 
Nigdy nie zaprzestałem obdarowywa-
nia was darami, które pozwoliłyby wam 
dzielić Boską naturę, uniknąć zepsucia 
w tym świecie pełnym zepsucia i wad. 
Jednak brakuje miłości na tym świecie, 
zastąpiły ją wszelkiego rodzaju wady, 
które prowadzą do samozniszczenia, 
nie tylko waszej duszy, lecz także ciała. 
Cierpicie z własnej winy i z powodu wa-
szego działania… nie Mojego.

Ja jestem waszym Schronieniem, 
waszym Zbawicielem i waszą Twierdzą! 
Ktokolwiek Mnie wzywa, niechaj będzie 
pewny, że Ja jestem z nim… ic

Miłość was kocha…
 1. Ang.: unlawful. 

2. Ang.: Footprints.
3. Ang.: Teacher  4. Ang.: covered.

5. Por. Łk 7,36nn.
6. Inaczej mówiąc to z powodu nasze-

go odstępstwa cierpimy i umieramy, 
jak kiedyś powiedział Pan. My doko-

nujemy samozniszczenia.

28 listopada 2015 30-ta rocznica 
«Prawdziwego Życia w Bogu”
– Moja córko, pokój. Posłuchaj: po-

kój niech będzie z tobą. Szerz pokój tam, 
gdzie nie ma pokoju, miłość tam, gdzie 
jest nienawiść, jedność tam, gdzie jest 
podział. 

Przez wszystkie te lata Ja, w Mojej 
niewysłowionej Miłości, wzywałem całą 
ludzkość do modlitwy, do skruchy, do 
prowadzenia pobożnego życia. Przyby-
łem mówić do ich serc. Nie przyszedłem 
z groźbami, lecz z Miłością. Wezwałem 
każde stworzenie, wyrażając [zrozumia-
łymi] dla was słowami Moje pragnienie 
ocalenia was wszystkich z waszych nie-
nawistnych planów, pokolenie. Jeszcze 
jeden raz ukazałem Moją Świętą Twarz, 
aby rozbłysła w waszych absolutnych 
ciemnościach, abyście Mnie kontem-
plowali, a kontemplując Mnie, abyście 
we Mnie kontemplowali odbicie Mojej 
Boskości i aby Moja Chwała znalazła 
w was swoje odbicie. Wtedy ten blask 
wszystkich delikatnie was rozświeli.

Obawiałem się jednak, że niewie-
lu przyjmie Moje Słowo i miałem rację. 
Moje Słowo przenika wszelkie światło i 
wszelkie poznanie. Pokolenie, duchowe 
Poznanie to otwarcie waszej myśli1, aby 
pojęła Pisma i Moje Słowa, ilu jednak się 
to udało? A o ile większa jest liczba tych, 
którzy próbują zdyskredytować Moje 
Orędzia? Ci ludzie widzą jedynie to, co 
może dostrzec oko; jednak dalecy są 
od dostrzegania tego, co Boskie… Jak 
mówi Pismo: „Człowiek kierujący się 
tylko zasadami naturalnymi nie pojmuje 
spraw Ducha Bożego. Uważa je za głu-
potę i nie jest w stanie tych spraw zrozu-
mieć, ponieważ należy je rozstrzygać w 
sposób duchowy. Człowiek kierujący się 
Duchem rozstrzyga wszystko, natomiast 
jego nikt nie osądza.”2 Kiedy ci ludzie 
umrą i będą chcieli wejść na drogę do 
Życia, nie ujrzą Mnie. Ich grzechy i wy-
kroczenia potępią ich. Spotkają aniołów 
lęku i ciało odpadnie od ich kości.

Potrzebuję modlitwy waszych serc. 
Prosiłem to pokolenie o nawrócenie. 
Stałe poczynanie zła przyniesie jedynie 
ruinę licznych narodów, prowadząc je 
do wojny i do Otchłani. Wielu zostanie 
zmiecionych na proch3. Liczne miasta i 
narody poznają nieszczęścia, katastrofę 
za katastrofą, nieszczęście za nieszczę-
ściem. Ach, pokolenie! Nie igrajcie z wa-
szym życiem! Przestańcie się buntować 
wobec Mojego Słowa!

Powtarzam: oczyśćcie wasze du-
sze i serca przez skruchę, skruchę z 
wylaniem łez. Jednak złoczyńcy, którzy 
kroczą krętymi ścieżkami, będą musie-
li zmierzyć się z tym, co zasiali. Teraz, 
Vassulo, świętuj Moją Miłość, uwielbiaj 
Mnie, twego Boga, gdyż wzniołem nowe 
sanktuaria, zbudowane na miłości, od-
budowałem te ruiny4. W Biblii jest na-
pisane: “Jeśli razem z Chrystusem po-
wstaliście z martwych, szukajcie tego, 
co w górze, gdzie jest Chrystus siedzący 
po prawicy Boga. Zdążajcie do tego, co 
w górze, a nie do tego, co na ziemi. Albo-
wiem umarliście i wasze życie jest ukryte 
z Chrystusem w Bogu. A kiedy Chrystus 
– nasze życie – ukaże się, wtedy i wy 
razem z Nim zajaśniejecie w chwale”5. 

Wybrałem cię, namaściłem cię Mo
im świętym olejem, abyś prowadziła 
świę te życie i abyś niosła Moje Słowa i 
przekazała je każdemu. W Mojej Wier-
ności pozwoliłem ci wesprzeć się na 
Mnie, czerpać ze Mnie, pozwalając ci 
przechadzać się po Moich Dziedzińcach 
i nauczyć się od Mojej Mądrości. Bądź 
więc dziś szczęśliwa! Moje tak słabe – 
niewiarygodnie słabe – narzędzie, czy 
zrozumiałaś? Czy pojęłaś, jak bardzo 



1/2018

jestem zachwycony taką słabością? Jak 
ona Mnie cieszy? Twoja słabość przycią-
ga Moją Moc i Moje Miłosierdzie!

– Panie, Ty jesteś moim Stworzy-
cielem, Ty otwarłeś moje uszy, abym od 
Ciebie usłyszała o tym objawieniu, bez 
jakiejkolwiek zasługi z mojej strony! 

Oddaję chwałę i uwielbiam Ciebie! 
Ty poświęciłeś mi tak wiele czasu. 

A teraz, po wszystkich tych latach, 
świat, gorszy niż przedtem, umiera, a 
ziemia jest bardziej skalana niż kiedy-
kolwiek, spustoszona przez grzech i sły-
szymy, że Twoja Reka nas podniesie. Ile 
jeszcze musimy czekać na Twój powrót?

– Jestem na wyciągnięcie ręki, tak 
blisko was. Wkrótce wiele narodów zo-
stanie napełnionych Poznaniem Mojej 
Chwały. Będę jak stróż na Mojej Straż-
nicy, jak sztandar. Nie ujrzą Mnie ci, któ-
rych natura jest wyniosła, lecz ci, w któ-
rych sercach wypoczywałem, zobaczą 
Mnie. Wszyscy się zawstydzą, a wyniośli 
rozproszą się jak przerażone zwierzęta. 
Wiele narodów zostanie unicestwio nych. 

Poświęć Mi swój czas, Moja Vassu-
lo, i rozraduj Moje Serce swoją nicością, 
gdyż teraz obudzę Moją Sprawiedliwość 
wobec ludzi i będą się tarzać w popiele. 
Módl się i przebaczaj swoim oprawcom, 
łagódź Mój gwałtowny gniew wobec ich 
niedowiarstwa. Miłość przyjdzie w swej 
doskonałości do każdego, kto się zdecy-
duje podążać za Moim Prawem i nie bę-
dzie się on miał czego obawiać w Dniu 
Sądu. Napisałem twoją ręką wszystkie 
te orędzia, aby to świadectwo mogło 
przyprowadzić bliżej Mnie tych, którzy je 
będą czytać. To świadectwo doprowadzi 
was do Życia Wiecznego. To orędzie dla 
Prawdziwego Życia we Mnie, waszym 
Bo gu.

Ja, Jezus Chrystus, przypominam 
wam, że na koniec do Mnie będzie na-
leżeć Zwycięstwo. Pokój, Moja córko, 
Miłość cię kocha!

ic
1. Ang:. mind.    2. 1 Kor 2,14-16

3. Ang.: burned down.
4. Chrystus uczynił aluzję do tych 

dusz, które się zagubiły, ale znalazły Je-
zusa przez Orędzia „Prawdziwego Życia 
w Bogu”, a to przywróciło im życie dzięki 

skrusze, która przemieniła ich życie.
 5. Kol 3,1-4

30 listopada 2015
– Panie! Ty jesteś radością naszej 

duszy, weselem1 naszego ducha, lampą 
naszego ciała. Chwała Tobie, mój Boże, 
Ojcze wszystkich…

– O, pójdź! Nie lękaj się, podoba Mi 
się dźwięk twoich słów, choć twoja na-

tura jest słaba i nieśmiała2, Moje Serce 
cieszy się. Rozraduj się w twojej nędzy, 
Moja Vassulo.

Każda wizja, jaką ci dałem, każde 
objawienie, jakie tchnąłem w ciebie przy-
szły do ciebie od Mojej Mądrości, nie od 
mędrców, nie z rozumu ludzi inteligent-
nych, lecz z Mojego Ducha Świętego.

Niechaj minie ten rok, a zobaczysz, 
jakie jęki i jakie smutki będzie zbierać to 
pokolenie i w jaką wpadnie panikę! To 
pokolenie realizuje plany, które nie są 
Moje i dodaje w ten sposób grzech do 
grzechu, a są to grzechy śmiertelne.3 

Pisz:
Przychodzę teraz do was jak za dni 

Noego, aby ostrzec to pokolenie. Kie-
dy ich ostrzegałem przed czekającym 
ich potopem, nie chcieli uwierzyć. Dziś, 
Vassulo, poruszyłem Niebiosa, jak ni-
gdy dotąd w historii, aby wzywać4 naro-
dy do nawrócenia, lecz to pokolenie to 
synowie ciemiężycieli i zadusili5 Moje 
Ostrzeżenia. Zapobiegli rozszerzaniu 
się Moich Słów i usłyszeniu ich. Oni są 
tyranami zła!

Moja córko! Jakże cierpię widząc 
jeszcze tak wielu pogrążonych w głę-
bokim śnie! Od początku, od zarania 
Mojego objawienia się tobie, prosiłem 
każdego o powrót do Mnie i o święte ży-
cie! życie święte przez miłowanie Mnie 
i przez okazywanie miłości wzajemnej. 
To było Moje fundamentalne przesłanie 
do tego pokolenia i od początku słyszeli-
ście, że powinniście się darzyć wzajem-
nie miłością.

Powiedziałem wam, że bez tego kieł-
ka miłości w waszych sercach, jesteście 
żywymi trupami.

A teraz, Vassulo, złóż swoją głowę 
na Moim Sercu i przypomomnij sobie o 
Moich Słowach, jakie ci powiedziałem, 
że Ja, Jezus, który cię niegdyś wezwał, 
mówię ci na nowo… tak! Kocham cię 
miłością bezwarunkową. Wybór ciebie, 
jakiego dokonałem, był wyborem Moim i 
Mojego Ojca. Przyszliśmy do ciebie, aby 
cię ocalić i okryć cię Naszymi błogosła-
wieństwami, abyś weszła na drogę cnót, 
abyś w Nas uczyniła sobie mieszkanie, 
a My – w tobie. Musisz jedynie rozejrzeć 
się wokół siebie, musisz jedynie uznać 
całą Wiedzę, jaką twój umysł wchłonął 
od Nas, aby sobie uświadomić łaski, 
jakie uzyskałaś akceptując Nasze We-
zwanie, dziedzicząc Nasze Królestwo. 
Potrzebowaliśmy jedynie serca skruszo-
nego i słabego, aby wlać w to serce Na-
sze pouczenia i aby poślubić je w Naszej 
zażyłości…

Mój Ojciec i Ja staliśmy się dla cie-
bie osobistym Nauczycielem6. Jestem 

znany z tego, że jestem Nauczycielem7 
ludzkości. Błogosławiona8 więc jesteś 
ty, którą pouczyłem o Moim Prawie i 
której dałem Nasz Pokój po to, abyś się 
nigdy nie czuła opuszczona. Namaścili-
śmy cię w Naszej Miłości. Ty jesteś Na-
szym dzieckiem, które wzrosło w Nas. 
Ukształtowaliśmy cię, abyś była mocna i 
rozradowaliśmy się twoją nicością.

Moja Pieśń opowiada o dobroci9 i 
sprawiedliwości, Moja Pieśń jest prze-
znaczona dla was wszystkich, aby była 
wyśpiewywana na wieki10. Przychodź 
do Mnie zawsze z radosnym śpiewem. 
Ukoronuj Mnie Miłością i nie pozwól 
nieprzyjacielowi wyrwać korzeni zapusz-
czonych we Mnie. Zawsze odpowiadam 
na twoje modlitwy i zapewniam ci to, co 
jest dla ciebie najlepsze. Zsyłam zawsze 
więcej pokarmu niż jesteś w stanie spo-
żyć! Wezwij Mnie, kiedy tylko pragniesz, 
Moja Vassulo. Twoje trzydziestoletnie 
wysiłki zostaną nagrodzone, podobnie 
jak i praca wszystkich, którzy podobnie 
działali dla sprawy Sprawiedliwości. Nie-
bo nie zapomina. Wszystko, co czynisz z 
Miłością dla Mojej sprawy,11 liczy się. Nie 
jesteś sama! Miłość jest zawsze blisko 
ciebie…

ic
1. Ang.: gladness.   2. Ang.: reserved.

3. Ang.: lethal.   4. Ang.: summon.
5. Ang.: oppressed.  6. Ang.: Teacher.

7. Tu usłyszałam po francusku 
«par excellence», co znaczy 

«w najwyższym stopniu».
8. Ang.: blessed. 9. Ang.: kindness.

10. Ang.: everlastingly.
11. Ang.: for My Sake.

13 grudnia 2015
– Panie, nie zważaj na moją słabość 

ani na moją nędzę, lecz na miłość do 
Ciebie, jaką wzbudziłeś w moim sercu:

O, Panie, słodki i pokorny, Ty zabra-
łeś mnie na Twoje Niebieskie Dziedziń-
ce, aby mnie zaprosić na Twoją wspa-
niałą Ucztę, karmiąc mnie Niebieską 
Manną.

Dzięki Twojej niewysłowionej miłości, 
ukoronowałeś moją tak biedną duszę. 
Spojrzałeś przez okno mojego serca, 
aby rozkwitło od Twojego Spojrzenia, 
odbudowując każdą cząsteczkę.

Twoje Słowa zachwyciły moje serce i 
dotknęły duszy, aby do Ciebie zawołała:

‘Współczucie Pana dało mi odrodze-
nie, aby z moich ust wychodziła czysta 
mirra, abym Go otoczyła chwałą, uwiel-
biła i śpiewała dla Niego …’

– A ja, Moja umiłowana, ukorono-
wałem twoją duszę szafirami. Czasem 
cię izolowałem, aby cię mieć tylko dla 
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Mnie. O, tak! Nie musisz szukać przyja-
ciół gdzie indziej, czy Moje Światło ci nie 
wystarcza? Po co twoja troska o sprawy 
ziemskie? Odseparowałem cię od wielu 
spraw, które Mnie nużyły, a jednak kiedy 
ty czasem nieświadomie walczyłaś, aby 
je zachować, bo twoje ciało jest słabe, 
wtedy Ja, twój Król i twój Bóg, zwalcza-
łem twoje pragnienia, pragnienia, które 
cię czarowały. Pragnę, by Moje naczynie 
było dla Mnie, chcę, aby Moje naczynie 
było czyste. Domagam się, aby Moje na-
czynie zawierało esencję samego dobra!

Przegoniłem, dla Moich Spraw, 
wszel ką gnuśność i słabość twego 
u my słu. Zastąpiłem je darami Mojego 
Ducha. Vassulo, nawet jeśli niektórzy z 
twoich gnębicieli jeszcze dają słyszeć 
swoją kakofonię i są zgorszeni Moim 
językiem – a jeszcze bardziej zgorszeni 
wyborem, jakiego dokonałem – módl się 
za nich również, aby otrzymali tę radość, 
jakiej udzielam sercom skurszonym, kie-
dy otwierają się, aby Mnie przyjąć, aby 
przyjąć to Orędzie rozświetlające serca, 
przyciągające je do Mnie bliżej niż kie-
dykolwiek dotąd. Kiedy przemienię te 
zatwardziałe serca, kiedy przywrócę im 
doskonałość, przyłączając je do Mnie – 
te serca i dusze tak zubożone – kiedy 
wykorzenię z nich wady, wtedy wezmę 
je w posiadanie. To, co niegdyś było 
splamioną ziemią, stanie się odtąd bło-
gosławione, oczyszczone, uzdrowione, 
pozbawione wszelkiego zła! Oto są Dro-
gi Mądrości.

Kwiecie, bądź jak radar wykrywający 
zło, kiedy ono zbliża się do twoich drzwi1 
bądź piękną duszą2! Moja bliskość z 
tobą może cię przemienić w piękną du-
szę. Stanie się to przez ogarnięcie twojej 
duszy Moim Światłem błyszczącym nad 
tobą tak, aby ci którzy cię ujrzą, również i 
Mnie ujrzeli. Nasze zjednoczenie będzie 
tak pełne, że kiedy ty poruszysz ręką, 
twoja dłoń będzie Moją Dłonią, a Moje 
Oczy będą w twoich.

Niechaj wszyscy, którzy nie wiedzą, 
dowiedzą się, że nikt nie jest zdolny 
do przebywania blisko Mnie, waszego 
Boga. Jednak ponieważ jestem Małżon-
kiem całego Mojego stworzenia, ktokol-
wiek łączy się ze Mną staje się dla Mnie 
oblubieńcem i będzie żył prawdziwym 
życiem we Mnie. Tylko i wyłącznie Ja 
zapewniam Życie.

– Jednakże ja tak niewiele znaczę 
i jest to niezrozumiałe, że Ty, nie tylko 
spojrzałeś na mnie, lecz że również 
objawiłeś mi Siebie! Po dziś dzień nie 
mogę tego ani zgłębić, ani pojąć! Jak to 
możliwe, że spoczęło na mnie spojrze-
nie Boga pełnego Chwały, Nieśmiertel-

nego. W Swej Wspaniałości Bóg ukazał 
mi siebie, przemówił do mnie, objął mnie 
Swoim Uściskiem. To naprawdę czyste 
szaleństwo!

– Ach, Vassulo, Ja jestem twoim Oj-
cem, twoim Stworzycielem, jak miałbym 
nie kochać Mojego dziecka, które stwo-
rzyłem? Należysz do Mnie, wy wszyscy 
do Mnie należycie! Naprawdę Ja jestem 
w tobie, a ty jesteś we Mnie. Duszo Mo-
jego Serca, bądź pewna, że Ja dopełnię 
Mojego Dzieła w tobie, Dzieła, które 
przekracza twoją zdolność.3 

Nie ustawaj więc w odpowiadaniu 
na Moje Wezwania i niech cię nie nuży 
zapisywanie Mojego Hymnu Miłości. 
Niechaj Moje Słowa będą jak ogień, pło
mienie pełne udręki. Tak4! Ty nie pojęłaś, 
co miałem na myśli, kiedy ci mówiłem, 
że będziesz Mi służyć z pasją. Ta gorli-
wość przychodzi po prawdziwej metanoi, 
ogarniając cię płomieniami miłości, pło-
mieniami udręki dla Mnie, twego Boga, 
z powodu chęci podobania Mi się, z pra-
gnienia odczuwania Mojej Obecności. 
To są płomienie udręczenia, które roz-
grzewają twoje serce łaknieniem Mnie, 
twego Boga, to pasja poznania Mojego 
Świętego Imienia, to udręka, która jak 
ogień pochodzący od Ducha Świętego, 
rozpala pragnieniem pełnienia tylko Mo-
jej Woli. Moja Wola żąda od ciebie oży-
wienia Mojego Kościoła, upiększenia go 
Moim Poznaniem i zjednoczenia.

Przyszedłem do ciebie, aby wyra-
zić Moje pragnienia odnoszące się do 
Mojego Kościoła. Ja jestem Bogiem, 
Stworzycielem, i mówię wam, że Moją 
mocą będę nadal umacniał ten kwiat, 
który wszczepiłem we Mnie, aby nikt nie 
zdołał go wykorzenić, zdusić5 ani zdep-
tać, nawet najgorszy huragan, który Mój 
nieprzyjaciel, demon, mógłby wzniecić 
przeciw niemu. Zakorzeniłem cię dobrze 
w Moim Ciele. Tu twoje korzenie są do-
brze wszczepione i dobrze odżywiane, 
nasycone Moją Krwią, umocnione moim 
Światłem i osłonięte Moją Ręką. Nie-
ustannie czuwam nad tobą…

– Jestem niegodna, a Ty ukochałeś 
mnie w tak niewysłowiony sposób, aby 
ukazać ogrom Twojej Miłości, jaką masz 
dla całej ludzkości, Miłości bezwarunko-
wej; Miłości, która napełnia duszę rado-
ścią, Miłości ojcowskiej, która prowadzi 
do poświęcenia wszystkiego dla dobra 
zbawienia6…

Gorliwość dla otoczenia Cię chwałą, 
mój Panie, niech pozostanie w moich 
żyłach.

Niechaj wzrasta we mnie nienasyco-
ne pragnienie, które dałeś mojej duszy, 
poznania Twojego Świętego Imienia.

– Bądź więc Moim apostołem Miłości 
i Jedności. Pozostań we Mnie, a Ja po-
zostanę w tobie. Trwaj w pokoju, zawsze 
ofiarowuj Mi swój czas!

ic
1. Lubię, kiedy Jezus posługuje się 

współczesnymi terminami i On wie 
o tym! On wie, że to wywołuje mój 

uśmiech, a nawet śmiech i to dlatego On 
czasem to czyni aby mi sprawić radość.

2. Ang.: «beautiful».
3. Ang.: «ability».

4. Jezus przypomniał mi orędzie z 23 
maja 1987, kiedy chciał, abym pojęła, co 
rozumiał przez słowa: “Jeśli będziesz Mi 

służyć ukażę w tobie jedynie Mękę”. 
Nie rozumiejąc, zmieszana po-

wtarzałam tylko: „Mekę...” Wtedy On 
powiedział: „Tak, Mękę…” Potem zrozu-
miałam, że On kocha nas aż do udręcze-
nia i skoro mam Mu służyć muszą mnie 

ogarnąć te same płomienie, udręka miło-
ści, pasja, aby Mu się podobać poprzez  
dawanie poznać Jego Świętego Imienia 

jak i Jego Nieskończonego Miłosierdzia i 
nie kończącej się Miłości do nas.

 5. Ang.: «smother».
 6. Ang.: «for the sake».

3.02.2016 
– Panie Niebios, Rękojmio naszego 

dobrobytu, Ty, który zstąpiłeś z wyso-
ka i przyszedłeś do naszej izdebki, aby 
nam przypomnieć Twoje postanowienia 
i Twoje decyzje,1 abyśmy lepiej zacho-
wywali Twoje Słowo i podążali za Nim, 
naucz nas oddawać się Tobie przestrze-
gając Twoich ustaw.

W miarę jak Twoje Słowo wzrasta, 
promieniuje światłem w naszej duszy, 
oświetlając ją, aby ona w pełni zrozu-
miała Twoje Słowo.

Wiem, że nie jesteś zadowolony z 
Twoich stworzeń…

– 2Ach Vassulo! Moje Oczy rozpły-
wają się we łzach, ponieważ tak wielu 
gardzi Moim Prawem Miłości, Moim 
Pra wem Miłosierdzia. Jak długo jeszcze 
mam patrzeć na zło, które dominuje w 
narodzie za narodem? Brakuje pow sze
chnego pokoju.

– Powiedz mi, Panie, co jeszcze 
mogę uczynić? Pomóż mi, jak to zawsze 
czyniłeś, podtrzymaj mnie, abym uczyni-
ła to, czego Ty ode mnie pragniesz.

– Wytrwaj, Moje dziecko, i niech się 
z żarliwością rozpali w tobie gorliwość o 
Mój Dom, ogarniając cię płomieniami, 
abyś szła naprzód bez lęku, wzywając 
każdego do skruchy, do nieustannej 
modlitwy i do miłowania Mnie, waszego 
Boga. Mój trymf na końcu będzie wielki.

– Cała moja istota tęskni za Tobą. 
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Poruszyłeś moją duszę, sprawiając, że 
ona pragnie być zawsze z Tobą. Ludzie, 
którzy Ciebie nie znają, nie kochają Cię i 
nie pragną Ciebie. Nie okazują skruchy. 
Jak możemy ich doprowadzić do nawró-
cenia?

– Moja Vassulo, od narodzenia oni są 
powołani do oglądania Boga, ich Stwór-
cy! Tak niewielu jednak idzie drogą, jaką 
dla nich wytyczyłem. Tak, oddalają się 
ode Mnie, co wywołuje Mój wielki smutek 
i wielką boleść. Jak zatem dojdą do po-
znania Mnie i pokochania? Nieustannie 
wzywam ich do skruchy, do tego aktu, 
który oczyściłby ich serca i sprawił, że te 
serca narodziłyby się we Mnie. Zjedno-
czyłbym się z ich duszami, przenikając 
je światłem. Jak ich nawrócić, pytasz. 
Czy zapomniałaś, jak? Chodźmy! Przez 
modlitwę... przez uczynki miłości, przez 
wielkie akty wyna gradzające, przez mi-
łość ofiarną, oddaną za nich! Przez Ró-
żaniec! Przez liczne «Kyrie eleison», aż 
działanie Mojego Miłosierdzia sprawi, że 
Moja Łaska rozmiękczy ich zatwardziałe 
serca... 

Posłuchaj, droga duszo, kiedy prze-
badałem twoje serce, zdobyłaś Mnie. 
Ty, która dzięki działaniu łaski stałaś się 
wszystkim tym, czym chciałem, abyś 
była! Módl się za tych, którzy mają więk-
sze upodobanie w łasce tego świata i 
którzy oddalają się ode Mnie. Oni lękają 
się Mojego Krzyża, a Mój Krzyż jest na-
rzędziem Mojej chwały. Ci, którzy odma-
wiają objęcia Mojego Krzyża, odłączają 
się ode Mnie. Ja jestem jedno z Moim 
krzyżem! I mówiłem ci: kiedy obejmujesz 
Mnie, obejmujesz także Mój Krzyż.

– Panie, przysięgłam zachowywać 
Twoje Prawo. Jednakże nadal mnie oży-
wiaj, jak obiecało mi to Twoje Słowo!

– Uczynię to! Zawsze będę kierował 
twoimi krokami. Moja Miłość cię pocie-
szy i nigdy nie będziesz pozbawiona Mo-
jej Miłości... tak? Powiedz to!

– Muszę się wyżalić, Panie. Chociaż 
wielu nawróciło się przez to Orędzie, to... 

–3...nie są „dawcami”, ale „biorcami” 
– jak to określasz. Oto co powiedziałem: 
„jest więcej szczęścia w dawaniu aniżeli 
w braniu” (Dz 20,35), a to nie jest prakty-
kowane. Ego musi w nich umrzeć!

– Niewielu jest dawcami udzielając 
pomocy, by Twoje Przesłania były zna-
ne lub by utrzymać domy Beth Myriam, 
jednak są i tacy, którzy pomagają szybko 
okazując wspaniałomyślność4.

– Każdy uczynek miłości, dobry 
i wspaniałomyślny, liczy się w Moich 
Oczach. W Moim Dniu, ocenię każdą 
z dusz, ujawniając jej działania i to, co 
znajdowało się w jej sercu. Cieszą Mnie 

dusze, które okazują Mi wdzięczność i 
pamiętają, aby Mi dziękować nie tylko 
w modlitwach, ale również w uczynkach 
miłości...

– To mi przypomina o dziesięciu trę-
dowatych, których uzdrowiłeś i z których 
tylko jeden wrócił, aby Ci podziekować, 
prawda?

– Tak, czytałaś w Biblii, że kiedy by-
łem w drodze do Jerozolimy, czekało na 
Mnie dziesięciu trędowatych. Krzyczeli, 
aby przyciągnąć Moją uwagę, ponieważ 
nie ośmielali się podejść do Mnie zbyt 
blisko z powodu swojej choroby. Kiedy 
ich ujrzałem, zawołałem do nich, aby 
pośpiesznie udali się do kapłanów i po-
kazali im się. Nabrali pewności w sercu, 
że zostaną uzdrowieni w drodze i rze-
czywiście, kiedy odeszli, zostali uzdro-
wieni. Jednakże żaden z nich nie zadał 
sobie trudu, aby powrócić Mi podzięko-
wać. Tylko jeden Samarytanin okazał  
wdzięczność, uwielbił Boga i upadł do 
Moich Stóp...

– Ty hojnie udzieliłeś ludzkości tak 
wielu darów, które nie zostały docenio-
ne. Przez wzgląd na Swoją miłość nigdy 
nie przestajesz dawać. Twoja Miłość 
nie znosi zwłoki. Ona jest tak wielka, że 
skłoniła Cię do zstąpienia na ziemię dla 
ukazania Ciebie wielu ludziom, nawet 
niechrześcijanom, ponieważ Twoje Ser-
ce nieustannie płonie i nie zwleka! Nie 
możesz się oprzeć!

Twoja wspaniałomyślność nie zna 
miary. A jednak nawet teraz Twoi ucznio-
wie jak kiedyś stawiają sobie pytania o 
to, dlaczego ofiarowujesz łaski i cuda 
poganom, Samarytanom, wszystkim. Są 
zgorszeni Twoją zażyłością i przyjaźnią 
im okazywaną, stawiają sobie pytania! 
Podważają Twój autorytet. Spraw, pro-
szę, aby wszyscy, których uzdrowiłeś, 
odpowiedzieli na Twoją Dobroć, powie-
rzając się jedynie Tobie.

– Vassulo! Chwalebny naród po-
wstanie na Wschodzie. Ten naród Mnie 
otoczy chwałą! Tak, w istocie, ukazałem 
Siebie także niewierzącym! Uczyniłem 
to po to, aby ci ludzie mogli zobaczyć, 
za obserwować i zrozumieć, że Moje Mi
łosierdzie jest bezgraniczne, ono jest 
ogromne, Moja Miłość jest nieskończo-
na! „Nie lękajcie się” – powiedziałem im, 
„ponieważ Ja jestem Drogą, Prawdą i 
Życiem”. Ukazuję im więc Moją Chwa-
łę, a oni zaskoczeni5 pytają Mnie: „Czy 
mogę być świadkiem?”, a Ja im odpo-
wiadam: „bądź świadkiem ujawniającym 
radość z naszego spotkania”.

Zatem, Vassulo, nie smuć się, kiedy, 
według ciebie, Ja ociągam się z Moim 
powrotem, bądź cierpliwa, mała, żaden 

kraj nie narodził się w jednym dniu! Bądź 
jak drzewo oliwne, które rośnie na Moich 
Dziedzińcach. Twój bieg się nie skoń-
czył… niechaj twoja dusza odpocznie 
we Mnie, twoim Bogu. Nie jesteś sama. 
Bądź jedno ze Mną. My?

– Tak, my.
– Ja, Jezus, błogosławię cię.
ic

1. Ang.: rulings.
2. Jeszcze nie skończyłam zdania, 

kiedy Jezus mi przerwał.
3. Jezus uprzedził mnie, wypowiada-

jąc to, co chciałam napisać.
4. Nie mam tu na myśli spraw finan-

sowych, ale działania.
5. Ang.: in awe.

Przekład: Ewa Bromboszcz

24.01.1991
  „Wasi przodkowie jedli man-
nę na pustyni, a Ja dałem tłu-
mom znak zapowiadający Mo
ją Eucharystię: rozmnożyłem 
chleby i nakarmiłem ich tak, 
jak was karmię Moim Ciałem, 
aby dać wam Życie. Rozmno-
żyłem też ryby, symbol Moje-
go Imienia, symbol TegoKtó-
ryWasKarmi. Symboliczny 
znak Mojego Imienia: ΙΧΘΥΣ,  
znaczy Jezus Chrystus, Syn 
Boży i Zbawiciel.”

* * *
Pierwsze litery słów

ΙΗΣΟΥΣ, Ἰησοῦς, Iēsoûs 
– Jezus

ΧΡΙΣΤΟΣ, Χριστὸς, Christós
– Chrystus

stanowią skrót IC, jakim 
Chrystus często podpisuje 

Orędzia.
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