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Vassula publikuje dotąd 
nieujawnione orędzia (10)

8 lipca 2016
– Moja Vassulo, oddajesz Mi chwałę, 

kiedy mnie szukasz. Ja jestem waszym 
Zbawicielem i Moja Miłość przywiodła 
Mnie na ziemię, aby was wszystkich 
zbawić. Jestem samym przebaczeniem. 
Moje Przesłanie dla was to przesłanie o 
przebaczeniu. Kiedy ci przebaczyłem, 
miałaś odwagę zbliżyć się do Mnie w 
sposób bezpośredni, z ufnością, z dzie-
cięcą wiarą, wiedząc, że nigdy cię nie 
skrzywdzę ani nie potępię, ale – przeciw-
nie. Dałem ci odczuć Moją gorącą Miłość 
i – znajdując w tym radość – przyciągną-
łem Cię do Mojego Serca! Moja Moc za-
częła działać w tobie, aby przez ciebie 
zostały ogłoszone  Moje Orędzia. To zo-
stało ci dane jako dar łaski. Dla mnie nie 
miało znaczenia, że jesteś najmniejszą z 
Moich świętych, Moja Moc podniosła cię 
i podtrzymała przez łaskę.

Kiedy cię wezwałem, dałem ci pojąć, 
że Moje Ciało jest Jedno i że jest jeden 
Duch, że Ja Jestem Jeden i że jest tylko 
Jedna Wiara, Jeden Chrzest i że Bóg 
jest Ojcem wszystkich, nad wszystkimi, 
przez wszystkich i we wszystkich, że  
powinien być wywyższony i szanowany. 
Mała, to że zrozumiałaś, że ta jedność 
jest jedyną sprawą, o którą się troszczę 
i że to w pełni by Mnie uszczęśliwiło i 
otoczyło chwałą, głęboko wzrusza Moje 
Serce. Jedność bowiem przyniesie całe-
mu światu życie w pokoju, ale nie tylko 
to: doprowadzę wówczas świat do roz-
poznania Mnie 

jako Chrystusa...
i jako posłanego przez Boga... 
tak?
– Czy jedność oznacza, że pragniesz 

pojednania wszystkich Kościołów? Czy 
jednak będą trwać zasady zakazujące 
członkom jednego Kościoła przyjmowa-
nia Ciebie w Eucharystii? Czy jedność, 
jakiej pragniesz, nie polega na tym, aby 
zgromadzić duchownych z różnych Ko-
ściołów, aby celebrowali Eucharystię 
wokół jednego ołtarza?

– Vassulo, wszystko jest zapisane 
w Piśmie Świętym. Moje Słowo mówi, 
że Moje Mistyczne Ciało jest Jedno! 
Nikt nie może powiedzieć drugiemu: 
„Odejdź, nie potrzebuję cię” lub „Odejdź, 
nie należysz do tego Kościoła”. To tak, 
jakby mówił: „Odejdź, nie należysz do 
Mistycznego Ciała”. Oko nie może po-

wiedzieć ręce, że jej nie potrzebuje ani 
że nie należy do Ciała, Jedynego Ciała; 
Zatem tak odpowiem ci na twoje pytanie:

Jedność będzie doskonała wtedy, 
gdy wszyscy pasterze, bez względu na 
to, do której denominacji należą, zgro-
madzą się wokół jednego Ołtarza i będą 
koncelebrować razem... Ale dopóki bra-
kuje im Miłości i nie posiadają tego daru, 
z powodu strachu, rywalizacji, uprze-
dzeń, dumy i tym podobnych cech, do-
póty Moje Ciało pozostanie podzielone, 
a świat będzie nadal cierpiał, odrzucając 
pokój, odrzucając Moje Prawo Miłości, a 
z łatwością gromadząc w sobie wszyst-
kie ciemne moce zła. Dopóki każdy, kto 
twierdzi, że jest natchniony i ma wiarę, a 
nie rozpoznaje, że to ja, Pan, pragnę tej 
jedności i że to Ja mówię... dopóty nie 
będzie pokoju...

Tak, jest wielu takich, którzy jak się 
wydaje wcale Mnie nie znają. Jestem z 
wami w ten sposób, bo taki wybrałem 
i nie potrzebuję autorytetu, rady ani 
pozwolenia od jakiegokolwiek Mojego 
stworzenia. Przybyłem, aby podnieść z 
ruin Mój Kościół za pomocą słabości, bo 
w niej  Moja Moc okazuje swoją potęgę! 
(ang.: is at its best) Miłość jest blisko cie-
bie, Vassulo, nie osłabiaj więc swojego 
pragnienia bycia ze Mną, bądź pełna 
dobrej woli, aby Mi służyć, a będę nadal 
dawał ci siłę, by poruszyć to uśpione po-
kolenie... ic

3 sierpnia 2016
– Ja Jestem. Droga duszo, bardzo 

niewielu modli się  w waszym pokoleniu, 
a jeszcze mniej jest tych, którzy okazu-
ją skruchę. Niektórzy z twoich przyjaciół 
nadal zadają pytanie: „Czy Yahwe, nasz 
Ojciec, nie złagodnieje (ang.: relent)? 
Czy nadal pragnie zesłać na nas karę 
ognia?” 

Podejmowałem działania tu i tam, 
wylewając na to pokolenie, jak nigdy do-
tąd w historii, Mojego Świętego Ducha, 
Mojego Ducha Świętego Łaski, aby oży-
wiło was Moje Wezwanie; aby przypo-
mnieć wam o waszych prawdziwych fun-
damentach. Dałem narodom na całym 
świecie wizje Mojej Chwały i że Jestem 
tym, kim Jestem. Prosiłem wszystkich 
o zadośćuczynienie, prosiłem o ofiarną 
miłość, ale bardzo niewielu odpowie-
działo, bardzo niewielu. 

Patrzę z góry i obserwuję, jak wielu 
więdnie jak drzewa, które nie zostały 
odpowiednio nawodnione; widzę, jak ta 
ziemia zamienia się w pustynię, wysy-
cha, a piękne drzewa, które posadziłem, 
które w przeszłości okrywały zielone li-
ście i obfite owoce, żywiące wszystkich, 
teraz marnieją. Słyszę szorstkie głosy 
wołające z gniewem: „Bóg nie ma nad 
nami władzy”. Nigdy nie przyznają się do 
swojej całkowitej nędzy, nie widzą wcale, 
że ich gałęzie wysychają i kruszeją bar-
dziej niż pergamin. Można by myśleć, że 
już samo to mogłoby doprowadzić ich do 
przyznania i zrozumienia, że sami siebie 
niszczą swoją próżnością i że to mogło-
by doprowadzić ich do decyzji o zejściu 
z piedestałów, na które weszli,  do przy-
znania tego, że beze Mnie nie ma Życia. 
Ale nie, diabeł ich opanowauje i nakła-
nia, by chętniej niż kiedykolwiek dotąd 
nadal buntowali się przeciwko Mnie.

Jestem tu, dając wam znaki, Vassu-
lo, aby was wszystkich odnowić. Posy-
łam wam waszą Świętą Matkę, aby was 
na nowo wychowała i nauczyła podsta-
wowych zasad Mojego Prawa, aby wam 
wszystkim przypomniała, że nie jeste-
ście sami i że wasze życie tutaj na ziemi 
jest tylko cieniem, który nie będzie trwał 
wiecznie. Umieracie tylko raz, a potem 
nadejdzie sąd. Czy mam wyciąć te wy-
schnięte drzewa? Odciąć gałęzie? Do-
szczętnie je spalić? Czy Moja Ręka ma 
wyrwać je z ziemi? 

– Wytnij i poprzycinaj te gałęzie, tak, 
aby mogły mieć szansę ponownie wro-
snąć, ale z Tobą, nawodnij je Ty Sam... 

– Droga duszo, którą tak bardzo 
kocham, przez wzgląd na tych, którzy 
Mnie kochają, i dla tych dusz, które ni-
gdy nie przestały Mnie pragnąć, zetnę je 
i przytnę ich gałęzie, a potem podleję je 
niebiańską rosą, a Moja Obecnośc ocali 
tych, którzy niegdyś sami wykopali sobie 
grób.

Posłuchajcie Mnie: jestem znany 
z bycia Miłosiernym i z tego, że lituję 
się nad waszą nędzą i niedolą. Pragnę 
jednak, aby to pokolenie udowodniło Mi 
swoją dobrą wolę, wtedy im wybaczę, 
zastawię przed nimi  stół i będę dla nich 
Wszystkim.

Czy nie czytaliście: „Oczy Pana są 
nad tymi, którzy Go miłują - tarcza po-
tężna i podpora silna, ochrona przed 



Vox Domini

34

gorącym wichrem i osłona przed żarem 
południa, zabezpieczenie przed potknię-
ciem się i pomoc w upadku. Podnosi 
On duszę i oświeca oczy, daje zdrowie, 
życie i błogosławieństwo.” (Syr 34,16-17 
― Bóg wskazał mi ten fragment, abym 
go zapisała) 

Strzeżcie się pokus. Zadacie pyta-
nie: „Jak mam się strzec przed pokusą? 
Jak wszyscy jestem człowiekiem śmier-
telnym, słabym duchem”. Odpowiadam: 
trwajcie na nieustannej modlitwie, mó-
dlcie się stale, pragnijcie Mnie, łaknijcie 
Mnie i tęsknijcie za Mną. 

Oto Moja odpowiedź: nauczcie się 
kochać. 

Miłość to wasz klucz do nieba. 
Miłowanie Mnie prowadzi was 
do nieustannej modlitwy. 
Powrót miłości przynosi na ziemię 
Moje Królestwo, cuda z nieba 
i pokój dla wszystkich mieszkańców. 
Miłość zwycięża Śmierć. 
Miłość nigdy nie umiera. 
Miłość pozwala wam poznać Mnie, 
waszego Boga i rozpoznać Mnie 
jako Najwyższego. 
Ponieważ Ja wszystkich was kocham 

i jesteście tak cenni w Moich Oczach, 
wy również powinniście się wzajemnie 
kochać, Mój Duch bowiem mieszka w 
każdym z was. Niektórzy z was żyją w 
strachu. Dlaczego? Jeżeli wasza mi-
łość się doskonali, to nie może być w 
was żadnego strachu, strach bowiem 
oznacza, że jesteście winni i boicie się 
Mojego gniewu, Mojego ognia i Mojego 
Sądu. Oczyśćcie się z grzechu i pozwól-
cie, aby Mój Duch był waszą pociechą, 
waszym Świętym Towarzyszem, Lampą 
dla waszych stóp, Jednym, który spra-
wi, że zaskarbicie sobie Moją Przyjaźń. 
Moje słowa, droga duszo, są skierowane 
do was po to, aby wasze dusze mogły 
się nauczyć i nie przekraczać [prawa]. 
Duch Święty został dany każdemu czło-
wiekowi dla jego dobra. To On daje wam 
prawdziwą Wiedzę, przenika i napełnia 
wszystko. 

Pokolenie słabe, wyniszczone przez 
grzech, prowadzące świat do chaosu, 
przyjdźcie i postanówcie zmienić swe 
życie. Nie mówcie, że Światło Sprawie-
dliwości nigdy się do was nie zbliżyło, 
unikało was lub ignorowało. Czy chce-
cie, ażebym uwierzył, że wasza nadzieja 
jest jak gałązka porwana przez wiatr? 
Jak drobna mżawka od morza, spowo-
dowana wichurą? Posłuchaj, pokolenie, 
jest jeszcze czas. Ja mogę całkowicie 
ustąpić, jeśli się przyznasz do swojej 
winy i okażesz skruchę. Dlatego nikt nie 
może powiedzieć, że Ja, Bóg, nie mogę 

złagodnieć. Kto może znać Moje inten-
cje, bawiąc się w Boga? 

Dziś powiadam wam, że wszyscy, 
którzy znaleźli we Mnie schronienie, któ-
rzy się oparli straszliwym demonom i po-
zostali Mi wierni, będą jak światło jaśnie-
jące w tym pogrążonym w ciemnościach 
świecie, aby doprowadzić wielu do Mnie. 
Z krzyżem w jednej ręce i różańcem – w 
drugiej będą kolumnami światła, kontra-
stującymi z ciemnością.  Dlatego, Moje 
dziecko, powiedz temu pokoleniu, kiedy 
dajesz świadectwo w zgromadzeniach, 
że Ja, Bóg, wasz Ojciec, który Jestem 
waszym Stwórcą, odłożyłem Moją Koro-
nę i na oczach Moich Aniołów, zstąpiłem 
z niebios, z Mojego królewskiego tronu 
do serc tego pokolenia skazanego (ang.: 
doomed) na zagładę, oddalonego (ang.: 
estranged) od Mojego Słowa. [Uczyni-
łem to], aby im przypomnieć, że to Ja 
ich zrodziłem (ang.: fathered), a oni są 
kością z Moich Kości i ciałem z Mego 
Ciała, i jeśli ich nadzieja jest płonna, a 
ich osiągnięcia nic nie warte, jeśli ich 
życie jest apatyczne (ang.: listless) i nie-
szczęśliwe, to dzieje się tak dlatego, że 
Mnie opuścili. 

Vassulo, spójrz na Mój lud i współczuj 
im w ich losie.  Wielu z nich nie rozumie 
ani nie przychodzi im do głowy, że ten 
Koniec Czasów, to szczególne Czasy 
Łaski i Miłosierdzia, które czekają każ-
dego na ziemi. Módl się za grzeszników, 
módl się za tych, którzy jawnie odeszli 
od Prawdy. Powiedz im, przypomnij im, 
że wszyscy przeminą jak cień na tej zie-
mi. Zaledwie się rodzicie, a już przesta-
jecie istnieć. Jednak  wasza dusza nigdy 
nie przeminie. Kocham was wszystkich.

5 sierpnia 2016
– Ja jestem. Moje dziecko zachowaj 

swego ducha i całe twe jestestwo sku-
pione na Mnie, a Ja napełnię twego 
ducha i twoją duszę oraz całą twoją istotę 
niezwykłą dobrocią i czystością. Napełnię 
cię miłością i wszystkim, czym Ja jestem, 
wszystkim, co uważam za cnotę i za 
działanie godne Mojego Królestwa. Nadal 
działaj tak, jak się nauczyłaś od Mądrości.  

Nigdy nie zabrakło ci Mojego daru. 
Nigdy cię nie opuściłem. Nigdy nie 
zostawiłem cię w potrzebie. Oddaj Mi 
swój czas, abym mógł poprzez ciebie 
wyrazić Moją Wolę. Począwszy od dziś 
skupiaj się na Mnie. Niech twoje oczy 
pozostaną wzniesione ku Niebu, tam 
można znaleźć Ja Jestem (ang.: where I 
Am to be found). Wymaż wszystko, co jest 
w tobie ziemskie i przypomnij sobie, jak Ja 
się rozkoszuję duszami, które mimo ich 
nędzy i ich uchybień są łagodne i pokorne, 

bo dusze te mogę pouczać i wychowywać 
w Moim Duchu, aby były stałe w swojej 
wierze. W tych duszach, mogę się łatwo 
zakorzenić. Nie chowaj urazy wobec tych, 
którzy dają ci zakazy lub przeszkadzają 
w twej misji.

– Panie to moja misja czy Twoja?
– Moja …i twoja, ponieważ jesteś 

Moim Echem, jesteś podporządkowana 
Mojemu Orędziu, jakie ci powierzyłem. 
Mój dar dla ciebie i dla wszystkich został 
dany dla waszej korzyści. Uformowałem 
cię tak, abyś zachowywała tego samego 
ducha, z którym Ja udzielam wam Moich 
nauk i dzięki któremu mogą one być łatwo 
rozumiane.

Masz pytanie…
– Tak, Jezu, mam pytanie. Czy Tobie 

to nie przeszkadza, że niektórzy człon-
kowie hierarchii publikują przeciw mnie 
zakazy przemawiania i przekazywania 
Twojego Orędzia? Twojego Orędzia,które 
ocala?

– Kiedy ktoś sprzeciwia się Mojej 
Woli, to oznacza, że żyje w nim grzech. 
Ja sprawuję władzę życzliwie, sprawie-
dliwie, doskonale. Pamiętaj więc, że Ja 
formuję tych, których kocham, podda-
jąc ich próbom. To jest część Mojego 
formowania. Kształtuję Moje wybrane 
dusze, aby były silne po to, aby kiedy 
będą prześladowane, nie ustępowały, 
lecz pozostały wytrwałe, niewzruszone. 
Oszczerstwo może je uderzyć, lecz one 
nie ustąpią. Nic nie zmusi ich do ucieczki. 
Vassulo, w ten sposób doznaję większej 
chwały.

Co do tych, którzy wprowadzają za-
męt przez swoje zakazy, to Moje Serce 
cierpi przez nich. Stosują zasady, jakie nie 
są Moje i podejmują decyzje, w jakich nie 
ma Mojej inspiracji. Grzech ich zaślepia, 
gromadzą grzech za grzechem. I dlatego, 
Moje Serce cierpi, tak, a Serce Mojego 
Ojca rozpala się gniewem, ale ty, jak ci 
powiedziałem, nie powinnaś chować do 
nich urazy. Ja Jestem jednym i jedynym 
Sędzią i w stosownym czasie, odpowied-
nio ich osądzę.

Kiedy Mój prorok Jeremiasz skarżył 
się na swoją nędzę i na prześladowców, 
mówił: “Chciałbym jednak mówić z Tobą o 
słuszności: Dlaczego życie przewrotnych 
upływa pomyślnie? Dla czego wszyscy 
przewrotni zażywają po koju?» (Jr 12,1) 
To samo pytanie stawia Mi wielu z was. 
Powiadam wam: czy choć jeden z was 
rozumie Moje Plany? Czy macie najmnie-
jsze wątpliwości co do Mojej Mądrości? I 
– idę dalej – czy wam nie powiedziałem, 
abyście miłowali swoich nieprzyjaciół i 
modlili sie za nich? W ten sposób Ojciec 
Niebieski rozpozna was jako Swoich. 
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Mój Ojciec w Niebie pozwala, by słońce 
wstawało i nad nimi, i nad dobrymi, a Jego 
deszcz spada tak samo na szlachetnych 
jak i na niegodziwych. Kto może ode Mnie 
żądać wyjaśnień?

Vassulo, poddanie cię próbom spo-
woduje jedynie to, że uświadomisz sobie, 
że beze Mnie nic nie możesz uczynić i 
w ten sposób jeszcze mocniej zwiążesz 
się ze Mną, będziesz całkowicie zależeć 
ode Mnie. Pouczam cię, że jeśli bedziesz 
Mi ufać, nie stanie ci się nic złego, gdyż 
będę tam Ja, aby ci dopomóc w twoich 
doświadczeniach.

– Powiedziałeś, że Ojca rozpala gniew 
przeciw nim, że oni żyją w krainie mroku i 
wszystkich nas czeka kara z ich powodu. 
Czy złagodniejesz (ang.: relent) i staniesz 
w naszej obronie?

– Gdyby uznali swój grzech i okazali 
skruchę, złagodniałbym. To, czego od 
was potrzebuję, to są modlitwy. Modlitwy 
są niezbędne, bo Ja mogę zmiękczyć 
(ang.: soften) ich serca, jak złagodziłem 
serce króla Aswerusa, umieszczając w 
nim bardziej łagodnego ducha. Jeśli wa-
sze ufne modlitwy Mnie dosięgną, zawsze 
spotkacie się z łaskawością i udzielę wam 
tego, czego pragnie wasze serce. Nie 
odrzucę błagań waszych warg.

Ja jestem znany, jak ci powiedzia-
łem, z obalania królów i wykorzeniania 
królestw, kiedy stają się przeszkodą dla 
szerzenia wśród was Mojego Słowa. Nie 
okazuj pogardy pysznym, pozwól, że to Ja 
będę ich Sędzią. Pamiętaj, że wszystkie 
twoje osiągnięcia są miarą Mojej Mocy i 
Mojej Władzy.

Czy chcesz wiedzieć o czymś, co 
tylko Ja sam mogę widzieć? Twoi prze-
śladowcy zgrzytają zębami, kiedy widzą, 
jak wkraczasz na ich terytorium: “kim ona 
jest, aby przychodzić nas pouczać?” Tylko 
Ja potrafię zbadać ich ukryte myśli i głę-
biny ich złych zamiarów, które zapuściły 
korzenie w ich sercach. Jak mur stają, aby 
odebrać głos Mojemu Słowu, błogosławią 
Mnie pustymi słowami i chwalą Mnie, 
głośno wołając. Módl się za nich! Módl 
się! Módl się!

Posłuchaj, nie jesteś sama! Świat 
zawsze będzie ci robił trudności, to 
bo wiem Ja cię wysyłam, ale nabierz od-
wagi. Pamiętaj, że to Ja cię wybrałem, 
a nie ty Mnie wybrałaś. Moje słowo nie 
przyszło tylko dla ciebie, lecz dla tych 
wszystkich, którzy żyją na ziemi. Po-
sługuję się tobą, jak Moją tabliczką dla 
zapisania Moich słow, aby każdy mógł 
z łatwością przeczytać Moje Słowa. Te 
Orędzia wypełnią Mój plan. Twoje wysiłki 
nie będą więc daremne. Powiedz na 
nowo wszystkim, że Ja, Jezus, odczu-

wam nienasycone pragnienie miłości! 
Ach, Vassulo! Niechaj będę twoją jedyną 
nadzieją. Pozwól Mi pisać z Mądrością. To 
szczególny dar, jakiego tobie udzieliłem. 
Nie obawiaj się zaniedbanych (duchowo) 
i niezrównoważonych, którzy wypowia-
daja się, a ignorują Pisma. Tacy ludzie są 
wyschłymi rzekami, jałową ziemią. 

Proroctwo jest lampą oświetlającą wa-
sze kroki w ciemności. Mój Święty Duch 
ożywia proroków, aby mówili w Moje Imię. 
Zauważ, że zanim podejmą swoją pracę, 
Ja doprowadzam ich do skruchy i, w Mojej 
życzliwości, zapominam o ich przeszłych 
grzechach, obmywam ich z nich całko-
wicie, już nigdy o nich nie wspominając.  
Wtedy Najwyższa Chwała przemawia do 
nich na różne sposoby. Mój Duch spo-
czywa na Moich wybrańcach. Łaski, jakie 
otrzymują ode Mnie, mają również swój 
cel: są one dane dla korzyści innych. [Moi 
wybrańcy] nie tylko Mnie służą, ale służą 
także innym. Wszystko, co otrzymają od 
Ducha Świętego, będzie też dla dobra 
innych! Dla Moich Domowników.

Vassulo, małe chwiejne stworzenie, 
twoje wysiłki i twoje walki w Moje Imię 
podobają Mi się. Szatan nigdy nie przestał 
ci zaprzeczać, nawet za pośrednictwem 
tych, którzy przyszli, aby współpracować 
w Moim Boskim Dziele, w tym Orędziu. 
Oni działają w sposób, jakiego nie zno-
szę, dyktując ci z krótkowzrocznością i 
wywołując trudności. Sprzeciwiam się 
pysznym, oni Mnie zasmucają.

Mój kapłanie, uchwyć się Mnie, 
Nadziei twojego życia. To Ja Chrystus 
przyszedłem. Czy to dla ciebie coś 
znaczy?

– Dar niezasłużony... dla nędznej 
duszy. Trwam w zmieszaniu i milczeniu, 
bo Ty, mój Bóg, dałeś mi Siebie. Nie 
myślałeś o tym, że w oczach świata 
ryzykujesz poniżeniem nie tylko Twego 
Berła, ale i całego Swego Królestwa...

–  Skoro Miłość przyszła do stwo-
rzenia pozbawionego zasług, to Miłość 
i Czułość może poruszyć także inne 
stworzenia. Powinnaś im powiedzieć, 
że okażę im współczucie i czułość tak 
wielkie, gdy zapragną otworzyć przede 
Mną swe serca. Rozgłaszajcie to Orędzie. 
Pamiętajcie, że to Ja Bóg wzbudziłem w 
was pragnienie pracy dla Mnie i wprowa-
dzania w czyn wszystkich Moich pragnień 
i wszystkich Moich Słów.

Dodatek z 22 sierpnia 2016 
Teraz przekaż swej grupie modlitew-

nej z Rodos te słowa:
– W pierwszych dniach Orędzi, 

docenialiście wartość wszystkich Moich 
Spraw, radośnie znosząc prześladowania 

i doświadczenia. Wszystkich was wy-
rwałem z mocy mroków i przebaczyłem 
wam grzechy. Wzywam was obecnie 
wszystkich do rozpalenia płomienia 
waszej miłości do Mnie. Czytajcie Moje 
Orędzia, nauczcie się kochać Mnie bar-
dziej! Czyńcie dobro i dążcie do poznania 
Mnie. We Mnie miejcie schronienie, a 
Ja stanę się waszą Pieśnią. Czytam w 
sercu każdego i doskonale znam wasze 
potrzeby. Przyjdźcie więc do Mnie, 
waszego Zbawcy. Bądźcie Kościołem 
Żyjącym! Bądźcie rozkoszą Mojego 
Serca, gromadźcie się i przyjmijcie Moją 
Czułość. Usuńcie wszystko, co nie jest 
Mną i pracujcie ciężko dla waszego zba-
wienia i dla zbawienia innych, przyjmijcie 
na wasze czoła Mój Święty Pocałunek. 
Miłość kocha was wszystkich!

ic

4 listopada 2016
– Panie, Ty przewyższasz wszelkie 

zrozumienie, a jednak są tacy, którzy, 
twierdzą, że w pełni znają Ciebie w Twojej 
Boskości, w Twojej Trójcy Świętej, teologi-
zują o Tobie językiem nieduchowym, bez 
Ducha Świętego i bez istoty Zrozumienia, 
filozofują nierozsądnie o Twoim Orędziu, 
choć te sprawy są poza ich zasięgiem. Oni 
są pozbawieni Ducha Prawdy.

– Masz rację. Bez Ducha nie można 
Mnie zrozumieć, Mnie twojego Boga. 
Boskie Pisma mówią wam, co jest 
najważniejsze: dojść do poznania Mnie 
i do zrozumienia. Kiedy brak wam wie-
dzy o Mojej Trynitarnej Świętości, wtedy 
zaprzeczacie, że Ja jestem Początkiem i 
Końcem, Alfą i Omegą oraz Stworzycie-
lem wszystkich rzeczy w kosmosie i temu, 
że wszystko powołałem do istnienia z 
niczego. Dziś nie znacie Mnie w pełni, lecz 
kiedy wejdziecie do Światłości Niebios 
Ja ukażę wam Siebie całkowicie. Kiedy 
się nasycicie Moim Duchem – nie będzie 
już przytłoczenia waszym ciałem – wasz 
duch, uwolniony od ciała, będzie całkowi-
cie należał do Ducha Świętego.

Vassulo, czas się skraca. Począwszy 
od dziś każdy powinien żyć tak, jakby to 
był jego ostatni dzień na ziemi.

– Mój Panie, Królu panujący nad 
wszystkim, Jedyny w moim życiu, udziel 
wszystkim odwagi, aby Cię wychwalali, 
nam zaś udziel ducha przekonywania i 
włóż w nasze usta stosowne słowa, kiedy 
stoimy przed tymi, którzy Ciebie odrzucają 
i odmawiają przyjęcia Twoich Orędzi. Ty 
masz Poznanie, masz Moc czytania w 
sercach. Wiesz o wszystkich rzeczach, 
będę Ciebie słuchać i przekazywać Twoje 
słowa, jak to dotąd czyniłam.

– Potomku Mojej chwały, którego 



Vox Domini

36

nasyciłem z Moich Źródeł Życia, abyś 
śpiewała światu Mój Hymn Miłości i abyś 
opowiedziała o wszystkich Moich Cudach, 
wszystkich Moich Bólach, wszystkich 
Moich nadzwyczajnych Znakach, bądź 
błogosławiona. Szukaj Mnie nadal nie-
strudzenie.

Potomku Mojego Serca, nie lekaj się, 
ponieważ Moja Władza nie odnosi się 
tylko do tej ziemi, ale do całego kosmosu! 
Nasyciłem cię niebiańskimi olejkami, od 
głowy spływają na twoją twarz, płyną po 
twoich wargach, sączą się aż do twych 
stóp, na których mocno będziesz stała, 
dając świadectwo, aby poruszyć serca.

Dziś wszystkich was wzywam, Moje 
stworzenia, do schronienia się we Mnie, 
waszym Bogu. Macie brudne ręce? 
Przyjdźcie do Mnie, a Ja je oczyszczę 
Moją Krwią. Przyjmę wasze modli-
twy. Zbrudziliście wasze serca? Przy-
biegnijcie do Mnie, nie wahajcie się, 
Ja was nie skarcę, Ja uzdrowię wasze 
serca i waszym udręczonym kościom 
również przywrócę zdrowie, abyście i wy 
zakosztowali Mojej Słodyczy i abyście 
Mnie wychwalali śpiewem. Wasz język 
wyśpiewa Mi chwałę dla dobra Mojego 
Imienia, a Ja poprowadzę was Moim Kro-
lewskim Berłem. Ze Mną niczego wam nie 
zabraknie, gdyż jestem Królem, bogatym 
Mądrością, bogatym Przebaczeniem, 
pełnym Dobroci. Ja was zaprowadzę na 
Moje Królewskie Dziedzińce, abyście 
wysłuchali Mojej Nowej Pieśni, Szlachet-
nej Melodii, jaka wychwala Moje Święte 
Imię, które przenika ziemię i Niebiosa 
Wielkością oraz Wspaniałością.

Stanę się waszym Nauczycielem, 
pouczając was, jak postępować cnotliwie 
i sprawiedliwie. Przemienię was wtedy, 
abyście się stali radością Mojego Ojca, 
girlandami na Jego Głowie, chwałą Jego 
Świętego Imienia.  

Odpocznij chwilę, twierdzo Naj-
wyższego, twierdzo zaledwie wzniesiona, 
Moje Miasto, należące do Mnie, uświę-
cone i umocnione, nie pozwolę ci upaść, 
gdyż Ja jestem Bogiem, wychwalanym w 
całym wszechświecie.

Moja córko, każdego doprowadzę do 
Mnie, jeśli odrzuci zło i zwróci się do Mnie, 
aby stać się odbiciem Mojego Obrazu. 
Począwszy od tej chwili, wasze wargi i 
wasze serca będą posiadały Mądrość 
przemawiania. Nucąc Kantyk, jaki Ja dla 
was wyśpiewałem, ogłosicie Moje Święte 
Imię tym, którzy o Mnie zapomnieli, Ja 
zaś dotknę Moim Palcem waszych warg, 
aby je zwilżyć łaską. Tak stanie się z 
tymi, którzy Mnie wybiorą. Ubiorę ich w 
świąteczne, brokatowe szaty, aby byli 
stosownie ubrani w obecności Mojego 

Ojca. Ja dam im te szaty. Uchwyćcie się 
Mnie, wynagradzajcie za wasze grzechy 
a wasze grzechy, jak szron na słońcu, 
rozpłyną się. Aby odkryć Moją Wolę i 
wiedzieć, co jest dobre i czego od was 
pragnę, powinniście porzucić skłonności 
tego świata wokół was i pozwolić Mi 
uformować was tak jak Ja tego pragnę.

ic
 
28 listopada 2016 
– Moja Vassulo, Moja Łaska została 

w tych minionych latach ujawniona przez 
Moje namaszczone Orędzia,  umożliwia-
jąc zbawienie wielu Moich dzieci. Moją 
łaskę ukazałem bez ograniczeń, a Duch 
Święty wspaniałomyślnie wylał się na to 
pokolenie jak nigdy dotąd w historii.

Moja Vassulo, powierz Mi siebie i 
naucz się, że twoją jedyną ambicją po-
winno być szerzenie wszędzie (ang. far 
and wide) Moich Orędzi i przekazywanie 
ze szczerością Moich pouczeń. Módl 
się cały czas i niech nigdy nie znuży cię 
pisanie. Wtedy Ja nadal będę ci udzielał 
daru Mojej Miłości. Nadal będę cię trzymał 
w Mojej Sali Królewskiej Uczty i Moją 
Własną Reką nakarmię cię na oczach 
twoich opraców, dając ci zakosztować 
Miłości, jaką mam dla ciebie, abyś mogła 
powiedzieć:

Nasyć mnie Twoim Chlebem, pokrzep 
mnie. Twoja Miłość mnie upaja.

Unieś mnie, abym mogła złożyć głowę 
na Twoim Sercu i abym mogła pozostać 
blisko Ciebie.

Twoja Obecność, mój Panie i mój 
Królu, jest jak Kolumna kadzidła o bez-
cennym aromacie.

Małżonku stworzenia, ile czasu jesz-
cze bedziesz trzymać Swoją Twarz  
ukrytą za Zasłoną? Nie daj mi czekać, 
bo moim tak oczekiwanym pragnieniem  
jest odkrycie Twojej Boskości.

Pociągaj mnie zawsze śla dami Twoich 
Kroków, o Książę Wszechświata, Twoim 
Królewskim Berłem, kijem pasterskim 
(ang.: guiding staff), który mnie prowadzi.

Brakuje mi jeszcze Poznania Mądro-
ści. Naucz mnie skłaniać serce ku Twojej 
Woli a moje ucho ku Twojej Mądrości.

Teraz w Twoich Uśmiechach  ofia-
rowujesz mi do picia Wino z Twego mi-
stycznego Kielicha, upajając mnie aż do 
szaleństwa, tak obficie ono się przelewa!

Królu królów, odziany w Maje s tat, Pa-
nie wszelkiej władzy, po   zwól, że na zawsze 
pozostanę  na Twojej Sali Królewskiej Uczty  
chroniąc się w cieniu Twoich Skrzydeł.”

Tak, pij Moje Wino i spożywaj Mój 
Chleb, a Ja cię zawsze poprowadzę, aby 
ujrzeć jak wydajesz owoce. Moje Serce 
poruszy ta szlachetna melodia. Zatem 

wstań, aby przyjąć Moje Błogosławień-
stwa, Dobroć i Życzliwość będą szły za 
tobą z Miłości do Mojego Świętego Imienia. 
Dziecino, Ja zapanuję nad tobą, jak pra-
gnie tego twoje serce.

ic

9 maja 2017 (Włochy) 
– Ja jestem. Zaprawdę mówię ci: 

Ja jestem z tobą, zjednoczony z twoją 
Świętą Matką, aby ci towarzyszyć, jak i z 
tymi, których powołałem, aby byli u twego 
boku. Moja córko, pojmij, że modlitwa jest 
ważna. Kiedy przemawiasz w Moje Imię 
na temat Słów, jakie Ja sam ci dałem, te 
Słowa są Słowami Mądrości. Kiedy wasze 
serca pałają na dźwięk Słów Mądrości, 
ten płomień pali się dla Mnie. Ja Jezus 
kocham was wszystkich. Ja Jezus, jestem 
zawsze blisko ciebie w twoich misjach i 
wszędzie dokądkolwiek idziesz. Błogosła-
wię ludzi, którzy gromadzą się przy tobie. 
Miłość kocha was wszystkich

ic

30 maja 2017
– Ja jestem. Ja Jezus błogosławię 

cię za twoje niestrudzone wysiłki! Bądź 
zawsze radosna i gotowa dzielić się 
wszystkim, co ci dałem. Posługuj się 
wszystkim, co ci dałem, aby nauczyć Mój 
Lud odkrywania Woli Mojego Ojca. Nigdy 
nie pozwól sobie na samozadowolenie. 
Czyń wszystko, co możesz, aby żyć w 
pokoju.

– Jedyne, o co Cię proszę, jedyne, 
czego od Ciebie oczekuję, to, abym ujrza-
ła Twoją Świętą Twarz i mogła Ją zawsze 
oglądać! abym mogła żyć z Tobą i abyś 
Ty nieustannie przebywał w moim sercu, 
abym we dnie i w nocy rozkoszowała się 
Twoją Słodyczą! Nie ukrywaj więc przede 
mną Twojej Twarzy!

Są też tacy, którzy są ślepi na Twoje 
Dzieła, na Twoje Orędzia, na Twoją Sło-
dycz. W przeszłości, dawni prorocy, którzy 
poznali smak prześladowania,  prosili 
Ciebie o pomoc, domagali się ukarania 
swoich prześladowców za ich złe czyny, 
za zło jakie popełnili, prosili, abyś nie był 
głuchy na ich błagania!

Fałszywi świadkowie bez przerwy 
powstają przeciw mnie i przeciw Twojemu 
Dziełu. Nawet pojawiają się pośród tych, 
którzy wydają się iść za Twoimi Orędzia-
mi, a sprzeciwwiają się w pewnych spra-
wach, o jakich mówię i przeciwstawiają 
mi się. Co powinnam czynić?

– Powiedz im, że to Ja, Jezus, poczy-
niłem plany tego Dzieła i to Ja je zbudo-
wałem. Przede wszystkim to Ja położyłem 
fundamenty, Ja ciebie wezwałem, abyś 
była Moim heroldem, powierzyłem Moje 
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Dzieło tobie, a nie im. Ciało i krew nie 
są duchowe, są ograniczone, a te ogra-
niczenia nigdy nie mogą zaakceptować 
prawa Boga (usłyszałam równocześnie: 
dróg Boga).

Teraz, spójrz w całej prawdzie: czy 
kiedykolwiek odczułaś żądło twoich 
wrogów? Czy nie otwierałem przed tobą 
szeroko drogi?  Kto sprawił, że w obliczu 
twoich wrogów rozkwitłaś na nowo? 

Moje ścieżki to miłość i prawda. Przy-
pomnij sobie, że obiecałem ci, że będę 
czuwał nad twoją duszą, że cię ochronię 
i przyjdę ci z pomocą. Chronię cię, aby 
zachować twoją niewinność i twoją nie-
skazitelność.

Umieściłem Anioła u twego boku, 
aby cię strzegł i napełnił szczęściem 
oraz uśmiechem, aby twój duch trwał 
w uniesieniu, abyś wyśpiewywała Mój 
Hymn Miłości społeczności, jaka na to nie 
zasłużyła (nagle Głos Pana posmutniał, 
kiedy wypowiedział to słowo),  aby napeł-
nił twoje serce takimi uczuciami, jak po 
spożyciu wina, abyś mogła przekazać im 
tę melodyjną przemowę. Powiedziałem, 
że będę twoim przewodnikiem i twoim do-
radcą i że będę nad tobą zawsze czuwał. 
Zatem nie lękaj się!

Kiedy karcisz ludzi, choć unikasz 
posługiwania się Moim Imieniem, Mój 
Duch, który zamieszkał w tobie, pozwala 
ci odkryć, co jest słuszne, a co – fałszywe. 
Wtedy stajesz się świadkiem. Mój Duch 
spleciony w ten sposób z twoim duchem, 
daje świadectwo. Bądź cierpliwa wobec 
tych, którzy od czasu do czasu sprzeci-
wiają ci się. Znoś ich tak, jak Ja znosiłem 
tych, którzy wywoływali Mój gniew. O, tak, 
Ja ich znosiłem z miłości do tych, którym 
chciałem okazać Moje Miłosierdzie. To nie 
jest łatwe, Moje dziecko, lecz ode  Mnie 
zaczerpnij siły. Pamiętaj też, że wystarczy 
ci Mojej łaski…

Usłyszałem, jak powiedziałaś: „bra-
kuje miłości”. To w istocie największa 
go rycz, jaką serwuje Mi Mój Kościół. 
Stawiam przed twoimi oczyma błędy 
popełnione przez niektóre osoby, a byś je 
skarciła, przypominając im, że Moje Dzie-
ło jest całkowicie duchowe i szlachetne 
i nie ma żadnego odniesienia do jakiej-
kolwiek pracy administracyjnej. To jest 
dla mnie w najwyższym stopniu wstrętne 
i to zasmuca Mojego Ducha, kiedy oni 
demonstrują swoją niezgodę – ze złym 
nastawieniem – schodząc z prostej drogi 
pokoju i harmonii, raniąc swoje dusze i 

Czytając Orędzia, przeczytajcie naj-
pierw pierwszy tom i Orędzia Anioła, a 
potem czytajcie po kolei rozdział po roz-
dziale, tak abyście się zanurzyli w Bożej 
Miłości do was. Czytając zrozumiecie stop-
niowo, że Bóg wzywa was do intymnej re-
lacji z Nim.

Czytając te Orędzia człowiek dużo bar-
dziej zaczyna rozumieć Pismo Święte. Sły-
szałam to od wielu ludzi, nawet od du-
chownych. Czytając Orędzia od początku 
aż do końca, zaczniecie lepiej rozumieć 
Pismo Święte, które przecież powinniśmy 
wszyscy czytać codziennie. Czytając Orę-
dzia wzrośniecie duchowo, a wasza miłość 
do Boga powiększy się.

Jezus prosił mnie, żebym przekazała 
wam, żebyście moje imię w Orędziach - 
Vassula - zastąpili waszym własnym imie-
niem. Wtedy usłyszycie jak On mówi do 
was, poruszając wasze dusze, które zaczną 
dążyć do Niego i oddychać Jego Chwałą. 
Bóg delikatnie przyciągnie każdego z was 
do Swojego Serca, tak że nie będziecie już 
więcej należeć do siebie samych, ale do 
Tego, który sprawi, że się zjednoczycie z 
Jednością Trójcy Świętej.

dykredytując równocześnie swoją wiarę.
Pójdź, Moja Vassulo ! Twoja gorliwość 

staje się też ostrogą dla tych, którzy nie 
zawsze są gotowi przyjąć, że to Ja cię 
posłałem do nich jako dar. Wielu z tych, 
którzy Mnie znaleźli, jeszcze pielęgnuje 
w sobie światowe ambicje. Tym mówię: 
oczyśćcie się i pozwólcie Mojemu Świę-
temu Duchowi znowu was całkowicie 
odnowić. Spieszcie się, by odziedziczyć 
Życie Wieczne! Połóżcie kres waszym 
konfliktom i kłótniom o Moje dzieło. Idźcie 
za Moim Wezwaniem, lecz z Pokojem i 
Nieskazitelnością, z Radością, a przede 
wszystkim z Miłością.

Pójdź, Moja córko, twój bieg się nie 
skończył. Zatrzymaj swoją dłoń w Mojej 
Dłoni. Wyznaczyłem cię na apostoła tego 
Końca czasów, zaprowadzę cię tam, 
gdzie chcę, wylewając na ciebie obficie 
Mój zapach, pocieszając cię, podczas 
naszej wędrówki. I będziemy kroczyli 
razem znosząc te same cierpienia, jakie 
Ja znosiłem. Miłość jest u twego boku. 
Kochaj Mnie i pamiętaj: Kościół ożyje!

ic
IC znajdujące się też np. na niektórych 

ikonach przedstawiających Jezusa – to 
skrót od greckiego słowa Jezus


