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Vassula publikuje dotąd 
nieujawnione orędzia (6)

22 maja 2012
– Daję ci Mój Pokój, Moje dziec-

ko. Powołałem cię i uformowałem, 
abyś ogłaszała z mocą Moje Słowo 
i abyś przypomniała temu pokole-
niu, że beze Mnie stanowią cele dla 
szatana. On jest znany z tego, że jest 
próżny i zwodniczy, a jednak tak 
wielu z nich podąża za nim ślepo!

Vassulo, Ja jestem cały Sercem! 
Przekazuj Moje Słowa wszystkim 
z tego pokolenia i nie rozpaczaj, 
gdy ci, którzy nie chcą słuchać, w 
swym niedowiarstwie odwracają się 
do ciebie plecami... Bądź gorliwa i 
pozostań w Moim Pokoju.

Dziecko Mojego Serca, rozko-
szuj się zawsze w Mojej Obecności, 
oddając Mi cześć i chwałę.

1 – ”Ja jestem Bramą Nadziei 
tam, gdzie jest rozpacz; 
Radości – tam, gdzie jest smutek; 
Pociechy – tam, 
gdzie jest cierpienie. 
Ja jestem Bramą Życia tam, 
gdzie jest śmierć. 
Wyprowadzę ich z pustyni i 

przemówię do ich serc i z wielką 
czułością będę czuwał nad Moimi 
owieczkami. Nie będę wobec nich 
twardy. Wysłucham pokornych, gdy 
poproszą o przebaczenie.

W istocie wielu z was zapom
niało o Moich pouczeniach i zapo-
mniało o Mnie. Jednakże Ja nigdy o 
was nie zapomniałem, choć – ach! 
– tylu z was zgrzeszyło przeciwko 
Mnie... Przyjdźcie do Mnie i do-
wiedzcie się, że Ja jestem Dobrym 
Pasterzem. Ja jestem waszą potężną 
obroną, waszym solidnym wspar-
ciem, które ożywia waszego ducha 
i daje światło waszym oczom. Ja 
udzielam uzdrowienia, życia, bło-
gosławieństw. Ja jestem Wszystkim.

Przyjdźcie do Mnie i mówcie 
do Mnie z serca, a Ja was wysłu-
cham. Przemieńcie wasze życie w 
nieustanną modlitwę i stańcie się 
Moją rozkoszą. 

Módlcie się, módlcie się, módl-
cie się i prostujcie wasze ścieżki. 
Oczyśćcie się przez skruchę i nie 
1 Orędzie dla Cypru.

marnujcie już waszych dni na 
ziem s kie sprawy, które się zuży-
ją. Zwróćcie raczej wasze oczy 
na Moje Bogactwa, dające życie. 
Czyńcie wszystko, co możecie, 
aby żyć w świętości i w pokoju 
z każdym. Bądźcie doskonali, 
jak doskonały jest wasz Ojciec w 
Niebie, a grzechy już nie zapanują 
nad waszym życiem. Dzięki łasce 
żyjcie Prawdziwym Życiem we 
Mnie, waszym Bogu, a Ja zaspokoję 
wasze pragnienie. Ja Jezus Chrystus 
błogosławię każdego z was. ic”

Zachowuj Mnie, Vassulo, w swo-
im sercu i ozdabiaj Mój Kościół. 
Ożyw go i zjednocz go. Pozwól 
Mi kierować tobą na tej ścieżce dla 
Mojej Chwały. Ja Jestem jest z tobą 
zawsze, córko. ic

11 stycznia 2013
– Moja Vassulo, daję ci Mój Po-

kój i Moje błogosławieństwa. Nie 
schodź ze ścieżki, którą dla ciebie 
wyznaczyłem.

– Czy postępuję źle?
– Nie. Chcę przez to powiedzieć: 

wniknij w Moje Serce i zaczerpnij 
z bogactw Mego Serca. Nie bądź 
wyczerpana. Znajdziesz tam obfi-
tość Mojej Dobroci i Miłosierdzia.  
Moje skarby są jak purpurowe sza-
ty, królewskie i władcze. Nie wątp 
zatem, ścieżka, którą dla ciebie 
wytyczyłem, nie ma skaz. 

Widzisz? Widzisz, jak chwaleb-
ne są Moje Dzieła? Dodaj siły tym, 
którzy jej potrzebują, zachęcaj i po-
cieszaj Mój lud. Bądź niewzruszona 
w tej misji, którą ci powierzyłem 
dla wywyższenia Mojego Świętego 
Imienia. Nie przestawaj przypomi-
nać Mojemu ludowi, że Ja ukażę 
się jak gwiazda poranna pomiędzy 
obłokami, pozwalając każdemu na 
zbadanie siebie, zanim nadejdzie 
Mój Sąd!

W dniu Mojego nawiedzenia nie-
którzy będą uniewinnieni, inni będą 
cierpieć z powodu ignorowania 
Mnie, a jeszcze inni poczują jakby 
ukłucie strzały. Inni zaś, którzy 
Mnie pro wo kowali, buntując się 

umyślnie przeciwko Mnie i lekce-
ważąc Moje postanowienia, będą 
cierpieć bóle śmierci.

Ach, Vassulo! Nie przejmuj się 
tymi, którzy ogarnięci szałem stara-
ją się pomniejszać i niszczyć Moje 
Dzieła i Moje Orędzia… 

Powiedz to!
– Tak! Twoja Moc jest potężniej-

sza niż całe Piekło razem wzięte!
– Oczywiście! Trwaj w pokoju, 

błogosław Mój lud i nie zważaj na 
głos Mojego Przeciwnika... Zwo-
dziciela. ♥ ic

Osobiste Orędzie 
21 lutego 2013
– Daję ci Mój Pokój, Vassulo. 

Przyjaźnij się ze Mną i bądź wo-
bec Mnie lojalna. Wszelka miłość 
uzdrawia, uzdrawia twoje grzechy.

Powtórz za Mną te słowa: 
„Chwała Bogu”. 
Córko, wyświadcz Mi przysługę 

przez skupienie się na Mnie, abym 
mógł oświecić twój umysł, twego 
ducha i twoje serce. Córko, za-
chwycasz Mnie, kiedy skupiasz się 
na Mnie. Odczuwasz obfitą miłość, 
którą napełniam twe serce, kiedy 
to czynisz. Ach, Vassulo, dowiedz 
się, że Ja jestem przy tobie zdecy-
dowany, by cię chronić, by cię za-
chęcać, by cię pocieszać i dodawać 
ci nadziei.

Oprzyj się na Mnie, kwiecie, 
pozwól Mi skierować twoje kroki 
bliżej Mnie i we Mnie. Pozwól Mi, 
Vassulo, ‘mou’2, posłużyć się tobą 
dla Mego planu i ‘mi stenakhoriesé, 
tha ta kanoniso ola egho; ella pethi 
mou;’ Wszelka Chwała należy do 
Mnie, córko, ‘aghapamé;’ ♥ ic

15 maja 2013
– Moja umiłowana, Pokój niech 

będzie z tobą. Pozwól Mi mówić 

2 Tłumaczenie z greckiego: Pozwól 
Mi, Moja Vassulo, posłużyć się to
bą dla wypełnienia Mego planu i 
nie bądź smutna, Ja sam wszystko 
poukładam. Pójdź, Moje dziecko. 
Wsze  lka Chwała należy do Mnie. 
Córko, kochaj Mnie.
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do ciebie w ten sposób. Napełnij 
swojego ducha Moim Duchem. 
Raduj się! Bo Ja Jestem jest z tobą. 
Nie zapominaj o tym, w jaki spo-
sób Ja udzielam twojemu duchowi 
Mądrości. ♥ 

Wszystko, o co cię proszę, to 
miłość, wytrwałość i pokora dla 
wypełnienia Moich Dzieł i misji, 
którą ci powierzyłem.

Dam Mojemu Kościołowi nowy 
blask, poczekaj a zobaczysz! Za-
troszczę się o Mój Kościół i wy-
posażę go w moc, uzdrawiając go. 

Moja córko3, ach, Moja umiło-
wana, gdybyś tylko wiedziała, jak 
Nieskończona jest Moja Miłość do 
ciebie, ♥ córko! Co czuję, kiedy 
wkraczam do twego serca! Kiedy  
odczuwam miłość, jaką Mnie da-
rzysz, to jest jak pieśń, jak melodia, 
która trwa, powiększając Moją 
przyjaźń z tobą. Moje miasto, czuję 
się pocieszony i szczęśliwy… 

Posłuchaj Mnie. Przeszłaś przez 
wiele prób i ofiar, toczyłaś bitwy, 
nawet z tymi, których powołałem  i 
byli przy tobie. Dowiedz się, że je-
dyne wsparcie przyjdzie ode Mnie, 
a posiadając wsparcie z nieba dla 
umocnienia twego ducha w czasie 
tych prób, będziesz się czuła pocie-
szona i odnowiona, aby walczyć w 
tych okrutnych bitwach twego czasu 
przeciwko wszystkim kłamstwom 
rzucanym na Moje Orędzia. A także 
przeciw wszystkim, którzy chełpią 
się swoją wiedzą i rozeznaniem.

– O moja Siło, przyjdź mi szybko 
z pomocą, ocal moją duszę i moje 
życie od nich!

– Mówię ci, zostaw Mnie tych, 
którzy należą do świata. Co do 
cie bie, żyj święcie, w pokoju i za
ko rzeniona w Moich zasadach. I 
pamiętaj: Ja namaszczam twoją gło-
wę każdego dnia. Czy nie czytałaś: 
„Taki otrzyma błogosławieństwo od 
Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela 
swego. Takie jest pokolenie tych, co 
Go szukają”, którzy szukają Mojej 
Obecności!4

Jesteś uciskana przez wroga? 
Dzięki nim, Vassulo, zdobywasz 
Królestwo Niebieskie. Raduj się 
więc i wesel, bo twoja nagroda bę-

3 Odczułam Płomień Miłości Chry-
stusa wychodzący z Jego Serca ku 
mojemu!
4 Ps 24,56.

dzie wielka w Niebie! Idź naprzód 
ścieżką, którą dla ciebie wyznaczy-
łem, ścieżką prawości i wierności. 
A kiedy twoi prześladowcy grożą ci 
swoimi złymi czynami, pamiętaj, by 
przychodzić do Mnie, aby cieszyć 
się Moją słodyczą, jestem bowiem 
znany z pocieszania twego ducha, 
kiedy jest zaniepokojony.

– Oto proszę Cię o radę. Wiem, 
że z Tobą u mego boku niczego nie 
będę się lękać i otrzymam najlepszą 
możliwą pomoc.

– Bądź Moim posłańcem. 
Wszystko bowiem, co uczynisz w 
Moje Imię, będzie takie, jak gdy-
bym to Ja sam wzywał poprzez cie-
bie, a wezwaniem, które skierujesz 
w Moje Imię jest: aby pojednać się 
ze Mną, waszym Bogiem. To po-
winno być twoim tematem, by Mnie 
uwielbić. Trudzenie się dla Mnie, 
twojego Boga, doprowadzi cię do 
uświęcenia. Pozostań blisko Mnie, 
pracując w duchu świętości. W ten 
sposób, mając w umyśle bojaźń 
Pana, twoja posługa będzie zako-
rzeniona we Mnie. Zdobędziesz dla 
Mnie ludzi, których umysły zaślepił 
bóg tego świata. Skoncentruj się 
na tym, co ci zostało zlecone. Nie 
oddalaj się ode Mnie.

Posłuchaj Mnie: najważniejszym 
elementem, po którym rozpoznaje 
się łaskę, jest następujący rozwój 
tego, co nadprzyrodzone, gdy Mój 
Święty Duch dotyka cię, pokolenie. 
Powiedz im, że Mój Duch ucieka 
od kłamliwego języka, od rąk, któ-
re przelewają niewinną krew, od 
serca, które knuje intrygi. Od tych, 
którzy odczuwają pragnienie czy-
nienia zła, od fałszywego świadka, 
który kłamie z każdym oddechem, 
od człowieka, który sieje niezgodę 
pomiędzy braćmi. I dodałbym, od 
tych, którzy odczuwają przyjem-
ność w czynieniu zła. Zaprawdę, 
człowiek, który daje wyraz nie-
sprawiedliwości, nigdy nie ujdzie 
niezauważony przeze Mnie. 

Dlatego, pokolenie, nie przy-
chodź do Mnie w Dzień Sądu i nie 
stawaj przede Mną, twoim Stwórcą, 
z winą. Módl się, módl się, módl się 
i wyzbądź się twej winy i nie mar-
nuj całej swej energii na czynienie 
zła. Ja jestem gotowy obmyć teraz 
twoją winę!

Vassulo, pamiętaj, że twoje 

słowa będą dosięgały cielesnego, 
zepsutego świata i Moje Słowo 
niejednokrotnie będzie tłumione 
przez pożądliwość, która rodzi się 
z namiętności tego świata i jest 
prawdziwie ciemnością.

Błogosławiony ten, który Mnie 
obejmuje, zostanie przemieniony i 
jego dusza pozna radość.

Krocz dokładnie po Moich śla-
dach. Miłość cię kocha i błogosławi 
cię. ic

5 listopada 2013
– Pokój niech będzie z tobą. 

Sprawiasz Mi radość, kiedy przy
chodzisz do Mnie na tej drodze, na 
której pozwoliłem ci być ze Mną, 
blisko Mego Serca. To jest Moją 
radością. Strzeż się ludzi, którzy 
wymierzają w ciebie swoje zatrute 
strzały w słowach i w myśli. Módl 
się za te dusze. Teraz zapisz orędzie, 
które dałem ci, gdy przebywałaś w 
kościele.5 

„Powiedz im, że są Radością 
Mego Serca. Jestem ich Ojcem… 
Jahwe jest Moje Imię…”

Wszystkim, co potrzebuję usły-
szeć od ciebie, jest to, co wła śnie 
Mi powiedziałaś: „Kocham Cię, 
Panie…”

Kochaj Mnie i uwielbiaj Mnie.
Idź w pokoju i dawaj poznać 

Moje Imię...
14 stycznia 2014
– Jak mogę Ci się odwdzięczyć 

za wszystko, co uczyniłeś dla mnie?
– Kwiecie, jako umiłowanej 

cór ce Boga pozwoliłem ci wzra
stać we Mnie, abym Ja mógł żyć w 
twoim sercu i sprawiać, że będziesz 
dojrzewać we Mnie! Uczyniłem to, 
by pokazać temu pokoleniu i przy-
szłym pokoleniom, które nadejdą, 
Moją Dobroć i Miłosierdzie, jak 
niezwykle bogaty jestem w Łaskę.

– Niech Twoja hojność roz-
ciągnie się na wszystko, co żyje. 
Mogłabym mówić o wiele więcej, a 
i tak to by było zbyt mało!

– Bądź jak ogień, płonący miło-
ścią do Mego ludu, córko, Ja dam 
tobie wystarczającą siłę do uwiel-
bienia Mnie. Moje Dzieło w tobie 
jeszcze się nie zakończyło, w Moich 
5 To orędzie zostało mi dane w lokucji 
(za pośrednictwem wewnętrznego 
głosu – przyp. tłum.), kiedy byłam w 
kościele z przyjaciółmi blisko mnie.
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Orędziach wciąż mam do ułożenia 
dla tego pokolenia wdzięczne melo-
die, proroc kie mowy i bizantyjskie 
nauki.

Ty jesteś dziedziczką tych Orę-
dzi, więc nikt nie ma prawa cię 
odrzucać. Mówię ci, że ci, którzy 
prorokują przeciwko tobie, bę dą 
mieli swój udział w Sprawiedliwo-
ści na Moim Sądzie. Jeśli nie będą 
słuchać i zważać na słowa Moich 
proroków, któ rych po sy łaniem do 
was nigdy się nie znużyłem, postą-
pię z nimi surowo i według tego, na 
co zasługują! Moje Słowa, Vassulo, 
powinny być potraktowane poważ-
nie przez tych, którzy wymy ślają 
kłam st wa! Ich zęby są włóczniami 
i strzałami, ich język – ostrym mie-
czem! Moja Vassulo, ujrzałem, z 
jaką niewdzięczno ścią nie którzy z 
nich cię traktują, zapominając, że 
w obecności Moich A niołów Ja, 
Bóg, śpiewałem tobie, namaściłem 
cię i ukształ to wałem. Upiększyłem 
twą duszę Mądrością i Poucze niem, 
byś troszczyła się o Moje sprawy. 
Błogosławiony, kto Mnie słucha.

Zgromadź Moich wiernych, 
córko, i niechaj zostaną poznane 
wszystkie Moje Słowa, jakie napi-
sałaś ze Mną! Widzisz? Nad szedł 
czas, by ujawnić Moje Słowa. 
Pójdź, kocham Cię, córko, kochaj 
Mnie i nadal oznajmiaj Moje Słowa 
wszystkim narodom – Jahwe jest 
Moje Imię. Ja, Bóg, nigdy cię nie 
zawiodę.

25 listopada 2014
– Przyszłam z pośpiechem, aby 

posłuchać, do czego nasz Pan mnie 
wzywał…

– Pokój, Ja należę do Mojej 
umiłowanej i Moje pragnienie 
zwra ca się ku tobie, droga duszo6. 
Powierzyłem ci Moje Win ni ce7 i, 
gdy nadszedł poranek, ujrzałem, 
że wypuszczają pąki i ich kwiaty 
się otwierają. Wszystkie one są 
wyjątkowe i należą do Mnie, dla-
tego właśnie zamierzam prowadzić 
każdą do dosko na ło ś ci.

Odkąd byłaś w łonie twej matki, 
Moim wyłącznym pragnie niem była 
tęsknota, aby rzucić cię do narodów, 
do wszystkich lu dów, aby przypo-
mnieć im o ich Księciu Pokoju i aby 
wezwać ich do powrotu, do powrotu 
6 Por. Pnp 7,11. (Przyp. red.)
7 Grupy Prawdziwego Życia w Bogu

do Mnie, do powrotu na Dziedziń-
ce Jahwe, gdzie jest ich miejsce! 
Spiesz się zatem, Moja umiłowana, i 
wspólnie, Ja i ty, będziemy doglądać 
naszych Win nic, jak stra żnik na wie-
ży, i złapiemy lisy, które skradają się 
nocą, by pus toszyć Moje Winnice.8

Widzisz, jak przychodzę? Przy-
chodzę do ciebie jako Źródło, które 
przywraca Winnicom urodzajność, 
jako Studnia Wody Ży wej ze stru-
mieniami Czystej Wody płynącymi 
z tego Serca,9 ktokolwiek pije tę 
Wodę nigdy nie będzie pragnął, 
gdyż ona się przemieni w jego wnę-
trzu w źródło wytryskające ku życiu 
wiecz ne mu.10

Przypomnij na nowo Mojemu 
Ludowi, że Pisma to Ja, gdyż przy-
chodzę z Wysoka, a Moje Słowo 
jest Wieczne. Zatem, Vas sulo, nie 
oczekuj na ludzkie zatwierdzenie. 
Ono nic dla Mnie nie znaczy. Ty 
także nie powinnaś zależeć od ludz-
kiego zatwier dze nia. Wyznaczyłem 
przed tobą wielu świadków. Ty nie 
jesteś pierwszym świadkiem ani 
nie będziesz ostatnim. Wysłałem 
po słańców, którzy dali świadec-
two Prawdzie, w Moje Imię. Oni 
wszyscy przybyli w ciemności dusz 
ludzkich jak lampa zapalona i błysz-
cząca. Nie bądź więc zaskoczona 
tym, że oni odrzucają cię w swoim 
niedowiarstwie. Wielu tak zwanych 
sprawiedliwych studiuje Pisma, a 
jednak gdy Ja staję w świetle przed 
nimi, oni Mnie nie rozpoznają. Jeśli 
odmawiają dania wiary, że Ja piszę 
w waszej epoce, to jak mogą wie-
rzyć Pismom?

Powiedziałem, że zanim przyj-
dzie wielki Dzień Pana, wasi sy
nowie i wasze córki będą proroko-
wać, wasza młodzież będzie miała 
sny i że nawet na najmniejszych 
wyleję Mojego Ducha. I ukażę cuda 
wysoko na niebie i znaki nisko na 
ziemi.11

– Dziękuję, Panie, Ty bowiem 
wezwałeś mnie i mnie nie opuś ciłeś, 
lecz jesteś ze mną.

– Tak, aż do końca, który będzie 
początkiem. Ja żyję w tobie, jak ty 
żyjesz we Mnie. Daj poznać Moje 
Imię światu i nadal da waj świadec-
8 Por. Pnp 2,15. (Przyp.red.)
9 Jezus palcem wskazującym dotknął 
Swego Serca.
10 Iz 57,19. (Przyp. red.)
11 Jl 3,1nn. (Przyp. red.)

two, aby ludzie przyszli i poznali 
ogrom Miłości, jaką mam do nich.

Duch Prawdy będzie nadal pro-
wadził ciebie, jak i wielu in nych, 
ku rzeczom, jakie mają nadejść. On 
rozświetli twoją drogę szafirami, a 
ludzie będą pytać: „Kim jest Ten, 
który się podnosi jak promienieją-
ce Słońce?” i rozpoznają Mojego 
Ducha. „Uwol nij mnie z sieci” – 
zawołają niektórzy; „Jahwe, mój 
Boże, ocal mnie i uzdrów” – będą 
błagać inni. Wtedy wszystkich 
ich wezwę, by spożywali owoc z 
Moich Winnic. Tam się nauczą, że 
Ja je stem ich Twierdzą, ich Skałą 
i ich Odkupicielem, Słowem, ich 
Bogiem, Jednym i Jedynym, który 
pokona zło. 

Mój Duch, jak Słońce, uderzy 
wiele dusz, ukazując im ich winę, 
i to jak, w ich nędzy, grzechy znie-
kształciły ich dusze i do jakiego 
stopnia stali się niegodni w Oczach 
Boga. On otworzy głębiny ich dusz, 
paląc do korzeni wszystkie ich złe 
skłon ności. Potem kiedy Mój Duch 
je oczyści Moja Miłość zo stanie 
im ujawniona i Ja udzielę im mi-
stycznej Mądrości, na maszczając 
ich łaskami i zjednoczę ich z Nami.

Mówię wam to uroczyście: jeśli 
człowiek Mi służy, nie powi nien 
spoglądać za siebie, powinien po-
dążać za Mną, gdziekol wiek jestem, 
gdziekolwiek idę i go prowadzę. 
Kto Mnie odrzuca, zaprzecza Moim 
Słowom lub kto Mnie opuszcza z 
powodu trud ności otrzyma swoją 
część. Żyj w pokoju, Moja córko. To 
ciebie pragnę. Tak, powiedziałem to 
pewnego dnia, lecz teraz jestem go-
tów, aby przyjść do ciebie i miłość 
Mojej Mądrości sprawi, słusznie, że 
będziesz zdolna pozostać na Mojej 
służbie. Wszyst kim wam ofiaro-
wałem Mądrość i przenikliwość, 
abyście żyli dla Miłości i poprzez 
Moje Słowo przynieśli wolność 
tym wszyst kim, którzy chętnie 
wysłuchają Mojego Głosu. Niechaj 
ci, którzy byli daleko ode Mnie, a 
jednak posłuchali Moich Przesłań, 
będą błogosławieni. Mówię wam: 
pokój tym, którzy byli daleko i po
kój tym, którzy byli blisko.12

Błogosławię cię, Moja córko.
ic

12 Iz 57,19.


