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8 lutego 2016
Kiedy przepisywałam do moje-

go publicznego zeszytu orędzie z 5 
maja 2011, dopisałam słowa „Czy 
właśnie osądzam?” Wtedy Jezus 
mi odpowiedział.

 – Panie! Jesteś znany z tego, że 
strącałeś królów i władców z tronu, 
jednego królestwa za drugim, gdy 
stawały się przeszkodami dla Two-
jego przejścia.

Jesteś znany z wytracania Swo-
ich wrogów. Dlaczego więc opusz-
czasz teraz Swoich przyjaciół? Nie-
sprawiedliwość i arogancja – oto 
co nam przynoszą. Ty nienawidzisz 
pychy, mój Boże i Ojcze.

Czym zasłużyłam sobie na 
wzgardę? Czy uchybiłam Twoim 
Przykazaniom? Czy porzuciłam 
Twoje zasady i Twoje Wezwanie?

„Pouczaj1 swoich bliźnich, ożyw 
i zjednocz Mój Kościół” – oto była 
Twoja prośba i zarazem Przykaza-
nie. „Pracuj ze Mną ręka w rękę 
i uwielbij Mnie” – to było Twoim 
pocieszeniem.

Oddaliłam się od mojej własnej 
rodziny, dla Twoich spraw.

Oto teraz oszczercy zamieniają 
dobro w zło. Osaczają mnie swoimi 
niegodziwymi knowaniami i czyha-
ją na okazję, by napluć na mnie i 
rozlać moją krew.

Czy właśnie osądzam?
– Osądzanie to dla Mnie obrzy-

dliwość2. Nie pozwalaj, by w tobie 
wzrastała uraza. Tak! Oczywiście, 
ich działania wobec ciebie prowo-
kują twojego ducha, lecz ich grzech 
jest podwójny. Jeden to ich fałszy-
we osądzenia ciebie, a drugi – to że 
1 Dosł. uprawiaj, ang.: cultivate.
2 Ang.: abhorrent to Me.

skłaniają ciebie do grzeszenia.3 Ich 
złośliwość4 wobec ciebie spadnie 
im na głowy.

Moje dziecko, zważaj na Moje 
pouczenia i stosuj je, to bowiem 
Mnie cieszy, kiedy czuję że Mi 
ufasz. Czyż nie zapisałem twoją 
ręką tysięcy stron rad, przypomnień 
Mojego Słowa i wiedzy? Czyż nie 
otwarłem przed tobą drogi, abyś 
była zdolna do szerzenia Moich 
Orędzi? Czy cię nie nauczyłem od-
powiadać przez święte słowa Mą-
drości tym, którzy cię pytają? Nie 
mów więc: „będę ich traktować tak, 
jak oni mnie traktują”. Wolałbym, 
abyś powiedziała: „Ojcze, przebacz 
im, bo nie wiedzą, co czynią.” A Ja 
im przebaczę i zostaną uzdrowieni, 
i wzrośnie ich miłość...

Ucz się ode Mnie, Moja uczen-
nico, i upodobnij się do Mnie, bo 
Moje Drogi są prawe.5 Wtedy będę 
ci mógł powiedzieć6:

Moje dziecko, twoja dobra wola 
nie pójdzie na marne. Otrzymasz 
nagrodę ode Mnie. Nie ulegaj 
rozpaczy, Ja Jestem panuje nad 
wszystkimi sytuacjami! Życie i 
śmierć, dobro i zło, nad tym też 
panuję! Moja Dłoń trzyma twoją 
dłoń. Każdy bezwzględny sąd 
wydany tobą, został wydany nade 
Mną. Pałam gniewem przeciwko 
temu niewiernemu pokoleniu. Czy 
nie zauważyłaś, Vassulo? Moje 
wołanie przeszyło przestworza. 
Jak huragan ognia zstąpię na nich i 
rzeki ognia pochłoną liczne narody. 
3 Ang.: for provoking you to sin.
4 Ang.: spite.
5 Ang.: righteous.
6 Tu kończy się tekst dodany przez 
Jezusa do zapisków z 5 maja 2011.

Moje wzburzenie nie będzie miało 
końca. Czy nie widzieliście znaków 
Czasów? Wody mórz nie przestaną 
burzyć się bezlitośnie przeciwko 
temu złemu i niewiernemu po-
koleniu, wkrótce bowiem Ręka 
Mojego Ojca spadnie z mocą na 
odstępców. To pokolenie wpadnie 
w Ręce Mego Ojca i tłumy tych, 
którzy zapomnieli o Mnie, będą 
okropnie cierpieć. Ach! Tak! Nagle 
przypomną sobie o Mnie i wezwą 
Mojego Imienia, ale nie ze skruchą 
ani nie z miłością, lecz ze strachu 
o swe życie. Niektórzy z szaleń-
czym sarkazmem będą rzucać na 
Mnie obelgi i bluźnierstwa, nadal 
chełpiąc się swoją filozofią i swoją 
tak zwaną samorealizacją, wiedzą o 
średnicach, o obliczeniach, gardząc 
Moją Mądrością w tym Dniu. Ale 
ich nadzieja, Moja Vassulo, będzie 
próżna, a wszystko to, czego to 
pokolenie dokonało beze Mnie 
uwieńczone będzie nieprzydatne. 
Wszystko, przy czym trudziło się 
bez odwołania do Mojego Imienia, 
a nawet rozmyślnie usuwając Moje 
Święte Imię, okaże się bezskutecz-
ne.

Córko! Pozwól Mi powiedzieć 
tobie: Ja, Bóg, poddałem to po-
kolenie próbie i, jak zauważyłaś, 
wielu okazało się niegodnych 
dzielenia Mojego Królestwa. Ich 
fascynacja odkrywaniem tego, co 
leży poza granicami wszechświata7, 

7 Czyż nie ma tu wprost nawiązania 
do wysiłku podejmowanego przez 
człowieka w badaniach i lotach ko-
smicznych ludzi oraz sond takich jak 
np. Voyager1 i Voyager2, które lecąc 
od 1977 do 2004 badały planety (Jo-
wisz, Saturn, Uran, Neptun), aż opu-
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zdumiewa Mnie i wprawia w zaże-
nowanie Moich Aniołów8! Łaska 
i Miłosierdzie zostały ofiarowane 
całej ludzkości, lecz ci, którzy Mnie 
usłyszeli, wybrali jednak niesłu-
chanie Mnie i nieprzyjmowanie 
Mojej zbawczej pomocy. Z powodu 
ich niedowierzania, będą jak Kain 
niezmiernie cierpieć! Ci, którzy są 
wierni, będą żyli w Moim Sercu, w 
miłości. Oni także są teraz próbo-
wani jak złoto w palenisku i okażą 
się godni Mojego Królestwa. Ja 
będę ich Królem na zawsze. To jest 
początek końca tych Czasów9, kie-
dy Mój Ogień przyjdzie, wszystkie 
żywioły tego świata się stopią. Już 
teraz zmianom uległy przesilenia 
i następstwa waszych pór roku. A 
jeszcze więcej ma nadejść.

Vassulo, Moje dziecko, po-
zwól Mi raz jeszcze odświeżyć ci 
pamięć: jesteś Moją własnością, 
nie lękaj się, narodziłaś się dla 
Moich wezwań. Ukształtowałem 
cię dla Mojego celu. Wiedziałem, 
że nie odwrócisz się od Prawdy 
i że Ja stanę się twoim Świętym 
Towarzyszem na tej ziemi. Zanim 
się narodziłaś, wytyczyłem twoją 
ścieżkę10. Od samego początku 
złączyłem Moje Serce z twoim. 
Jednakże została ukazana ludziom 
wolność twojego ducha, byłaś i 
jesteś jak ptak latający nad świa-
tem w przestworzach, szybujący 
w niebiosach. Urzędnicy11 Mojego 
Królestwa12 przyglądali się i za-
uważyli twoją wolność, i wydali 
bezwzględny wyrok na ciebie i 
bez współczucia wypuścili ku 
tobie strzały, by cię złamać i ude-
rzyć bezlitośnie, aby nie pozostał 
żaden dowód twojego przejścia 
w Moim Kościele. Nie ma w nich 
Cnoty i Miłości13, dlatego nigdy nie 
ściły Układ Słoneczny i nadal po-
zostają w łączności? A jednak czło-
wiek w swej pysze ciągle nie potrafi 
uwierzyć w Boga i coraz bardziej się 
od Niego oddala. (Przyp. tłum.)
8 To, jak potrafimy być głupi!
9  Nie końca świata.
10 Życie.
11 To nie jest pozytywny termin, Pan 
ma na myśli nieuduchowionych ka-
płanów.
12 Pan ma na myśli Kościół.
13 Zrozumiałam, że Cnota i Miłość 
o znaczają Boga. Te dwa słowa sto ją 

przestali chełpić się swymi złymi 
dokonaniami. Chociaż tobą gardzą, 
nie wyrządzą ci krzywdy ani cię nie 
złamią. Choćby nawet góry upadały 
w morze, a wody huczały i kipiały, 
nie bój się, bo przy tobie Ja Jestem! 
Moje Królewskie Berło spoczywa 
na tobie, prowadząc twoje kroki i 
strzegąc cię przed odwracaniem się 
od Moich nakazów. Ciesz się Moją 
Obecnością. Ja cię podtrzymuję i 
będziesz bezpieczna.

Powiedz Mojemu ludowi i 
przypomnij mu, że: miłość zakry-
wa liczne grzechy. Niech wasza 
wzajemna miłość okaże się praw-
dziwa...14

Pozwólcie, że odświeżę waszą 
pamięć: kiedy was znieważają i 
prześladują z Mojego powodu, 
jest to dla was błogosławieństwo, 
ponieważ to dowodzi, że Ja, Bóg, 
spoczywam na was...15 Gdybyście 
mieli wyłącznie zadowolić ludzi, 
nie powołałbym was. Gdybyście 
mieli ciężko pracować dla wła-
snych spraw i dla waszej chwały, 
a nie dla Moich, odwróciłbym od 
was Moje Oczy.

Otwórzcie szeroko wasze serca i 
przyjmijcie Mnie. Bądźcie zjedno-
czeni, pomagając sobie nawzajem 
i starając się pocieszyć Mój lud 
w tych czasach. Miłość waszych 
bliźnich powinna być waszą głów-
ną troską.

Pamiętajcie o ogłaszaniu Mo-
jego Orędzia wszędzie, bo odór 
śmierci dosięgnął nieba, a kara, 
która czeka to pokolenie, spadnie 
na ziemię z powodu jego niedo-
wiarstwa i odstępstwa. Nie słucha 
się posłańców16, których wam 
wysyłam, i bluźni się Mojemu 
Duchowi. Wielu lekkomyślnie rani 
Mój Kościół, kamienując Moich 
proroków. Wielu ulega rozkładowi i 
obecnie widoczne są znaki propor-
cjonalne do ciężaru ich odstępstwa 
oraz ich grzechów. Cierpienie i 
udręka ciążą nad tym niewiernym 
pokoleniem. To są znaki, które są 
im już dane z powodu odmowy 

tu w miejsce Imienia Boga.
14 Por. 1 P 4,8-9. (Przyp. red.)
15 Mt 10,24-25; Mt 5,11-12. (Przyp. 
red.)
16 Ang.: envoys.

pojednania się ze Mną.
Wielu z was usprawiedliwiłem 

przed Moim Ojcem, jednakże 
pragnę powrotu miłości, powrotu 
wierności. Objawiłem wam, jak 
działam i czego szukam, usłysze-
liście Moje Orędzie Jedności i 
uwierzyliście mu. Ukazałem wam 
cel Mojego wezwania. Złożyliście 
na nim swoją pieczęć, oddając Mi 
wielką cześć, czy człowiek może 
zaprzeczyć temu, w co wierzy? 
Zachowujcie żywe w waszym sercu 
to, o czym zostaliście pouczeni na 
początku, i odmawiajcie zaprzeda-
wania Mojej Krwi. Daję wam Mój 
pokój, mówiąc wam: nie lękajcie 
się, bo Ja Jestem z wami. Nieście 
Moje Imię i oddajcie Mi cześć. 

ic
9 lutego 2016
– Panie, mój Boże, tyle razy 

powiedziałeś nam, że jesteś znany 
z obalania królestw, znany ze zrów-
nywania z ziemią miast, kiedy one 
Cię prowokują i utrudniają przej-
ście pośród Twego ludu; z całym 
szacunkiem dla Twej Świętości, 
minęło już ponad 30 lat, odkąd 
mówisz, że mamy cierpliwie czekać 
na nasze ocalenie, że Twoje zwycię-
stwo nadejdzie i że „żaden kraj nie 
narodził się w jeden dzień”, „ani że 
żadne miasto nie było zbudowane 
w ciągu jednego dnia”. To ozna-
cza, że nie mamy się spieszyć, lecz 
czekać. Ale po 30 latach na pewno 
miasto byłoby już zbudowane i na 
pewno kraj miałby już 30-letnich 
mieszkańców, a nawet swoje po-
tomstwo?

– Vassulo! czy masz rację będąc 
niecierpliwą?

– Zło się zwiększa, jesteśmy 
prześladowani.

– Czy mam teraz odebrać życie 
trzem trzecim mieszkańcom ziemi 
i wytracić ich Moim Ogniem? Czy 
raczej powinienem się powstrzy-
mać?

– Panie, czy widzisz z naszej 
strony jakiś wysiłek wyrzeczenia 
się naszych grzechów i żałowania 
za nie?

– Powściągam Mój gniew.
– Sznurem?
– Nie, sercami, które z troską 

modlą się o nawrócenie świata i 
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składają Mi w darze ofiarną miłość. 
One podążają za Śladami Moich 
Stóp skąpanymi w Mojej Krwi. Te 
dusze poświęciły się całkowicie, 
ciałem i duchem, dla pomyślności 
i nawrócenia swoich rodaków. 
Wkrótce was nawiedzę, ale Mój 
przedwczesny Wyrok nie byłby 
dla nikogo opłacalny. Jednakże 
Mój Sąd – który się dokona przez 
Ogień – jest już blisko was. Nie 
odłożyłem Mojego Sądu do pod-
ziemia! Mój Sąd dokona się. 

Widzisz, Vassulo, współczucie 
człowieka jest ograniczone, podob-
nie jak jego cierpliwość, i jedno, i 
drugie nie wykracza poza niego 
samego, ale Moje współczucie 
rozciąga się na wszystko, co żyje. 
Odwagi! Cierpliwości! Oni cię nie 
zniszczą!

– Panie, przynieś pokój światu, 
przynieś jedność i pojednanie Two-
jemu Domowi.

– Spójrz, przez wzgląd na Moje 
Święte Imię, połączę Dom na 
Wschodzie z Domem na Zacho-
dzie. Czyż ci tego nie przepowie-
działem?  Powiedziałem ci, że po-
winniście się czuć błogosławieni, 
Mój Ojciec bowiem uczyni cuda 
i że da wam, którzy dążycie do 
jedności, zwycięstwo jakiego dotąd 
nie było. Stanie się to, Moja córko, 
dzięki tym szczerym sercom, które 
modliły się o jedność, tak! rzeczy-
wiście, Bóg ukaże wkrótce swoją 
łaskę, jak ci to zapowiedziałem...

Wtedy Moje Mury zostaną 
odbudowane, wzniesione jak kie-
dyś, a ty, mała latorośli Domu na 
Wschodzie, zachowaj stanow-
czość, bądź jak diament zatopiony 
w Mojej Koronie. Nikt nie jest 
bardziej wierny swojemu słowu 
niż Ja, Jezus Chrystus, który jestem 
Prawdą. Żyj w przyjaźni ze Mną 
i nie bądź jak oddzielona murem 
ode Mnie. Cieszę się z twojej 
bliskości ze Mną. Wynagradzaj 
Mi poprzez wierność twojej misji, 
poprzez przypominanie narodom 
Mojej obfitej Miłości, Mojego nie-
skończonego Miłosierdzia i Mojej 
czułości. Objawiaj Mnie...

Módl się i kochaj Mnie. Ja, 
Jezus, jestem wszystkim, czego 
potrzebujesz.

ic

12 lutego 2016
– Mój Boże, Ojcze, 
Królu królów, 
dopóki mi się nie ukazałeś, 
dopóki nie spotkałam Ciebie 
leżałam na wpół martwa, 
Przed Bogiem stałam 
nie rozumiejąc, zawstydzona! 
Stałam przed Stwórcą, 
jak dziecko ubrane 
w brudne łachmany 
naprzeciw Krainy Czarów.
Zaskoczona ujrzałam, 
że uśmiechnąłeś się do mnie, 
Ty się uśmiechałeś, 
chociaż ja wciąż byłam 
w piekielnej ciemności.
Byłam zdezorientowana 
i oszołomiona, szczególnie 
słysząc, jak mówisz: 
„Błogosławieni czystego serca, 
albowiem do nich należy 
Królestwo Niebieskie”.
Gdy nagle otworzyłeś usta, 
aby ponownie przemówić, 
strumień Światła jak promień 
rozbłysnął  z Twoich Ust,
rozjaśniając moją duszę.
Twoje Nieśmiertelne Tchnienie 
dotarło do  mnie, 
odświeżając moją pamięć 
– cud – im mocniej bowiem 
Cię kontemplowałam, tym 
bardziej Cię rozpoznawałam 
i przypominałam sobie o Tobie.
Kto włożył bez zasługi Mądrość 

w głębokie zakamarki mojej duszy?
– To Ja!
– A kto napełnił zrozumieniem 

moje  serce?
– Moje dziecko, to Ja... naro-

dziłaś się wtedy z Mojego ser-
ca. Zmartwychwstałaś, aby stać 
się jednym z Moich apostołów 
i świadkiem, który świadczy o 
jedności.

– Naprawdę nie uważam siebie 
za godną bycia nim, ale nie odda-
laj się ode mnie! W przeszłości, 
moje oczy wciąż pokryte łuskami 
nieczystości, a śmierć krążyła nad 
moją głową. 

Wysłałeś mi wspaniałego Sera-
fina, który przyleciał aż do mnie, 
nie aby mnie objąć, ale aby mnie 
oczyścić z grzechów i obmyć moje 
brudne łachmany. 

To było, Ojcze, zapoczątkowa-
nie we mnie nowej formy bytu, 

kiedy uświadomiłam sobie moją 
nieśmiertelność, która trwa, jeśli 
przebywamy w Tobie...

To były moje pierwsze kroki w 
kierunku tego Promieniejącego 
Światła, którym jesteś Ty, Bóg, nasz 
Ojciec...

– I od tego czasu pragnęłaś 
Mnie poznać, takim jakim Ja by-
łem, kiedy w przeszłości objawia-
łem się waszym przodkom i ojcom.

– Gdzie mogę znaleźć słowa wy-
starczająco silne, aby wyrazić moje 
uczucia wobec Ciebie i o Tobie? W 
jakikolwiek sposób to uczynię, 
wciąż będą niewystarczające. Mój 
duch tęskni za Twoją Ojcowską 
Miłością spalany pragnieniem Mi-
łości do Ciebie, Jahwe. Codziennie 
czekam na Ciebie, nawet w moich 
snach.

Bez Twojej Kochającej Ręki nie 
byłabym w stanie  przeciwstawić 
się burzom palących prześlado-
wań, które osaczały mnie przez te 
wszystkie lata! Wszystkie znikają w 
Twojej Obecności, a ja, jak powie-
działeś, czuję się wolna jak ptak, 
wzbijający się w niebo, swobodny!

– Wolność znajduje się w Du-
chu. Przywołuję wszystkich ludzi 
do Mnie. Wzywam ich najpierw 
do skruchy, wzywam ich do picia 
ze Źródła Życia. Błogosławiona 
dusza, która doszła do umiłowania 
Mnie. 

Bądź szczęśliwa, Moja Vassulo, 
nigdy nie zwlekaj, aby przyjść i 
modlić się. Umiłowana, staraj się 
przyjść do Mnie w każdej chwili. 
Pracuj dla Mnie z radością, poko-
jem i miłością.

– Panie, mój Stworzycielu, zmi-
łuj się nade mną...

– Nigdy nie odrzucam skruszo-
nej duszy. Wysłucham wszystkich 
waszych modlitw, jeśli będą one 
zgodne z Moją wolą. Wzrastajcie 
w Mojej Miłości.

Córko, Ja Jahwe, błogosławię 
cię.

13 lutego 2016
– Daję ci Mój pokój. Czy zapi-

szesz Moje Słowa?
– Tak, Panie…
– To pokolenie trudno jest 

ugiąć. Osłabieni przez grzechy 
pokładają ufność w szatanie, któ-
ry jest ich nadzieją. Chociaż staję 
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przed wszystkimi, by Mnie ujrzeli, 
tylko niewielu zwróciło uwagę. 
Ich przywódcy17 stali się okrutni 
i wiele narodów czeka śmierć z 
ich ręki. Jak bardzo płakałem nad 
tobą, stworzenie! dlatego że twoje 
życie będzie się teraz chyliło ku 
śmierci. Gdy płomienie wznosząc 
się w górę niczym języki lizać 
będą twoich mieszkańców, zadam 
temu pokoleniu pytanie: gdzie 
znajdziesz wytchnienie? I w kim? 
W szatanie? W sobie i we własnym 
ego?18

Nadszedł czas wypełnienia się 
Mojej Sprawiedliwości, albowiem 
kara dla tego niewiernego pokole-
nia jest u waszych drzwi. Wypeł-
nię Moje zarządzenia co do joty. 
Kiedy usłyszycie grzmot, wtedy 
rozlegnie się Mój Głos, który bę-
dzie wam huczał w uszach i będzie 
rozbrzmiewał aż po krańce ziemi i 
wtedy świat i wszyscy, którzy go 
zamieszkują, usłyszą Głos Spra-
wiedliwości: zło przyniesie śmierć 
wielu narodom... zniszczenie do-
sięgnie19 każdego miasta.

Czy słyszeliście, że „Anioł 
Jahwe otoczy miasta i narody” 
wzywając wszystkich do skruchy? 
To właśnie będzie się działo w 
nadchodzących dniach.

Dlatego wy, którzy weszliście 
na Moje Dziedzińce i uwierzyli-
ście Moim słowom, módlcie się i 
nie lękajcie się ani się nie bójcie20, 
lecz wy, którzy przez niekończące 
się lata szydziliście z Moich mów, 
uderzając swoim językiem Moich 
proroków, strzeżcie się! Posługi-
waliście się bowiem kłamstwami, 
by usprawiedliwić wasze kłam-
stwa, prawdziwie zakopaliście 
Moje Słowa w waszych grobach. 
Tak, istotnie, przekręcaliście Moje 
Słowa. Wasze grzechy spowodo-
wały, że między wami a Mną jest 
przepaść. Teraz jednak Sprawie-
dliwość nie będzie wstrzymywana. 
Mówię wam, gorzkie będą dni, 
które nadchodzą, kiedy Ja stanę 
naprzeciw was... Módlcie się i 
nie pozwólcie, by wasze powieki 
opadały z powodu snu!
17 Ang.: Leaders.
18 Ang.: self.
19 Ang.: Creep up.
20 Ang.: do not dread or fear

Oto jak powinniście się modlić:
Jahwe, mój Boże, niech dotrze 

do Ciebie moja modlitwa, usłysz 
nasze wołanie o miłosierdzie i o 
pomoc, przebacz tym, którzy nie 
pokładają wiary w Ciebie, mój 
Boże, ani ufności w Twoją moc, 
by nas ocalić. Nie uderzaj nas w 
naszych dniach, wypalając w jed-
nej chwili ziemię. Ale w Twoim 
Ojcowskim Współczuciu zlituj 
się nad nami i przebacz nam. Nie 
pozwól, by zły jak wodę rozlał 
naszą krew. Przebacz naszą winę, 
powściągnij swój gniew, pamięta-
jąc o naszej słabości. Powstrzymaj 
Twych aniołów zniszczenia, dając 
nam jeszcze jedną szansę okazania 
się wartymi Twojej Dobroci. Po-
kładam mą ufność w Tobie. Amen. 

Z jakimż zadowoleniem przyj-
mę tę modlitwę. Ta modlitwa 
sprawi, że złagodnieję! Córko, 
pobłogosławię tych wszystkich, 
którzy będą się szczerze modlić 
tą modlitwą. Niech to proroctwo 
zostanie usłyszane. „Dzień i go-
dzina należą do Mnie, waszego 
Boga” – tak powiesz tym, którzy 
będą cię pytać o czas i godzinę 
Mojej Sprawiedliwości! Miłość 
cię kocha.

30 maja 2016
– O Boże, tak dobry i miły, czy 

mnie wzywałeś?
– Vassulo, dotrzymałem danej 

ci Mojej obietnicy. Czy pamiętasz, 
jaką złożyłem Ci przysięgę? Moja 
obietnica daje życie tobie  i wszyst-
kim tym, którzy czytają Moje 
słowa. W początkowych dniach 
wzywałem cię, traktując ze współ-
czuciem i czułością. Byłem twoim 
pocieszeniem w prześladowaniach 
i próbach. Umiłowana, nie męcz 
Moich Oczu, wyczekiwaniem na 
ciebie, abyś mnie spotkała w ten 
sposób! Z miłością bądź Moim 
Echem, a Ja zainterweniuję wtedy, 
gdy Moje dzieci będą słuchały two-
jego świadectwa o Mojej Wspania-
łości, Mojej Mocy, Mojej Czułości 
i wielkiej Miłości, jaką mam dla 
każdego z nich.

Trwaj w cnocie i nie dopuść, 
aby twój język osądzał. Niech 
wszyscy ujrzą Mnie w tobie; zo-
stałaś ukształtowana przeze Mnie, 
pouczona przeze Mnie dzięki łasce, 

aby wzrastać we Mnie. Nigdy nie 
wątp w Moją Obecność w każdym 
czasie! Tęsknij nadal za Mną, to 
zawsze Mi się podoba. Pokonujesz 
Mnie swoją tęsknotą. Niech twoja 
dłoń będzie zawsze do dyspozycji, 
abym mógł się nią posłużyć do 
zapisywania Moich słów.

Powiedz wszystkim, że nie 
przyszedłem z Moim Berłem, aby 
kogokolwiek potępić, ale przysze-
dłem, aby ich poprowadzić do po-
dążania Moją Drogą i powstrzymać 
ich od podążania krętymi ścieżka-
mi prowadzącymi do Śmierci!

Pozostań na Moich Dziedziń-
cach, a Ja będę cię ochraniał. Pa-
miętaj, że Mądrość była i jest two-
im Nauczycielem,21 przekazując 
ci Wiedzę z Moich Niebiańskich 
Dziedzińców. Podnieś więc oczy 
ku Mnie, twojemu Zbawicielowi, 
podnieś je do Mnie, który jestem 
twoją siedzibą w Niebie i pozostań 
wierna Mojemu Słowu. Nie po-
zwalaj sobie na sen, do czasu twego 
powrotu do Domu. Służ Mojemu 
Domowi, na Moich Dziedzińcach i 
rozszerzaj Moje Przesłanie. Nie lę-
kaj się szalejących wiatrów; znajdź 
we Mnie schronienie, gdy je napo-
tkasz na swej drodze.

Jestem znany z przynoszenia 
ulgi w cierpieniu, które może-
cie odczuwać w waszych ser-
cach. Wasz ból, waszą nędzę, 
oddajcie Mi to wszystko! Ja jestem 
przy tobie. Módl się o pokój.

To, o co proszą ludzkość Moje 
usta, za twoim pośrednictwem, nie 
przekonuje ich całkowicie, niektó-
rych tak, ale wielu zamyka uszy...

Pamiętasz Moje Słowo, ja-
kie ci dałem, kiedy składałem 
przysięgę? Na nim zbudowałaś 
swoją nadzieję i swoją miłość do 
Mnie? Czyż to Moje dane ci Słowo 
nie było twoją pociechą? A czy 
nie zauważyłaś Mojej obietnicy, 
że przywrócę cię do życia? Bądź 
szczęśliwa i troszcz się o urodzaj 
Mojej Winnicy.22 Ja jestem Jej 
Stróżem, odwiedzam ją często. Pa-
miętaj, że to nie ty ją zasadziłaś, ale 
to Ja zasadziłem ją Moją Własną 
Ręką. To Ja doprowadziłem ludzi, 
którzy Mnie nie znali, do skosz-
21 Ang.: Teacher.
22 Orędzia „Prawdziwego Życia...”
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towania owoców Mojej Winnicy 
i dzięki temu do poznania Mnie i 
pokochania. A więc dzięki bardzo 
niewielkiemu wysiłkowi z twojej 
strony, zostali oni przekształce-
ni w naczynia Światła, bo to co 
zawierają Moje Owoce z Mojej 
Winnicy, dowodzą Mojej słodyczy 
wobec nich.

Widzisz, Moja Vassulo, to nie 
jest jakiś plon, jakikolwiek posia-
dający odżywcze składniki, ale to 
jest Mój plon, którym jest Moje 
Słowo, chroniące każdego od 
Śmierci. Pamiętaj, że Ja przygoto-
wałem tę Winnicę na wasze tak złe 
czasy i każdego, kto do niej wej-
dzie, błogosławię i namaszczam 
jego głowę olejem ra-
dości, umieszczając go 
w bezpiecznym miej-
scu, na Moim Sercu, 
pouczając go Słowami 
Mądrości, kiedy szep-
czę mu do ucha Moje 
cnoty i Moją spra-
wiedliwość, przedsta-
wiając mu powody, 
dla których powinien 
pójść za Mną drogą 
uczciwości i oddać Mi 
hołd.

– Co Twoje Serce 
pragnęłoby usłyszeć 
od nich, Panie, od nas, 
w zamian za wszystko, 
co Ty dla nas uczy-
niłeś? i za tak wielką łaskawość 
utkaną z miłości, którą  pokazałeś 
nam w Twoim nieskończonym Mi-
łosierdziu i w Twojej bezgranicznej 
Dobroci?

– Okażcie Mi swoją wdzięcz-
ność, wyśpiewując chwałę Mojej 
Dobroci, dziecko! Poruszyło Mnie 
bowiem Moje Ojcowskie Współ-
czucie. Posłuchaj Mnie: cieszcie 
się! bądźcie radośni! powiedzcie 
Mi: czy kiedykolwiek wcześniej 
słyszeliście, że ociągałem się z na-
karmieniem Mojego stada? dzisiaj, 
jak nigdy przedtem w historii, po-
syłam do was wszystkich, stworze-
nie, Mojego Ducha Świętego, aby 
przemówił do waszych serc, aby 
was pocieszyć, aby was zbawić.

Moje objawienie w tej Winnicy 
przyprowadzi Mój lud z powrotem 
do Mnie. Wszyscy, którzy wejdą do 

tej Winnicy, będą rasą pobłogosła-
wioną przeze Mnie; staną się oni 
częścią Mojego planu zbawczego, 
będą częścią Mnie; będą trudzili się 
w tej Winnicy razem z tobą, ale nie 
na próżno; będą głosić Moje cuda 
i Moją chwałę wielu narodom i 
przyciągną ich do ogrodów Mojej 
Winnicy, aby i oni zostali oczysz-
czeni i uświęceni.

Ach, Vassulo! Gdybyś wiedzia-
ła... gdybyś wiedziała, jak Bestia 
drży przed tym Moim planem i 
przed tym, co zrobiłem dla ciebie 
i dla innych. Bestia, z tysiącami 
miriad demonów opuściła swoją 
siedzibę, otchłań, aby zaanga-
żować wszystkie siły do wojny 

przeciwko Mojemu stworzeniu i 
rozciągnąć swą władzę nad dolina-
mi i górami, aby zrealizować swój 
plan zniszczenia i unicestwienia 
ludzkości. Mój plan poruszy fun-
damentami tej ziemi. Idź więc i 
powiedz temu pokoleniu, że „Bóg 
jest tutaj, z nami, teraz!” Nie patrz 
za siebie, ani w lewo, ani w prawo, 
patrz naprzód, na Tego, który stoi 
przed tobą.

Módlcie się o pokój, módlcie 
się o odnowienie Mojego Domu. 
módlcie się, aby to pokolenie po-
wróciło do Mnie. Powiedz im o 
Mojej Winnicy, zasilanej wodą ze 
Źródła Życia, która daje wieczne 
plony, pobłogosławione przeze 
Mnie, o Winnicy, którą Ja się 
zajmuję, którą pielęgnuję i wokół 
której się trudzę.

Pójdź, odpocznij we Mnie. Cała 

twoja praca nie pójdzie na mar-
ne. Uciszę wiele ust, które przy-
sięgły uciszyć ciebie. Bądź błogo-
sławiona. ic

1 lipca 2016
– Kocham Cię, Jahwe, moja 

Pieśni, mój Zbawicielu i moja 
Skało, moje schronienie i ocalenie.

– Vassulo, w Moim Sercu cenię 
sobie twoje słowa, pamiętaj, że 
droga, jaką wytyczyłem dla ciebie 
i dla uzdrowienia tego pokolenia, 
pochodzi z Mojego Ojcowskiego 
Miłosierdzia! Naprawdę jestem 
twoją Skałą, twoim Psalmem i wię-
cej jeszcze, Ja stworzyłem Niebo i 
ziemię wyłącznie Moim Słowem, 

wiedząc, że całe skle-
pienie Niebios ogłosi 
Moją Chwałę podą-
żając za doskonałym 
Prawem, które dałem.

Rozszerz swe serce, 
Moje dziecko! Uczyń 
w nim miejsce dla Mo-
jej Świętości i opasz 
się Moją Siłą, My23 
namaściliśmy twoją 
misję. Dlatego śpie-
waj światu Mój Hymn 
Miłości! Ukazuj Moją 
Miłość ludzkości. Po-
wiedz im, że Ja, Pan, 
pochyliłem się z wyso-
kości Nieba, z Mojego 
Tronu, aby dotrzeć do 

was wszystkich i być wśród was 
wszystkich. Moja zbawcza pomoc 
jest udzielana darmo.

Dzisiaj, za waszych dni, prowa-
dzę wasze pokolenie z Miłosier-
dziem, udzielając wam wiecznych 
błogosławieństw. Widzisz? Daję 
wam poznać Moje drogi, ucząc was 
Moich Ścieżek poprzez Mądrość, 
i – niczym znaki drogowe – usta-
wiam Moich aniołów na każdym 
skrzyżowaniu, aby prowadzili 
was do Mnie, do Prawdy, abyście 
Mi oddawali cześć w Prawdzie. 
Wtedy Ja z kolei stworzę w was 
serce nowe. 

Bądź szczęśliwa, córko, i módl 
się nieustannie. Dbaj o swoje obo-
wiązki i nigdy nie zapominaj o 
Mojej Obecności!

23 Trójca Święta.


