
2/2019

33

– Moja wybrana córko, daję ci Mój 
pokój. Nie przejmuj się tą małoduszno-
ścią1. Módl się za nich. Przypominam 
wam, że każdy, kto zobowiązał się, że 
pójdzie za Mną i że będzie Mi oddany, 
na pewno zostanie zaatakowany! 
Jeśli ci małoduszni nie chcą słuchać, 
nigdy się nie nauczą. Bądź cierpliwa 
w modlitwie, nieugięta i chętna do 
kontynuowania nauki od Mądrości. 

Wystrzegaj się plotek. Strzeż się 
tych, którzy potępiają i osądzają Pa
pieża. To ludzie gadatliwi, którzy wy-
chwalają sami siebie i innych, mówiąc 
przeciwko Papieżowi. Więźniowie 
własnych myśli, idący za nimi, źle 
postępują. Mój Kościół będzie zawsze 
bronić prawdy i zawsze będzie ją chro-
nić... Zatem, kto potępia Wikariusza 
Mojego Kościoła, nie może być Moim 
uczniem. Brakuje im pokory!

Twoim zadaniem, Moja Vassulo, 
jest pocieszanie Mojego ludu, przez 
mówienie im o cudownej Pracy2, którą 
przygotowałem dla tego odstępczego 
pokolenia.... Moje przesłanie przema-
wia do ich serca, jest światłem na ich 
drodze, ono jest Mądrością, która wni-
ka do ich serc, a Wiedza o Bogu staje 
się rozkoszą ich życia! Moja Nowa 
Pieśń3 napisana i zaśpiewana przez 
Stwórcę i Króla, zapewnia zwycięstwo 
Mojemu stworzeniu. Ci, którzy z rado-
ścią zakosztują Mojej Nowej Pieśni, 
będą Mnie wielbić ustami, klaszcząc 
chwalać Moje imię i dowiedzą się, że 
Moje Dzieła Miłosierdzia zawierają w 
1 Gniewne głosy na temat Orędzi. Pan 
ratuje mnie od każdego z nich…
2 Orędzia “Prawdziwego Życia w Bogu”.  
3 Orędzia “Prawdziwego Życia w Bogu”.

niespokojnym świecie jak latarnia na 
wzgórzu, ale ty, jak gołębica, wzbijesz 
się na Moich skrzydłach, ponad nimi, 
bez szwanku.... i będziesz z bólem ob-
serwować świat, widząc ze smutkiem 
i goryczą ich złe czyny. 

Potrzebowałem skruszonego ser-
ca, chętnej duszy, aby była Moją 
ofiarą i Moją tarczą. Powiedziałem 
wtedy, że chciałbym, abyś została 
wystawiona na działanie tych, którzy 
jak myśliwi wyciągną broń i będą 
cię tropić, ceniąc wysoko tego, kto 
pierwszy zniszczy cię razem z Moim 
przesłaniem! Na próżno! Mówię ci, na 
próżno!5 Daremne są ich groźby wraz 
z całym ich orężem, wszystko to jest 
daremne! Światło dnia w ich oczach 
już gaśnie i cień Śmierci jest u ich 
drzwi, które zamykają się dla nich. 
Jeden za drugim przyjdą do Doliny 
Śmierci i przyjdzie na nich koniec, jak 
na to zasługują...

Nie zapomnij zatem, że nosząc 
Pieczęć Mojego Świętego Imienia na 
tobie całej, nosisz w sobie Mojego 
Ducha, który spoczywa na tobie. 
Nawet jeśli jesteś oczerniana przez 
małodusznych, idź naprzód, czyniąc 
dobro, żyjąc prawdziwym życiem we 
Mnie. Na koniec zostanie ujawniony 
fałsz twoich oskarżycieli... 

Bądź cierpliwa, nigdy nie ulegaj 
zwątpieniu co do Mojej miłości... 

ic
(«IC» znajdujące się np. na iko-

nach przedstawiających Jezusa,to 
skrót od greckiego słowa Jezus)

5 Jezus prawie krzyczał...
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sobie Wolność, Wieczną Wolność, 
która trwa przez wieki. 

Niech twoi synowie, pokolenie, 
będą jak niebiańskie nasiona, które ro-
sną w żyznej ziemi, a twoje córki – jak 
kariatydy4 w czterech rogach Mojego 
Kościoła, ustawione tak, aby trzymały 
go w pozycji pionowej z majestatem 
i godnością.

Wycisz się i posłuchaj Mnie: 
Dar, który otrzymałaś, został ci 

udzielony przez Ducha Świętego, 
abyś zniosła wszystkie próby i trudno-
ści dla Mojej Sprawy, abyś usłyszała 
wezwanie do świętości i była jednym z 
filarów, jedną z kariatyd wspierających 
Mój Kościół, abyś była posłańcem 
niosącym z mocą Moje świadectwo 
dla wielu narodów. Moja bliskość 
przy tobie utrzymuje cię przy życiu 
i zapewnia ci odwagę do stawienia 
czoła tym wszystkim, którzy ci się 
sprzeciwiają i prześladują, słusznie 
zatem nie uginasz się pod ich groź-
bami ani im nie ulegasz. Ja idę przed 
tobą, jestem twoją tarczą, chroniącą 
cię przed jadowitymi strzałami.

W przeszłości nie ukrywałem przed 
tobą, że kiedy będziesz za Mną podą-
żać, wtedy powstaną ludzie, którzy 
staną się myśliwymi ścigającymi cię 
jak zwierzynę. Staniesz się ich ce-
lem, ich zabawką. Powiedziałem, że 
będziesz wystawiona na widok w tym 
4 Kariatyda – podpora architektoniczna 
w kształcie postaci kobiecej dźwigają-
cej na głowie belkowanie, balkon itp. W 
Grecji: kobieta z Kariatydy, szczególnie 
piękna, wysoka, silna, zdolna do rodze-
nia silnych dzieci. 
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