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VASSULA PUBLIKUJE 
DOTĄD NIEUJAWNIONE 

ORĘDZIA (11)
26 lipca 2017

Pan jest moją mocą,
moją radością, 
moim oddechem, moim uśmiechem, 
moim zwycięzcą, moim zbawieniem!
Oto Kim jesteś 
i jakiego Cię wychwalam.
Ty jesteś Królem wszechświata!
– Moja Vassulo! Porzuć tłumy i przyjdź 

do Mnie! Nie ryzykuj pozostając z daleka 
ode Mnie. Kwiecie, mówi do ciebie Moja 
Obecność. Dobre ziarno, jakie w tobie 
posiałem, otoczy chwałą Mnie i Mojego 
Ojca, który rozkoszuje się twoją nędzą 
i twoją niepewnością. Wyznaczyliśmy 
ciebie do przekazania Naszego Słowa 
jako Przypomnienia, ale również jako 
ostatniego Ostrzeżenia. A dlaczego? Z 
powodu ogromu Miłości, jaką mamy dla 
was wszystkich!

Niech to pokolenie wie, że to jest Na
sze Dzieło. Widzisz, Vassulo, Ja, Bóg, 
nikogo nie opuszczam. Nawet jeśli więk
szość ludzi stała się ślepa i jest przeciwko 
Mnie, Ja ci mówię, to tylko na krótki czas, 
to nie potrwa wiecznie, nie! Celem Mojego 
wezwania jest doprowadzenie wszystkich 
do nawrócenia i uratowanie ich! Wygnam 
bezbożność jednym spojrzeniem. 

Pamiętasz, jak upadali w przeszłości 
herosi, bohaterowie silniejsi od lwów? Tak 
upadną tysiące osób i zostaną poddane 
Moim Zasadom i nie będzie nikogo, kto 
by kwestionował Moje Przykazania lub 
Moje Słowo. 

Moje Słowo ma moc i żar jak po
chodnia. Ono potrafi sprawić, że spadnie 
deszcz, podobnie jak może spowodować, 
że spadnie ogień. Moc Mojego Słowa 
może przenosić góry i obalać królestwa; 
może przekształcać pustynie w bujne 
ogrody; może powodować cuda; może 
wyniszczyć miasta, które się dopuściły 
odstępstwa i żyją w ciągłym grzechu.

Moje Słowo dokonuje cudów, odnawia 
serca, wskrzesza umarłych, roztapia 
góry jak wosk, wnosi światło tam, gdzie 
panowała ciemność. Moje Słowo działa i 
żyje i tnie jak miecz obosieczny, a nawet 
dokładniej, jak mówi Pismo Święte.1 
„Może przeniknąć aż do rozdzielenia 
1 Hbr 4,12-13.

duszy i ducha, stawów i szpiku. Moje 
Słowo jest zdolne osądzić pragnienia i 
myśli serca. Nie ma stworzenia, które by 
było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, 
wszystko odkryte i odsłonięte jest przed 
oczami Tego, któremu musimy zdać 
rachunek.”

To wszystko na dziś, Vassulo, po
święcaj się dla Moich Spraw, kierując na 
Mnie, twego Umiłowanego, niepodzielną  
uwagę! Trwaj w Mojej Miłości. Wszystko, 
o co ciebie ostatecznie proszę, to abyś 
odwzajemniła tę miłość, jaką Ja mam dla 
ciebie i abyś Mi pozwoliła odpocząć w 
tobie tak, jak Ja ci pozwalam odpoczywać 
we Mnie... 

Działaj bez lęku w Moje Imię! 
Miłość cię kocha.
ic
(IC znajdujące się też np. na niektórych 

ikonach przedstawiających Jezusa – to skrót 
od greckiego słowa Jezus – Przyp. tłum.) 

31 sierpnia 2017
– Ja Jestem. Niewiele wiedziałaś o 

Moim Królewskim Planie, jaki miałem 
wobec ciebie. Moje Oczy od dawna spo
czywały na tobie! Przeznaczyłem cię do 
tego, abyś Mi służyła z miłością, z odda
niem, Mnie – jako Zwycięzcy nad twoim 
sercem, nad całym twym jestestwem i 
abym Ja odpoczął w tobie... 

Nadal nie rozumiesz? Nie widzisz 
jeszcze na sobie Znaków? Miłość jest u 
twego boku, zawsze! Zawsze!

ic
 

18 września 2017
Po kilku nieporozumieniach i zastrze-

żeniach ze strony pewnych osób, które 
uczestniczyły w naszej pielgrzymce do 
Moskwy, które zastanawiały się także 
nad tym, dlaczego nie mam kapłana jako 
kierownika duchowego.

– Moja Vassulo, módl się za te dusze, 
które Mnie zasmucają. Mówiąc, że prze
mawiają w Moje Imię i otwarcie deklaru
jąc, że to Mój Duch ukazuje im Prawdę, 
a w rzeczywistości, ujawniają to, co jest 
w ich sercu. Tak! Każdy człowiek osądza 
według tego, co zawiera jego serce!

Ja jestem twoim Pasterzem i nieomyl
nie Mój Duch Rady udziela ci wskazówek.

Fundacja „PRAWDZIWEGO 
ŻYCIA W BOGU” 

z siedzibą w Genewie 
9 listopada 2019 

Drodzy Przyjaciele Prawdziwego 
Życia w Bogu

To smutne, że w świecie katolic
kim słychać głosy krytykujące Papieża. 
Fundacja Prawdziwego Życia w Bogu 
potępia zdecydowanie takie postawy. 
16.08.2019 Pan powiedział do Vassuli:

”...Strzeż się tych, którzy potępiają 
i osądzają Pa pieża. To ludzie gadatli-
wi, którzy wychwalają sami siebie i 
innych, mówiąc przeciwko Papieżo-
wi. Więźniowie własnych myśli, idący 
za nimi, źle postępują. Mój Kościół 
będzie zawsze bronić prawdy i za-
wsze będzie ją chronić... Zatem, kto 
potępia Wikariusza Mojego Kościoła, 
nie może być Moim uczniem. Brakuje 
im pokory!”

Fundacja uroczyście oświadcza, 
że całkowicie izoluje się od wszelkich 
krytycznych uwag, niezależnie od tego, 
jakie by one nie były, które mogą być wy
rażane przeciwko papieżowi Francisz
kowi, Wikariuszowi, którego Chrystus 
umieścił na czele swego Kościoła. W tej 
sprawie, od momentu swego powstania, 
Fundacja stosuje zasadę zero tolerancji, 
bez jakichkolwiek kompromisów.

W ramach środków zapobiegaw
czych Fundacja zachęca wszystkich, 
którzy pracują na rzecz Prawdziwego 
Życia w Bogu, aby pozostali czujni. Wzy
wa organizatorów grup modlitewnych, 
grup roboczych, Beth Myriam, konferen
cji Vassuli na całym świecie, pielgrzymek 
i rekolekcji do czujności w tej sprawie i 
nieakceptowania w działalności Praw-
dziwego Życia w Bogu, obecności ludzi, 
którzy rozsiewają wokół siebie krytyczne 
uwagi przeciw Papieżowi.

Fundacja na rzecz Prawdziwego 
Życia w Bogu zobowiązuje krajowe sto
warzyszenia na całym świecie, aby roz
powszechniły ten komunikat, każdy w 
ramach swoich kompetencji. 

Serdecznie dziękujemy stowarzy
szeniom narodowym za ich wierne 
zaangażowanie i z radością składamy 
wszystkim braterskie pozdrowienia. 

W wielkim zjednoczeniu 
w Chrystusie, w imieniu Fundacji 

Jacques Gay i O. Vincent Cosatti
e-mail: foundation@tlig.org 

Foundation for TRUE LIFE IN GOD
90 route de Vandoeuvres

CH-1253 Vandoeuvres (Switzerland)
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Powiedziałem, że w Moich Orędziach 
są fragmenty, które są zakryte i trudne do 
zrozumienia, jednak są one takie dla tych, 
o których mówił Prorok Izajasz: ‘słuchać 
będziecie, a nie zrozumiecie’2.

Vassulo, Ja Chrystus, jestem z tobą 
cały czas!  

ic
 24 września 2017

– Wstań, mała przyjaciółko, i znajdź 
schronienie w Moim Sercu. Moje Serce 
jest twoim schronieniem. Wszystkie Moje 
Pouczenia, jakich ci udzieliłem, nie były 
daremne. Czy nie słyszałaś, że Moje 
Oczy czuwają nad tymi, którzy Mnie ko
chają i że Ja jestem ich potężną obroną 
i ich silnym wsparciem? Ja jestem ich 
osłoną przeciw pustynnym wiatrom, ich 
schronieniem przed słońcem w południe, 
ich Obrońcą, który zapobiega ich potknię
ciu się, zabezpiecza ich przed upadkiem.3

Ja jestem twoim Umiłowanym, który 
pochwycił twoje serce w pierwszych 
dniach, aby cię prowadzić i dobrze się 
tobą opiekować. Ja jestem Chrystusem, 
Moja córko. Poślubiłem cię, abyś mogła 
Mnie uwielbić. Żyję w ciszy twego serca. 
Nie pozwól, by ktokolwiek cię śledził. 
Ja jestem Jednym i Jedynym, który jest 
twoim wsparciem, a ten, kto cię oczernia 
gromadzi węgle żarzące na swoją głowę. 

Umiłowana, na twoją głowę została 
wylana mirra, kapiąca z Moich Palców, 
aby cię namaścić, aby cię upiększyć, 
aby Moje Oblicze ukazało się nad tobą 
i aby twoje rysy przeniknęły się z Moimi, 
widzisz?

Kiedy z tobą rozmawiam, ta Moja 
słodka rozmowa jest po to, ażebym mógł 
rozkoszować się twoją duszą w Moim 
objęciu i aby Moje słowa, z jakimi się do 
ciebie zwracam nie zostały zachowane 
jedynie dla ciebie, ale aby zostały wylane 
jak niezliczone kaskady rzek, jak słodkie 
wino na całe Moje stworzenie. Namasz
czę twoje wargi pieśnią radości i uwielbie
nia, abyś wypełniła przyrzeczenia, jakie 
Mi złożyłaś. W ten sposób przekażesz 
ludziom Moją Miłość – dar Mojej Miłości.

Chcę, żebyś pozostała skromna, 
2 Por. Iz 6,9, Mt 13,13-14. Jezus czyni 
aluzję do orędzia z 14.10.1991. 
– Panie?
– Jestem. Ewangelizuj z miłością dla 
Mi łości. Bądź zakorzeniona we Mnie, 
Moje dziecko. Oddaj Mi wszystko i 
po zwól Mi być twoim Kierownikiem 
Duchowym, prowadzącym cię i dającym 
ci wskazówki do zjednoczenia Moich 
Kościołów. Powinnaś być znakiem dla 
nich, a zrozumieją, że skoro Ja Jestem jest 
Jeden, wy również będziecie jedno, jak 
My Jedno jesteśmy.
3 Por. Syr 34,16-17.

ale też abyś miała serce szlachetnego 
wojownika. Bądź spragniona Mojej 
miłości, a nie – ludzkiej pochwały. Bądź 
raczej jak lampa błyszcząca na świętym 
świeczniku. Poddałem cię wielu próbom, 
ale dzięki nim Moje Imię zostało otoczone 
chwałą. To był Mój sposób troszczenia się 
o ciebie, abyś rozwijała się z wiernością i 
chcąc się nauczyć.

Tak więc do ciebie, Moja umiłowana, 
z którą Mnie połączyła słodka rozmowa, 
a ciebie ze Mną, mówię, że Ja nigdy nie 
zawaham się ukoić cię Moją obecnością! 
Ja, Jezus, błogosławię cię i wszystkich 
tych, których wezwałem, aby ci pomogli 
w twojej misji!

25 września 2017
– Ja Jestem. Daję ci Mój Pokój... 

pokój, pokój tobie, która byłaś tak daleko, 
a Ja przyprowadziłem cię do Mnie, do 
Moich słów.

Goliat był olbrzymem, budzącym 
strach, niepokonanym, lecz pokonał 
go i zwyciężył Dawid. We wszystkich 
epokach to Ja byłem Zwycięzcą. Znany 
jestem z obalania królestw i z tego, że 
potrafię usłać narody umarłymi, kiedy się 
sprzeciwiają Mojemu Przejściu. I jak mówi 
Pismo Święte, to Ja dokonam pomsty. Ja 
przyjdę z odpłatą.

A dziś zaprawdę mówię ci i powtarzam 
to, co mówiłem niegdyś: pozostań Mi 
wierna, trzymaj się Mnie i ufaj Mi, pod
dając się tylko Mojej Mocy. Pamiętaj, że 
Ja jestem u twego boku. Zatem nie błąkaj 
się sama ani nie wchodź na drogę nie
bezpieczną. Tego bowiem, kto powierza 
Mi siebie i przestrzega Mojego Prawa, Ja 
będę strzegł. Czyż nie byłem z tobą przez 
cały ten czas i czy cię nie trzymałem za 
rękę, aby cię prowadzić i ci doradzać? 
Moje Serce jest szaleńczo zakochane w 
tobie, małe chwiejne stworzenie. Twoja 
nicość Mnie przyciąga i uwodzi. Dlatego 
idź za Moimi ustawami, a ci, którzy przed
stawiają Goliata w twojej epoce, upadną.

Powiedziałem już dawniej, że jeśli twój 
wróg jest głodny, powinnaś go nakarmić, a 
jeśli jest spragniony, powinnaś mu pozwo
lić się napić. W ten sposób zgromadzisz 
węgle żarzące na jego głowę. Opieraj 
się złu i pokonuj go dobrem! Odpłacaj za 
zło – miłością. Trwaj u Mego boku, Moje 
dziecko!

A teraz, Moja córko, ofiarowałem ci 
gorliwość, jakiej potrzebujesz, aby Mnie 
otoczyć chwałą. Twój zapał był bodźcem 
dla wielu ludzi i dla wielu narodów. Jesteś 
jak kamień w procy... 

To Ja jestem tym, który napełnia twoje 
usta. Potrzebuję wielkiego ubóstwa i 
słabości, aby przezwyciężyć podział, 

przezwyciężyć to zło, które rozprzestrze
niło się na wszystkie narody jak mgła. 
Módl się, módl się więcej. Modlitwy są 
mile widziane jak deszcz, który spada 
na spragnioną ziemię. Ofiarna miłość 
będzie jak błogosławieństwo, które spada 
na każdy naród. Wtedy napełnią się one 
bogactwem pokoju i radości, a wiele 
istnień zostanie wykupionych z niewoli.

Bądź żywym przykładem, ikoną 
pojednania, naprawiaczem mostów. 
Szerz Moje wezwanie do Jedności w 
różnorodności, nawet jeśli nie potraktują 
cię sprawiedliwie te usta, które krytykują 
twoje kroki, choć stawiasz stopy w Moich 
zabarwionych krwią śladach. 

Ja mogę przełamać bariery, które 
was rozdzielają. Tak! Będę błagał o 
pokój poprzez ciebie i taką prośbę masz 
wypowiadać w Moim imieniu: niech się 
wszyscy pojednają z Bogiem, waszym 
Ojcem w Niebie.

Wielu wyniosłych monarchów zostało 
powalonych na ziemię i mimo ich bogac
twa dotknęła ich hańba. Z największym 
zdumieniem odkryli coś, o czym nigdy nie 
słyszeli, że to Ja wszystkiego dokonałem. 
Tak, jak powiedziałem: obaliłem trony 
panujących, a na ich miejsce wprowa
dziłem pokornych i tych, w których mam 
upodobanie. Obaliłem potężnych, takich 
jak Goliat, a po ich klęsce podniosłem 
słabych i pokornych.

Ja Pan, zstąpię z Mojej Siedziby, 
jako Małżonek i dam nowe życie: pokój i 
radość sercom, światło oczom, nadzieję 
mężczyznom i kobietom, jeśli oddadzą Mi 
swoją wolę i usłyszę krzyk skruchy, wtedy 
osłonię ich Moją obecnością, a Dawid 
znów pokona Goliata. 

Tchnąłem na ciebie mirrę, a Moje 
spojrzenie skierowane stale na ciebie 

Vassula w Grecji, 
w październiku 2019
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osłoniło cię przed złem. 
Zgromadźcie się wszyscy, a Ja, Bóg 

Pokoju, będę z wami, Moje dziecko. 
ic  

29 listopada 2017
– Moja Vassulo, daję ci Mój pokój. Po

zwól, że ci przekażę Moje Słowo. Wierna 
służebnico, Ja, twój Zbawiciel, złożyłem w 
tobie Moje słowa po to, by ukazać Moją 
Chwałę w tobie, w duszy, która była tak 
nikczemna i tak daleka od Prawdy, zanim 
nakarmiłem cię z piersi Mojego Słowa. 

Teraz wstań i bądź odważna, aby 
udać się do opuszczonych miejsc zaję
tych przez demona4, w których ludzie 
wciąż chodzą w ciemnościach. Pokaż im 
Moje Miłosierdzie, Moją Wierność, pokaż 
im Moją Słodycz. Odbuduj w ten sposób 
Mój Dom i sprowadź ich z powrotem do 
Mnie! Pociesz Mój Lud.

Posłuchaj, kiedy cię uformowałem, 
twój bieg się rozpoczął, jak bieg sportow
ca, którego celem jest wygranie wyścigu. 
Rzuciłem cię w ten bieg, ale opasałem cię 
Prawdą, abyś mogła iść pomiędzy wilki, 
pamiętasz?4 Przez te wszystkie lata, 
które minęły, Moja ręka nigdy nie puściła 
twojej ręki z obawy, ażeby jakiś duch nie 
oderwał cię ode Mnie. I jak latarnię, która 
świeci, gdy jest pełna oleju, nadal wiernie 
uzupełniałem twoje zapasy, aby utrzymać 
twój płomień przy życiu.

Jeśli tracisz odwagę, wtedy wspa
niała Moc Mojego Majestatu otacza cię 
zapachem Mojej Szaty w obliczu twoich 
wrogów, którzy ukrywają się w dolinie 
zapomnienia i śmierci.

Gdy przechodzisz przez rozpalone 
pustynie z podniebieniem bardziej wysu
szonym niż pergamin, u twego boku Ja 
jestem, a Mój kielich obficie syci twe usta.

Gdy przyjaciele zwracają się przeciw
ko tobie, powodując twój zamęt, wtedy 
uobecnia się Moja Czuła Miłość, która 
wydając zapach pociesza cię całując 
twe czoło. Pocieszam serce ukochanej, a 
olej spływa z Moich Rąk, na twoją głowę 
i na twoje usta, namaszczając cię całą i 
przypominając ci, że Ja jestem zawsze 
twoim Wiernym Towarzyszem, Opieku
nem twojego serca.

Gdyby drzwi zamknęły się przed tobą, 
aby cię zniechęcić, wtedy Moje Oblicze, 
które świeci nad tobą, obficie obdarzy cię 
błogosławieństwami, przypominając ci, 
że Mój dom – dom Jahwe – jest twoim 
miejscem zamieszkania.

Nawet gdybyś była czasem bardzo 
nękana przez wrogów, oni cię nie po
konają. Moje Złote Berło podniesie się i 
4 W Syrii, gdzie wojna cały czas sieje 
spustoszenie.

zmiecie ich. 
Moje Skrzydła to twoje tajemne 

schronienie. 
Moja Dobroć i Życzliwość – twoja 

nieustanna nadzieja. 
Moja Boska Miłość to przeznaczenie 

twojej duszy. 
Ja jestem Twierdzą Ocalenia dla 

namaszczonej przeze Mnie.
Kto mógłby ci dać takie bogactwo 

Łask i Cnót?
Roztaczam bogactwa i wspaniałości 

Mojego Królestwa i Chwałę Mojego 
Majestatu, rozwijam Szlachetny Temat 
Mojej Miłości. Wszystko jest poddane 
Mojej Władzy i Mojej Mocy. Zatem ty, 
która dostąpiłaś radości zakosztowania 
Mojej Słodyczy i Mojej Dobroci i która po
zwalasz Mi odpocząć w sobie, bądź silna i 
pokładaj we Mnie swoją nadzieję każdego 
dnia twojego życia. Twoje mieszkanie jest 
we Mnie i nigdzie indziej...

11 grudnia 2017
– Moje dziecko, wychwalaj Moje Imię 

trzykroć święte! Nie zważaj na tych, któ
rzy okazują ci wzgardę i lekceważenie! 
Zły charakter niszczy osobę, która go 
posiada, zważaj tylko na to, co Mnie się 
podoba, bo to właśnie oddaje Mi cześć.

Znany jestem z ukazywania Mojej 
Siły, kiedy Moje potężne Miłosierdzie jest 
poddawane w wątpliwość. Wspomagam  
wszystko, w czym mam upodobanie i co 
jest zgodne z Moją Wolą i wszystkie dzia
łania zmierzające do czynienia dobra.5 

Ci zaś, którzy byli w potrzebie zawo
łają do Mnie:

„W mojej próbie długo czekałem na 
Miłosierdzie Boga, prosząc Go o pomoc.

Teraz wreszcie Jego Miłosierdzie 
pochyliło się ku mnie z nieba. Mój Bóg 
wysłuchał moich żalów. 

Boże, Jahwe, Ty nigdy nie przestałeś 
czynić cudów. Błogosławiony niech bę
dzie Pan, który nieustannie czyni cuda 
przez wzgląd na ogromną Miłość, którą 
ma dla nas....”.

A wtedy Ja udzielę tej rady:
„Bądź pokorny, zachowuj się skrom

nie, okazuj łagodne maniery i ćwicz 
cnotę. Niech kieruje tobą szlachetność. 
Nigdy nie zapominaj o Źródle, z którego 
pochodzisz6. To takie serca Mnie radują i 
mogę w nich pozostać!”

Vassulo, Moje dziecko, uchwyć się 
Mnie! Wykarmiłem cię na Moich Niebie
skich Dziedzińcach i przeznaczyłem cie
bie, a nie kogoś innego, byś niosła  Moje 
5 Oznacza to, że każda modlitwa zostanie 
wysłuchana.
6 Źródło oznacza to, co pochodzi od 
Boga, który sam jest Źródłem Życia.

Wezwanie.7 Posłałem cię do licznych 
narodów i religii, abyś była jak latarnia 
morska dla Moich Orędzi, przyciągając 
wszystkich ludzi do Mnie, tak, abym mógł 
ich uzdrowić. To do Mnie wrócą, do Mnie...

Szczęśliwy człowiek, który rozważa 
Moje Słowa i otwiera swoje serce, aby 
Mnie przyjąć. Ufaj Mi, Vassulo, i trwaj 
we Mnie, twoim Bogu i twoim Wszyst
kim.  Kocham was wszystkich!

16 stycznia 2018
– Nikt inny nie otrzymał tego daru, 

który mi dałeś, o Panie, jedynego w swoim 
rodzaju, pozwalającego mi cieszyć się 
Twoimi Niebieskimi Dziedzińcami.

Wychowałam się na nich. Nauczał 
mnie sam Jahwe. Mogę wezwać Ciebie, 
mojego Pana, Wszechmogącego, kiedy 
chcę i gdziekolwiek zechcę i uzyskuję 
odpowiedzi. To wszystko doprowadza 
niektórych ludzi do szału.

Karmiłeś mnie Twoim Słowem, Panie, 
Jahwe, i uczyłeś szepcząc mi do ucha. 
Nigdy się nie obawiałeś, że Twoje potężne 
berło straci dobrą reputację z powodu 
Twojego wyboru! Wyznaczyłeś mnie do 
przekazania wszystkich proroctw czy to 
radości, czy nieszczęścia. Nakazałeś mi, 
abym wezwała świat do nawrócenia.

Ukazywałeś za moim pośrednictwem 
Swoją wielkość i Swoją władzę od same-
go początku Twojego wezwania.

Pan poświęcił Swój czas, aby mnie 
prowadzić, deklarując od czasu do cza-
su, że zawsze będzie moim duchowym 
kierownikiem, On i nikt inny. „Nikt inny” 
to były Jego własne słowa, które skie-
rował do mnie. On będzie mi doradzać. 
Z czasem pokazał to przez błyskawice 
pouczających promieni skierowanych 
na mnie. Prowadził mnie, pouczał mnie, 
karmił mnie Swoim ziarnem....

Teraz słyszę grzmiące okrzyki ogrom-
nych hord: Gdzie jest jej kierownik ducho-
wy? Niechże się teraz ujawni! Nie miała 
go? Czy to możliwe? Każdy posiadając 
taki dar powinien był i musi go mieć! Ludz-
ka pycha wkrótce spuści oczy i upadnie...

– Posłuchaj Mnie, jest napisane, że 
„Mądrość wywyższa swych synów”8 i Ja 
ciebie pouczyłem z mądrością. Nie ulegaj 
więc zwątpieniu. Pozwól, że jeszcze 
bardziej włączę cię w Mój plan, maleńka, 
i przypomnij sobie, jaką Miłością ciebie 
darzę!

Módl się i bądź blisko Mnie. Nigdy nie 
porzucaj pragnienia i tęsknoty, aby być 
ze Mną, czy przebywasz w domu, czy za 
granicą. Ja zawsze jestem z tobą przez 
Łaskę. Głoś Moje Imię dokądkolwiek 
7 Dla „Prawdziwego Życia w Bogu”.
8 Syr 4,11.
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się udajesz. Chcę, żebyś obaliła błędy, 
jakie są popełniane. Niechaj ten, kto 
chce słuchać, słucha co mówi Mój Duch 
poprzez ciebie.

Wybrałem cię, abyś dawała świadec
two o Moich Orędziach i o wszystkim, co 
napisałem i powiedziałem. Ci wszyscy, 
którzy pilnie podążają za Moimi Słowami, 
zwyciężą, bo czas teraz jest bliski.

Jeszcze raz, mówię ci, Moja umiłowa
na: nie bój się. Ja jestem twoim Przewod
nikiem Duchowym i Doradcą Duchowym. 
Bądź błogosławiona! Idź i raduj się!

Ja Jestem jest z tobą.
ic

27 kwietnia 2018
– Błogosławiony niech będzie mój 

Pan, który nie pozwolił mi zbłądzić ani 
upaść, ale roztrzaskał moją klatkę i 
pozwolił mi uciec od Zwodziciela. Nasza 
pomoc jest w Świętym Imieniu Jahwe, 
Najłaskawszym, Najmilszym i najbar-
dziej Czułym Ojcu. Tak, Jahwe będzie 
miał litość nad tym pokoleniem i wkrótce 
nawiedzi Swój lud, aby poprowadzić go 
wiecznymi ścieżkami...

– Moja córko! Ja, Jahwe, wylewam 
na ciebie Moje błogosławieństwa. Nie 
odmawiaj Mi niczego, nigdy nie mów: 
„Poddaję się”.

– ...dlaczego? Czy kiedykolwiek sły-
szałeś, że to powiedziałam?

– Nie, nie słyszałem tych słów, cho
ciaż słyszałem je od innych. Ciebie wy
syłam do innych jako przykład. 

Posłuchaj i pisz:
Ściśle powiązałem cię z Moim Ciałem. 

Ci, którzy narodzili się z Ducha, są ciałem 
z Mojego Ciała, kością z Mojej Kości. Oni 
otrzymają ode Mnie wsparcie wszelkiego 
rodzaju. Oni będą nazywani bohaterami 
waszych czasów, błogosławionymi 
potomkami Najwyższego, robotnikami 
Winnicy Pańskiej. Tak, Moja Winnica 
jest Domem, w którym mieszka Mój Syn 
Jezus Chrystus...

Posłuchaj i zapisz tę modlitwę: 
Jahwe, mój Panie, 
proszę Cię udziel mi schronienia. 
Przychodzę do Ciebie, błagając, 
abyś wszedł do mojego domu. 
Wznoszę wysoko ręce 
w wieczornej ofierze. 
Powierzam Ci wszystkie moje troski. 
Niech moje modlitwy wzniosą się 
jak kadzidło do Twoich 
Niebieskich Dziedzińców. 
Wysłuchaj mojego wołania 
o pomoc! Amen.
Tak, powierzaj Mi wszystkie swoje 

kłopoty. Nigdy nie pozwolę, by twój umysł 
cię zawiódł. Ja będę z tobą. Zawsze będę 

cię prowadził. Wtedy twoje światło będzie 
świecić Moim Światłem i stanie się jedno 
z tym Światłem.

Moja Vassulo! Znałem cię od wieków. 
Znałem cię od zawsze. Już wtedy wie
działem, że posłużę się tobą jako Moją 
Harfą. Chciałem, aby przy jej pomocy 
wybrzmiały melodie, które jak falujące 
wody zostaną usłyszane przez naród 
obcy dla Mojego słowa i przez osoby 
ode Mnie oddalone. Tak, Moją Miłość 
ukaże muzyka, poezja i cnota. Ubodzy 
w duchu otrzymają Moje nuty uwielbień. 
Ci, którzy nigdy Mnie nie znali, przyjmą 
Mnie jako Nową Pieśń. We Mnie znajdą 
pewną ucieczkę.

Pamiętaj o Mojej Świętości, Moje 
dziecko i wychwalaj Mnie. Służyć Mi na 
Moich Dziedzińcach i w Mojej Obecności 
to dla ciebie wielki przywilej, dziecko!

– Wiem, drogi Panie! Wiem, że jesteś 
Najwyższy, wiem, że przewyższasz ten 
świat i że przewyższasz zdecydowanie 
wszystkich innych bogów. Twoja Obec-
ność to wspaniałość i majestat, niepo-
równywalne piękno i moc!

– Bądź przy Mnie, radości Mego 
Serca, poświęć się Mojemu Dziełu i konty
nuuj służenie Mi. Wyrzuciłem cię z Moich 
ramion jak lilię w osty. Dla wielu jesteś 
jak zagadka, dla innych jak tajemnica. 
Bądź odważna. Nie pozwól, aby surowi 
ciemiężcy cię powstrzymywali ani aby cię 
odcinali od Mojego Orędzia! 

Moje Przesłanie jest zapisane i wy
żłobione na tobie całej. Jesteś nosicielem 
Mojego Orędzia i stanowisz z nim jedno, 
nierozerwalnie z nim związana. Gdyby 
[krytykujący cię] mieli duchowe oczy do 
patrzenia, to ujrzeliby, że każde Słowo, 
które wypowiedziałem, zostało na tobie 
odciśnięte jak pieczęć. Zatem jedno nie 
może podążać bez drugiego, prawda?

Trwaj w Mojej obecności, dziecko, a 
Ja cię poprowadzę Moimi radami.

Vassulo, uśmierz Mój gniew wobec 
tego pokolenia, pozwalając Mi posługiwać 
się twoją ręką i twoim czasem, abym mógł 
zapisać Moje Orędzia. Miłość jest blisko 
Ciebie cały czas, Moja córko!

31 maja 2018
– Moja uczennico, pokój tobie. Daję 

ci Mój Pokój. Czy wiesz, co ci dałem? 
Włożyłem w twoje dłonie ogień. Mój 
ogień! Ten Ogień wykracza poza wasze 
zrozumienie. On ogrzewa każdego, kto 
zbliża się do tego ognia, ogarniając go 
potrzebą skruchy. O, tak! Przyszedłem 
rzucić Ogień na ziemię, a teraz zstępuję 
w waszym czasie, aby zapalić tym ogniem 
to pokolenie, aby mu pozwolić odpoku
tować! O, jak przejrzyści będą, gdy ten 

ogień ich ogarnie i rozpali!
Wszyscy ci, którzy cię odrzucają, 

odrzucają cię ze strachu. Ich duch czuje, 
że ty niesiesz w swych rękach coś innego, 
niezrozumiałego, czego nie potrafią ziden
tyfikować. Odrzucają cię, bez zrozumie
nia. Dlaczego są tak zaślepieni? Dlatego, 
że nigdy nie poznali zapachu tego, który 
jest oczyszczony przez ten Ogień.

Mój ogień9, jaki ci powierzyłem, abyś 
go niosła w swoich dłoniach, pomimo twej 
niegodności, obnaży każdą duszę i to, co 
się w niej znajduje, aby ją doprowadzić do 
skruchy. Ten ogień oddziela tych, którzy 
są przeznaczeni dla Mojego Królestwa 
od tych, którzy pozostaną poza Moim 
Królestwem.

Ten ogień sprawia, że niektórzy zgrzy
tają zębami, kiedy on się zbliża, pochodzi 
bowiem od Ducha Świętego i od Słowa, 
jakie wam dałem! Nie jest zaskakujące, 
że ci, którzy cię odrzucają, boją się ciebie. 
Postaraj się to zrozumieć. Mój ogień obja
wia się w udzielonym wam Moim Słowie. 
Ale to pokolenie – i powiedziałbym, że 
większość tego pokolenia – nie potrafi 
w swej ciemności dostrzec tego, co ty 
niesiesz, co ci powierzyłem ani nie potrafi 
pojąć jego znaczenia.

Oni również nie są w stanie odczytać 
Znaków waszych Czasów. Nie wyko
rzystują tej okazji do pokuty, którą im 
daję. Pokorni zaś czerpią korzyści z tego 
pochłaniającego niematerialnego Ognia, 
bo pozwalają, by on ich ogarnął. Wzywam 
wszystkich, którzy uznają swoją nędzę 
i potrzebę zbawienia, aby się zbliżyli. 
Wszyscy ci, którzy pozostaną obojętni na 
Moje zaproszenie, nie zasiądą do stołu ze 
Mną. Ich umysły skłaniają się ku ograni
czonej wiedzy i nie odnoszą z tego żadnej 
korzyści. Wielu będzie szukać Mojego 
Królestwa za późno.

Dlatego, wiedz, Vassulo, że nie stara
łaś się na próżno: ocaliłem wielu z tych, 
którzy byli na skraju śmierci.

Błogosławię cię, aby twoje oczy na 
nowo błyszczały światłem! ic

18 czerwca 2018

– Panie?
– Ja Jestem. Niech twoje serce będzie 

zwrócone do Mnie. Nigdy nie opuszczę 
cię na tym wygnaniu. Niech twoja dusza 
nadal przyjmuje Moje szlachetne poucze
nia, abyś poszerzyła wiedzę o Mojej Woli.

Będziemy pracować razem, Moja 
gołębico, wykonując działania, które 
otoczą chwałą Moje Imię. Napełnię cię 
9 Orędzia „Prawdziwego Życia w Bogu”, 
które prowadzą ludzi do nawrócenia się 
do Boga.
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Moim Świętym Duchem jak drzewo oliwne obciążone owocami. Mój 
Ojciec wybrał ciebie, zanim się urodziłaś. Wymówił twoje imię, zanim 
ujrzałaś światło. Już w łonie twej matki, z entuzjazmem cieszył się 
twoim życiem. Dzisiaj podążasz Naszą Drogą. 

Kochaj Mnie i Mojego Ojca. Wynagradzaj za tych, którzy Nas nie 
kochają! Wynagradzaj za odstępców i zepsutych w sercu! Ogłaszaj 
temu pokoleniu Naszą Świętość, Naszą Słodycz i Naszą Czułość. 
Niech twój głos przeszyje głuchotę tego świata, bo wkrótce przyjdę 
osądzić świat w szalejącym huraganie. Oczyszczę ten świat i usunę 
jego wady.

Niewielu sobie zdaje sprawę ze swoich win. Nieliczni są świa
domi, że są przestępcami. Plemię niewierne! Wygnaliście Nas10 ze 
swojego życia. Mistrzowie hańby, jak długo jeszcze będziecie od Nas 
uciekać? Pozbawieni łaski, nie umiecie odróżnić lewej ręki od prawej, 
a twierdzicie, że widzicie i przekonujecie, że ziemia należy do was! 
Czy wiecie przez jakie słowa prowokujecie wasze zniszczenie? To 
się dzieje, kiedy wyniośle twierdzicie: „Nie ma Boga!” A to przecież Ja 
was umieściłem na ziemi, po której stąpacie. I jednym słowem mogę 
was z niej wykorzenić i odrzucić precz... I mogę zamknąć przed wami 
Bramy Nieba. Nawróćcie się! Byłoby wam odpuszczone, gdybyście 
potrafili pewnego dnia zawołać z radością: „Bóg jest wielki!”

Masoni pracują nad zniszczeniem murów waszej wiary i tej 
odrobiny, która pozostaje w tobie, pokolenie. Zalewają was pustymi 
obietnicami, zasiewając niezgodę między braćmi. Uderzą w was 
swoimi odrażającymi zbrodniami.

Słucham cię.
– Panie, który mnie wybrałeś w sposób pełen majestatu. Wymaż 

ich winę, bo jesteś Bogiem miłosierdzia. Nikt inny nie może się 
równać z Twoją Dobrocią i Łaskawością.

Jesteś Panem wszystkich i nikt nie jest w stanie się Tobie oprzeć!
Tak, wielu umieściło swoją chwałę ponad Twoją Chwałą, ale 

Twoja siła przeważa nad wszystkim.
Dzisiaj wielu ludzi chodzi po Dolinie Śmierci, jednakże, gdyby 

dano im szansę zakosztować słodyczy Twoich Dziedzińców, bez 
wątpienia, uwielbiliby Twoje Imię!

– Wszystko, czego potrzebuję, to usłyszeć od nich krzyk wiary i 
skruchy! Potrzebuję serca gotowego do poszukiwania Prawdy! Czyż 
nie zwracałem się do wielu niewierzących? Czyż im nie ujawniłem, 
że Ja jestem tym, który Jest? 

Widzisz? Odciąłem ich11 na jakiś czas, ale teraz, w tych dniach 
Miłosierdzia, przeszczepiam ich ponownie do Winnicy.

Wszystko, co istnieje, pochodzi ode Mnie. Tak samo jak ciebie 
nawiedziłem i przemieniłem, tak nawiedzę tych, którzy jeszcze 
Mnie nie wzywają jako swego Zbawiciela i swego Boga. Ocalę ich. 
W ten sposób oni również będą cieszyć się Moją miłością i Moim 
miłosierdziem!

W końcu, Vassulo, każde kolano zegnie się przede Mną, a każdy 
język będzie Mnie chwalił jako swego Boga i jako Najświętszego... 
Pozostań wierna Mnie, swojemu Bogu. Nadal czuwaj nad Moimi 
Sprawami, jak to czynisz, Moje dziecko.

Czuj się wolna na modlitwie. Mój Duch raduje się, gdy słyszę 
twoje modlitwy... 

Miłość cię kocha. 
IC

10 Trójcę Świętą. 11 Innych chrześcijan.

13 listopada 2019

List Vassuli 
o Papieżu Franciszku
Drodzy zwolennicy „Prawdziwego Życia w Bogu”!
Jestem zszokowana, dowiadując się, że niektórzy z 

was podążają za prześladowcami Papieża Franciszka i że 
szerzą oszczerstwa o nim. Zostaliście zaślepieni i staliście 
się jednymi z tych sędziów, którzy uderzają w pasterza. 
Wstydźcie się! Proszę, aby wszystkie osoby z naszych grup 
„Prawdziwego Życia w Bogu”, które są przeciwko papieżowi 
Franciszkowi, który został wybrany przez Chrystusa, po
wstały i je natychmiast opuściły! Odejdźcie z naszych grup 
modlitewnych, z naszych rekolekcji i pielgrzymek, ponieważ 
jesteście jak gangrena w Ciele Chrystusa! Słucham TYLKO 
tego, co Chrystus mówi o Papieżu i nie słucham tych, którzy 
twierdzą, że wiedzą najlepiej bez względu na to, kim są.

Albo ci prześladowcy nie przeczytali proroctw zawartych 
w przesłaniach „Prawdziwego Życia w Bogu” dotyczących 
Papieża, albo uznali za dogodne przeoczyć ostrzeżenia 
Jezusa, dawane przez te wszystkie lata o tym, że w tych 
ostatnich dniach duch buntu uderzy w następcę Piotra. [To 
ostrzeżenie] nie znajduje się tylko w ostatnim orędziu z 16 
sierpnia 2019 r. – które spowodowało zaskoczenie – a głos 
Jezusa zabrzmiał silnie, kiedy powiedział, że ci, którzy prze
śladują Papieża, nie są Jego uczniami. Jezus powiedział 
to ze względu na niektórych, którzy dla własnej wygody 
odrzucili to przesłanie i nie wierzą, że Jezus to powiedział. 
Dla nich orędzia „Prawdziwego Życia w Bogu” stały się jak 
supermarket, w którym rządzi zasada: „bierz i wybieraj”, to 
mi się podoba, a to mi się nie podoba...

Oto jak bardzo szatan ich zaślepił! A Jezus przez te 
wszystkie lata zawsze mówił o Stolicy Piotra, a nie dopiero 
od niedawna. Dlatego postanowiłam zebrać kilka frag
mentów, aby przypomnieć wszystkim, co Jezus mówił i jak 
mocno nas ostrzegał! Chcę, żebyście zwrócili szczególną 
uwagę na daty. Obudźcie się!

17 marca 1993 Pan powiedział:
– Pokój niech będzie z tobą... Podnoś głos bez obawy i 

prorokuj. Prorokuj, Moje dziecko, aby wymazać niegodziwość 
z wielu serc!

Niech ci, którzy mają uszy, słuchają, co Duch mówi dziś 
do Kościołów.1 Niech przyjdą wszyscy, którzy są spragnieni. 
Pisz i mów Moim kapłańskim duszom: 

«Bunt już się dokonuje, ale w tajemnicy, gdyż ten, który 
go powstrzymuje, najpierw musi zostać usunięty, wtedy Bun
townik ukaże się otwarcie».2

Powiadam wam, miłujcie Mój Kościół, jak Ja Go miłuję. 
Jak Ja ofiarowałem Samego Siebie, aby Go całkowicie 
uświęcić,3 tak i wy również, Moi kapłani, ofiarujcie siebie za 
Niego, naśladujcie Mnie. Mówię to wam wszystkim i wiem, że 
owce, które należą do Mnie, będą słuchać Mojego Głosu i nie 
zawiodą Mnie.4 Zwracam się do was dzisiaj, aby powiedzieć 
wam z głębi Mojego Serca te same gorzkie słowa, które 
skierowałem do Moich uczniów podczas Ostatniej Wiecze
rzy: «Jeden z tych, który siedzi ze Mną przy stole, buntuje 
1 Por. Ap 2,7. (Przyp. red.)
2 Por. 2 Tes 2,7: «Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech 
tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się 
Niegodziwiec».
3 Por. Ef 5,25n. (Przyp. red.)
4 Por. J 10,4. (Przyp. red.)

Następne Orędzia ukażą się wkrótce na stronie 
vassula.pl oraz drukiem w numerze 1/2020 „Vox 
Domini”, na przełomie lutego i marca 2020 roku. 

Zachęcamy do prenumeraty naszego pisma! 


