
1 Sant liv i Gud
  
 

20. september 19861 
 
Fred være med deg; 
 
Kan jeg være sammen med deg? 
 
ja, du er med Meg, Jeg er lyset; 
 
Kan jeg være nær deg? 
 
du er nær Meg; du er i Meg; Jeg er 
lyset; 
 
Kan Du gi meg ly? 
 
du er i ly hos Meg; 
 
Kan jeg støtte meg til Deg? 
 
du kan støtte deg til Meg; 
 
Jeg trenger Din Styrke for å bevare min 
Tro; 
 
du blir gitt Styrke; 
 
Jeg trenger Din Kjærlighet; 
 
du er elsket av Meg; 
 Jeg er Lyset og Jeg skinner slik at 
alle kan se; frykt ikke, Min Vei er rett; 
Min Vei vil lede deg til Meg; Jeg vil 
møte deg og du vil gjenkjenne Meg, for 
Jeg utstråler Fred og Kjærlighet;  
 kom til Meg; kan du se Meg? kan du 
høre Meg? vær ikke redd; bli ikke bare 
stående der i mørket; se, dine lemmer 
er helbredet, du kan gå igjen, se, ditt 
syn er kommet tilbake;2 Jeg helbredet 

                                                
1 Dette er skrevet etter Renselsen. 
2 Alt dette er billedlig tale. 

deg; Jeg har helbredet deg for din 
skam og dine synder er vasket bort av 
Meg; bruk dine ben til å gå til Meg; 
dine øyne til å se Meg, din tro til å 
møte Meg; Jeg er din Forløser; Jeg er 
din Fred; Jeg, Jesus, elsker dere alle; 
 
 

27. september 1986 
 
fred være med deg; Vassula, kom til 
Meg, Jeg er din Forløser, din Fred; Jeg 
levde blant dere på jorden, i kjøttet; 
Jeg er Guds Enbårne Sønn; kom til 
Meg og len ditt hode mot Meg; Jeg er 
din Trøster; når du kjenner deg 
elendig, husk at Jeg er nær deg;  
 be denne bønnen sammen med 
Meg: 
 
hjelp meg Far og led meg  
til Dine enger hvor jeg finner hvile, 
hvor evigvarende, klart vann renner, 
vær mitt Lys som viser meg Veien;  
med Deg, ved Din side vil Jeg vandre; 
med Deg, som opplyser meg, vil jeg 
tale; 
Far, Elskede, bli i meg,  
 så Jeg kan motta Din Fred  
og kjenne Din Kjærlighet; 
jeg vil følge Deg i Dine fotspor; 
hos Deg vil jeg bli; 
opplys meg, elsk meg, 
vær med meg nå og i all evighet;  
amen; 
 
(Jesus hadde kommit for å vise meg 
denne bønnen) 
 

28. september 1986 
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(I dag ga Jesus meg en tydelig visjon 
(intellektuell visjon) av meg selv i et 
ingenmannsland. Rundt meg var det 
myr, jeg var alene og min ånd virket 
villfaren. Inne mellom de tørre trærne så 
jeg at Jesus lette etter meg.) 
 
Jeg er her; det er Jeg, Jesus; Jeg har 
funnet deg; kom, la Meg vise deg veien 
tilbake; lytt til Meg: Jeg, Jesus, er 
Veien; hver gang du føler deg villfaren, 
så kall på Meg; Jeg vil komme til deg 
og vise deg veien; Jeg er Veien; 
 
 

30. september 1986 
 
fred være med deg, datter; 
 
Jeg ber Deg, Jesus, gi meg lys, slik at jeg 
kan føle Deg og skrive.1 
 
Vassula, hvis du bare ber med 
munnen, så er bønnen meningsløs; 
 
(Jeg innså min feil. Jeg hadde spurt 
Jesus om denne gaven uten kjærlighet, 
uten å tenke og uten virkelig å føle det 
jeg ba om. Jeg gjentok bønnen, men 
denne gangen mente jeg virkelig hvert 
ord jeg sa og løftet sjelen min til Ham.) 
 
når du kaller på Meg, føl Meg,2 slik du 
gjorde denne gangen; Jeg, Gud, føler; 
Jeg føler alt; når du kaller på Meg, er 
det helt nødvendig at Jeg kjenner 
kjærlighet fra din sjels innerste dyp, at 
du trenger Meg, at du elsker Meg, at 
du mener hvert ord du sier; Jeg, Gud, 
finnes og Jeg føler; enhver bønn som 
bare bes med munnen, kan like gjerne 
forbli begravd; tomme ord er som rop 
som runger fra graver; kom i hu at Jeg 
finnes og føler; Jeg ønsker at alle Mine 
barn skal arbeide og gi Meg glede; 
 

                                                
1 Jeg trenger å føle Guds Nærvær. 
2 Å kjenne Guds Nærvær. 

 
5. oktober 1986 

 
(Jeg leser en bok om mennesker som 
forteller om ”opplevelser med Gud”. 
Nesten alle disse menneskene får høre av 
’eksperter’ at de bør glemme det de har 
opplevd, da det ikke kan sies å være fra 
Gud. Ekspertene uttaler at bare meget 
opphøyde sjeler har slike opplevelser 
med Gud, og at en må være meget 
opphøyd selv for å kunne ha en slik 
opplevelse. Ettersom jeg vet at jeg ikke er 
en slik opphøyd sjel og at jeg er langt fra 
god, besluttet jeg meg for å stoppe disse 
møtene, hvor jeg skriver med Gud. Jeg 
kan like godt legge vekk det hele. Det 
virket som de mente at en må være en 
helgen for å nå Gud, og de fikk meg til å 
tro at Gud er så langt borte. Så jeg 
stanser det hele og lar hånden min for en 
siste gang få skrive det den vil, ledet av 
”kraften” som har skrevet i alle disse 
månedene.) 
 
Vassula! gå ikke fra Meg, elskede, 
fortsett med å kalle på Meg og lære av 
Meg; kom i hu, Jeg er ved din side hele 
tiden; Jeg, Gud, lever i deg; tro Meg, 
Jeg er den Allmektige, den Evige Gud; 
 
Nei. Det kan ikke være sant. Det kan ikke 
være Gud. De som vet, vil kunne bevise 
for meg at det ikke er Gud. Det er bare 
opphøyde og rene sjeler som er verdige, 
og som Gud kan nå og gi slike 
nådegaver. 
 
Jeg er ikke utenfor rekkevidde! 
Vassula, Jeg avviser ikke noen; Jeg 
klandrer alle dem som forsøker å 
hindre Mine barn i å komme til Meg 
og søke Mitt nærvær; hvem det enn er 
som sier at man må være ren eller 
verdig for å kunne være sammen med 
Meg og bli godtatt av Meg, han skader 
Min Kirke; Jeg, som er Grenseløs 
Styrke, vil støtte og gi Min Styrke til 
hver den som blir gjort motløs av 
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andre etter at han har funnet Meg; 
hvorfor, hvorfor har Jeg mennesker 
som kaller seg eksperter, og som 
dømmer om hvorvidt Jeg finnes eller 
ikke, som bannlyser enhver mulighet 
og etterlater Mine barn trøstesløse, 
hjelpeløse og desillusjonerte, som 
ringeakter alle Mine nådegaver og drar 
Mine barn bort fra Meg; hvorfor blir 
alle Mine velsignelser avvist; 
velsignelser som Jeg ga; Jeg er 
Uendelig Rikdom;  
 datter, da du endelig fant Meg, var 
Jeg full av glede; Jeg var forsiktig, så 
du ikke skulle bli skremt vekk; Jeg var 
mild, og behandlet deg lik en mor som 
tar seg av sitt lille barn; Jeg fikk deg til 
å nærme deg Meg; Jeg var lykkelig, 
Jeg kalte på deg og møtte deg, du var 
nær Meg og Jeg delte alt Jeg har med 
deg, Min elskede; og nå kommer du og 
forteller Meg at du tenker på å forlate 
Meg, fordi Jeg, Gud, skulle være 
umulig å nå og fordi du har blitt fortalt 
at bare verdige sjeler kan nå Meg, og 
at du ikke når opp til den påkrevde 
standard! Jeg avviser aldri noen sjel; 
Jeg tilbyr Min Nåde selv til de usleste;  
 gled Meg og møt Meg på denne 
måten; Jeg velsigner deg, datter; Jeg 
leder deg; du får næring av Meg; 
Vassula, les i dag Peters første brev; 
les det nøye, og så vil Jeg vise hvordan 
dette angår deg; les første kapittel; lev 
med tro; Peter lærer deg å tro;  
 
(Jesus lærte meg flere ulike betydninger 
av ordet ’tro’, og at man kan flytte fjell 
gjennom tro. Man kan si at man må tro 
blindt.) 
 
 

10. oktober 1986 
 
Jeg er Lyset, Jeg, Jesus, ønsker å 
advare deg: fall aldri i feller som er 
satt opp av den onde; tro aldri på et 
budskap som gjør deg urolig; forstå 

hvorfor den onde av all sin makt 
forsøker å stanse deg; datter, ethvert 
budskap som fordømmer Mine 
tidligere budskap,1 stammer fra den 
onde; djevelen forsøker enda en gang å 
stanse deg og gjøre deg motløs; Jeg, 
som er din Frelser, bekrefter for deg at 
alle de budskap som bringer bud om 
kjærlighet og fred, og som leder dem 
som har gått seg vill tilbake til Meg, de 
stammer alle fra Faderen og fra Meg; 
så mist ikke motet, tro på Meg; kom i 
hu, tro ikke på et budskap som gjør 
ditt hjerte engstelig; Jeg er Fred og du 
skal kjenne deg fredfull; 
 
 

16. oktober 1986 
 
fred være med deg; elskede, hvil; påta 
deg ikke større byrder; Jeg kjenner 
hvordan du anstrenger deg;  
 
Jeg kjente Ditt Nærvær! Gjorde Du Ditt 
Nærvær tydeligere, Jesus? 
 
Jeg er, Jeg gjorde Mitt Nærvær 
tydeligere, slik at du kan forstå; 
Vassula, Jeg er helt klar over dine 
begrensninger; 
 
(Den dagen var jeg spesielt trett, men jeg 
klarte ikke holde opp med å lese og 
arbeide. Jeg kjente Jesu Nærvær over 
alt. Han forsøkte å fortelle meg noe.) 
 
 

22. oktober 1986 
 
Jeg, Gud, fryder Meg over å ha deg 
nær Meg; Jeg elsker deg, datter; tro på 
Meg; om mindre enn to måneder vil 
du kunne høre Meg klart,2 Jeg vil gi 
deg den støtten du ønsker; Jeg har til 

                                                
1 Notisbøkene før ”møtet med Korset”. 
2 Forutsigelse som ble oppfylt. Seks uker senere 
kunne jeg høre Hans stemme tydeligere. 
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hensikt å lede deg; du kommer til å 
gjøre enorme fremskritt på mindre 
enn to måneder, for dette er Min vilje; 
Jeg er din Lærer; all Min undervisning 
vil opplyse sjelen din; forbli nær Meg; 
kom til Meg hver gang du har det 
vondt, Vassula, og Jeg vil trøste deg, 
for du er Min elskede; Jeg ønsker aldri 
å se noen av Mine barn ha det vondt; 
de burde komme til Meg, og Jeg vil 
trøste dem; 
 
 

23. oktober 1986 
 
Vassula, hvilket hus trenger deg mest? 
Jeg vil du skal velge; 
 
Jesus, hvis Du spør meg om hvilket hus 
som er viktigst, Ditt Hus eller mitt, så 
ville jeg naturligvis si ”Ditt Hus”. Og hvis 
jeg skal velge, velger jeg Ditt Hus. 
 
Jeg velsigner deg; 
 
(Jesus virket så glad!) 
 
Jeg vil lede deg, Mitt barn;  
 kom, ta med deg Mitt Kors og følg 
Meg; kom i hu at Jeg vil hjelpe deg; du 
skal være Min disippel; Jeg vil hjelpe 
deg med å åpenbare Meg; Jeg er 
Hellig, Jeg er Hellig, så vær Hellig, lev 
Hellig; Jeg skal gi deg Min støtte; 
Vassula, er du villig til å arbeide for 
Meg? 
 
Si navnet Ditt igjen. 
 
Jesus Kristus; 
 
Ja, jeg vil arbeide for Deg. 
 
Jeg elsker deg, kall på Meg når du 
ønsker; 
 
(Jeg svarte ja uten virkelig å innse hva 
det betyr å arbeide for Gud. Ettersom jeg 

elsker Gud, ville jeg glede Ham. Jeg 
innså ikke hvor udugelig jeg var!) 
 
hør på Meg, lytt til ropene Mine, lytt til 
ropene Mine, kan du se Mitt Kors? Jeg 
er Jesus, som bringer deg denne 
visjonen;1 Jeg roper, Jeg lider fordi Jeg 
teller dere, Mine elskede, og Jeg ser at 
dere er spredt for alle vinder og 
uvitende om alle farer djevelen har 
lagt ut for dere; Mitt Hjerte rives i 
stykker av å se dere så langt borte fra 
Meg! 
 
(I en hel måned ga Jesus meg bilder av 
Sitt Kors. Hvor jeg enn vendte hodet, og i 
hvilken retning jeg enn vendte blikket, 
stod et enormt, mørkebrunt Kors. Hvis 
jeg løftet øynene fra tallerkenen mens jeg 
spiste, så var dette store Korset der. Hvis 
jeg så innefra myggnettet mitt, så var 
Korset der igjen. Hvis jeg gikk inn på et 
annet rom for å sitte eller gjøre noe, 
fulgte Korset meg og var der. I en hel 
måned var det som det forfulgte meg.  
 Så begynte en annen sak å forfølge 
meg: tanken på at alt dette som hendte 
kanskje ikke var fra Gud. Men, på den 
annen side, hvis det var fra djevelen, 
hvor dum kan han bli? Jeg begynte å 
frykte hva folk ville si om alt dette og hva 
som ville hende meg. Jeg vil bli 
latterliggjort!) 
 
datter, datter, lev i fred! 
 
(Jeg ble mistenksom.)  
 
Hvem er det? 
 
det er Jeg, Jesus; forbli nær Meg; Jeg 
har kalt på deg i årevis; Jeg ville at du 
skulle elske Meg, Vassula… 
 
Jesus, når var den første gangen Du 
kalte på meg? 
 

                                                
1 Jeg så et stort, mørkt Kors. 
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den gangen du dro til Libanon; Jeg 
kalte på deg mens du sov; du så Meg; 
husker du hvordan Jeg trakk deg til 
Meg da Jeg kalte på deg? 
 
Ja, jeg husker det. Jeg ble veldig redd. 
Jeg var rundt ti år gammel. Jeg ble 
skremt av styrken Din, som trakk i meg. 
Det kjentes som en sterk strøm, som en 
magnet som trekker til seg en liten 
magnet. Jeg forsøkte å stå imot og trekke 
meg unna, men jeg klarte det ikke, og så 
oppdaget jeg at jeg var urokkelig 
forbundet med Deg. Så våknet jeg.  
 
(Jeg syntes det var rart at Jesus minnet 
meg om denne drømmen, og at jeg 
fremdeles kunne huske den.) 
 
 

9. november 1986 
 
fred være med deg; Jeg er her, Jeg er 
Jesus Kristus; Jeg er foran deg, Jeg er 
din Lærer, og Jeg elsker deg; det onde 
ble beseiret ved at Jeg ofret Meg Selv; 
sov ikke, for Jeg kommer snart til 
dere; Jeg er Åpenbaringen; Jeg 
kommer med nyheter som vil vekke 
oppsikt; snakk til Meg om Min 
Korsfestelse, Vassula; 
 
Hva skal jeg si? Skal jeg tenke på det som 
skjedde før eller under Din Korsfestelse? 
 
før; 
 
(Jesus viste meg i et syn hvordan Han ble 
pisket.) 
 
etter at de hadde pisket Meg, spyttet 
de på Meg og slo Meg flere ganger 
hardt i Mitt hode, så Jeg ble svimmel; 
de sparket Meg i Min mage, og 
stakkåndet falt Jeg i bakken, mens Jeg 
stønnet av smerte; de forlystet seg 
med Meg og sparket Meg etter tur; Jeg 
var ugjenkjennelig; Min kropp var 
sønderslått, og det var også Mitt 

hjerte; Mitt kjøtt, som var revet av, 
hang løst over hele Min kropp;  
 en av dem løftet Meg opp og slepte 
Meg, fordi Mine ben ikke lenger kunne 
bære Meg; så kledde de Meg i en av 
sine kjortler; de slepte Meg fremover 
og fortsatte med slagene sine, de slo 
Meg i Mitt ansikt og brakk Min nese,1 
de pinte Meg; Jeg lyttet til 
skjendighetene deres; datter, deres 
stemmer gjenlød fulle av hat og spott 
og fylte Mitt beger; Jeg hørte dem si, 
”hvor samles dine venner mens 
kongen deres er hos oss, er alle jøder 
like svikefulle som disse? se, deres 
konge!” og de kronet Meg med en 
krone som var flettet av torner, datter; 
”hvor er dine jøder, så de kan hylle 
deg? Du er konge, er du ikke? kan du 
etterligne en? le! gråt ikke, du er jo 
konge, ikke sant? så oppfør deg da 
som en;” de bandt fast Mine føtter 
med rep og befalte Meg å gå dit hvor 
Mitt kors stod;  
 datter, Jeg kunne ikke gå, siden de 
hadde bundet Mine føtter; så de slo 
Meg i bakken og dro Meg etter Mitt 
hår mot Mitt kors; Min smerte var 
uutholdelig, deler av Mitt kjøtt, som 
hang løst etter piskingen, ble revet av;  
 de løsnet repene fra Mine føtter og 
sparket Meg, for at Jeg skulle reise 
Meg og bære Min byrde på Mine 
skuldre; Jeg kunne ikke se hvor Mitt 
kors var, for Mine øyne var fylt med 
Mitt blod, som rant ned i Mitt ansikt 
fra tornene som hadde boret seg inn i 
Mitt hode; de løftet Mitt kors og la det 
på Mine skuldre og skubbet Meg mot 
porten; datter, å, hvor tungt var ikke 
Mitt kors, som Jeg skulle bære! Jeg 
famlet Meg frem til porten, ledet av 
pisken bak Meg, Jeg prøvde å skimte 

                                                
1 Utgivers anmerkning: brusk, ikke nesebenet, var 
brukket. (Eksperter på Det hellige linkledet 
stadfester dette.) 
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Min vei gjennom Mitt blod som sved i 
Mine øyne;  
 så kjente Jeg at noen tørket Mitt 
ansikt; kvinner, i stor kval, trådte fram 
og vasket Mitt oppsvulmede ansikt; 
Jeg hørte dem gråte og sørge, Jeg følte 
dem, ”Vær velsignet,” sa Jeg, ”Mitt 
Blod skal vaske bort alle syndene som 
menneskeheten har begått; se, døtre, 
tiden er kommet for deres frelse;»  Jeg 
slepte Meg videre, folkemengden ble 
vill; Jeg kunne ikke se noen venn 
rundt Meg; ingen var der for å trøste 
Meg; Min smerte syntes å tilta, og Jeg 
falt i bakken; i frykt for at Jeg skulle 
utånde før korsfestelsen, beordret 
soldatene en mann kalt Simon til å 
bære Mitt kors; datter, dette var ikke 
en gestus av vennlighet eller 
medlidenhet; det var for å spare Meg 
til korset; 
 da vi kom til Berget, kastet de Meg 
til jorden og rev tøyet av Meg; de lot 
hvert øye se Meg naken; Mine sår 
åpnet seg igjen, og Mitt blod fløt til 
marken; soldatene tilbød Meg vin 
blandet med galle; Jeg nektet å ta i 
mot det, for dypt inne i Meg hadde Jeg 
allerede bitterheten som Mine fiender 
hadde gitt Meg; først naglet de hurtig 
Mine håndledd, og etter at de hadde 
slått naglene godt fast til Mitt kors, 
strakk de ut Mitt ødelagte legeme, og 
brutalt gjennomboret de Mine føtter; 
datter, å, datter, hvilken smerte, 
hvilken lidelse, hvilken pinsel for Min 
sjel, forlatt av Mine elskede, fornektet 
av Peter, på hvem Jeg ville grunnlegge 
Min Kirke, fornektet av resten av Mine 
venner, helt alene, overlatt til Mine 
fiender; Jeg gråt, for Min sjel var fylt 
med sorg; 
 soldatene reiste Mitt kors, og satte 
det i et hull i klippen;  
 Jeg stirret på mengden, og Jeg 
kunne knapt se; gjennom Mine 
opphovnede øyne så Jeg på verden; 

Jeg så ingen venn blant de som hånte 
Meg; ingen var der for å trøste Meg; 
”Min Gud! Min Gud! hvorfor har du 
forlatt Meg?” forlatt av alle dem som 
elsket Meg; 
 Mitt blikk falt på Min Mor; Jeg så 
på Henne og våre hjerter talte, ”Jeg gir 
deg Mine elskede barn for at de også 
skal være dine barn, Du skal være 
deres Mor;”  avslutningen nærmet 
seg, frelsen var nær; Jeg så himlene 
åpnes og hver engel sto oppreist, alle 
sto stille, ”Min Far, i Dine hender 
overgir Jeg Min Ånd, Jeg er hos Deg 
nå;” 
 Jeg, Jesus Kristus, dikterte deg 
Mine lidelser;  
 bær1 Mitt Kors, Vassula, bær det for 
Meg, Mitt kors roper ut etter Fred og 
Kjærlighet; Jeg vil vise deg Veien, for 
Jeg elsker deg, datter; 
 
 

4. desember 1986 
 
(Jeg er fremdeles forundret og har sterke 
tvil om hvordan dette skjer. Hvordan 
kunne dette skje? Hvorfor kan jeg ikke 
kontrollere hånden jeg skriver med? Det 
er som om jeg blir brukt av en annen 
kraft. Men jeg er for realistisk, det er 
derfor jeg tviler, og likevel skjer det. Jeg 
er forvirret...) 
 
Jeg er her; det er Jeg, Jesus; datter, 
kom i hu at du er ånd og også Jeg er 
Ånd2 og Hellig; Jeg lever i deg og du i 
Meg; forbli i Meg; Jeg, Jesus, er alltid 
med deg; forstå dette; vær i Mitt Lys, 
for Jeg er lyset, og gjennom Meg 
mottar du kunnskap; du gjør 
fremskritt; 
 
Det er i orden, Du har overbevist meg om 

                                                
1 Første gang Jesus snakket om å bære Hans kors 
var 23. oktober 1986. 
2 Dette fornekter ikke Hans Herliggjorte Legeme 
og ikke heller min kropp. 
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at det er Deg. Du har oppnådd Dine to 
mål: At jeg elsker Deg var ett mål, og det 
andre at Du møter meg på denne måten. 
Du har forført meg. Jeg vet at jeg ikke er 
mer schizofren enn resten av verden, 
eller mer psykotisk enn psykiateren selv. 
Jeg vet også at det ikke kommer fra de 
onde ånder, ettersom jeg vet hvordan det 
føles når man blir angrepet av dem - de 
gir en urovekkende følelser som skaper 
pinsel.1 Jeg har jo ikke selv valgt å motta 
Dine kall, ettersom jeg befant meg så 
langt borte fra Deg som det er mulig å 
komme. Du har villet det, Min Gud. Jeg 
angrer det ikke, hvordan skulle jeg kunne 
det, nå som jeg er forført! 
 
Mitt barn, Jeg har løftet deg opp for at 
du skulle kunne være sammen med 
Meg; Jeg har lært deg å elske Meg; er 
du glad for å være sammen med Meg 
på denne måten? 
 
Ja, virkelig! 
 
Jeg velsigner deg fra dypet av Mitt 
Hjerte; 
 
 

8. desember 1986 
 
Kan jeg være i Ditt Lys? 
 
du er i Mitt Lys; Jeg er Jesus, din 
Frelser; det å bære Mitt Kors2 betyr at 
du bærer med deg Mine lidelser, 
datter; 
 
 

10. desember 1986 
 
datter, vil du følge Meg? gå deg ikke 
vill, lev et hellig liv; 
 

                                                
1 Som da jeg ble angrepet tidligere, for at jeg skulle 
slutte med å skrive videre. 
2 Jesus mente korset man bærer rundt halsen. 

Jesus, kan jeg ikke være som jeg er?3  
 
lytt til Meg; nevn en hellig person som 
ikke valgte Kirken; nevn for Meg én 
person som var halvhjertet! ... 
 
Jeg kommer ikke på en eneste. 
 
nei, det fantes ingen; 
 
(Jesus syntes å vente på at jeg skulle si 
noe.) 
 
Du vil ha meg ’hel’? 
 
ja, det vil Jeg; frykt ikke; hva har du i 
tankene, datter? 
 
(Jeg må ha sukket.) 
  
Hva hender om jeg forblir den samme? 
 
forbli alltid den samme og du vil 
oppdage at Jeg ikke slutter med å kalle 
deg til Meg! 
 
Kan jeg stille et spørsmål? 
 
det kan du; 
 
bryr Du Deg virkelig om at jeg forandrer 
meg? 
 
det gjør Jeg! 
 
Utgjør det noen forskjell hvis jeg 
forandrer meg, i forhold til det å være 
hellig som Du sier? 
 
ja, det er en forskjell; vend deg til Meg 
og forbli i Meg; 
 
Kan Du se inn i fremtiden nå? 
 
det kan Jeg, elskede; 

                                                
3 Leve et jet set-liv, men også forsøke å være en 
disippel… 
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Kan jeg stille Deg et spørsmål? 
 
det kan du; 
 
Siden Du ser inn i framtiden, er det noe 
jeg gjerne ville vite. Hvis Du ikke ønsker 
å svare meg, så tegn bare et hjerte: 
Kommer jeg til å skuffe Deg til slutt? 
 
nei, du kommer ikke til å skuffe Meg; 
 
(Jeg var lettet …) 
 
Hvordan kommer du til å føle Deg da? 
 
Jeg, Gud, vil føle Meg forherliget; 
 
Er det sant?? 
 
det vil Jeg; frykt ikke, hvorfor frykter 
du for å være hellig? tenk på at du er i 
begynnelsen av Mitt kall; 
 
Hva betyr virkelig dette? 
 
det betyr at du fortsatt lærer av Meg; 
Jeg skal undervise deg og vise deg 
Mine Verker; Jeg er bare i 
begynnelsen av Mitt kall, etter hvert 
kommer du til å oppdage hvordan Jeg 
arbeider; senere, når tiden er moden, 
vil Jeg kalle på deg, slik at du kan 
finne Fred; er du helt klar over hva 
Fred betyr? 
 
Jeg er ikke helt sikker. Fred kan bety 
døden, det kan bety Kirken. Jeg er ikke 
helt sikker… 
 
Jeg er Fred; Jeg er her, nær deg; Min 
høyre Hånd holder den hånden du 
skriver med; Min venstre Hånd er på 
din venstre skulder; Jeg er 
nærværende og du føler Meg; Jeg er 
din Lærer, datter; gå sammen med 
Meg! arbeid med Meg, for Jeg har 
utvalgt deg til å være Min budbringer; 

mist ikke motet over menneskene; 
mange av dem forstår ikke, for mørket 
kan ha lukket hjertene deres og 
utvisket all forståelse; ta i mot fred; 
Jeg, Gud, elsker deg til dårskap; fatt 
mot, datter; 
 
 

11. desember 1986 
 
datter, er du villig til å bli hellig? frykt 
ikke; 
 
(Jesus tok opp det samme emnet som i 
det forrige budskapet.) 
 
Hva innebærer det egentlig å være 
hellig? 
 
det å være hellig er å være ren og å 
være Meg fullstendig hengiven, det å 
være hellig er å arbeide for Meg med 
kjærlighet, det å være hellig er å elske 
Meg og være nær Meg, det å være 
hellig er å adlyde Loven, det å være 
hellig er å være som Jeg er; 
 
Kan en være hellig bare i hjertet?  
 
ja! 
 
Teller hjertet mer enn hellige klær? 
 
ja, det er hjertet som er viktig; forbli 
nær Meg, forbli nær Meg;1 du er ikke 
nær Meg slik Jeg ønsker det! Jeg føler 
at du unngår Meg; 
 
(Jesus var ikke glad…) 
 
Jeg er Hellig, så Jeg ønsker at du skal 
være hellig; 
 
Jeg ønsker virkelig å være nærmere Deg! 
 

                                                
1 ’Forbli nær Meg’ innebar at jeg ikke konsentrerte 
meg på Ham. 
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mener du det virkelig? søker du Meg 
virkelig? 
 
Gå ikke fra meg! 
 
det skal Jeg ikke; 
 
Aldri? 
 
aldri! datter, frykt ikke; frykter du at 
ordensdrakten1 vil gi deg sorger? kom 
igjen, si det! 
 
(Jeg tok mot til meg.) 
  
Jeg vil virkelig ikke gå i nonnedrakt, jeg 
elsker Deg som jeg er også... 
 
endelig hadde du mot til å si det, 
datter! Jeg gleder meg over at du er 
ærlig! Jeg, Gud, elsker deg; innser du 
at du ville ha løyet Meg rett i Mitt 
ansikt om du hadde sagt det motsatte; 
 
(Jeg følte at Gud var så fornøyd, men 
kanskje kunne Han også bli trist over 
resultatet.) 
 
Jeg er ikke trist! lytt til Meg; Jeg vil at 
du skal være hellig i hjertet, ikke i 
drakten; 
 
Hva vil det si å være halvhjertet? Ville 
det ikke innebære halvhjertethet ikke å 
bære ordensdrakt? 
 
på nytt sier jeg deg, halvhjertethet 
betyr ikke at en må bære hellige klær 
for å være hellig; hvilken verdi har 
hellige klær når hjertet ikke er hellig? 
det er som salt som har mistet sin 
kraft; Jeg kommer til deg, så du kan 
være nærmere Meg; Jeg skal føre deg 
nærmere Meg; føl deg elsket av Meg, 
frykt Meg ikke, Jeg er Fred; Jeg, Jesus, 
veileder deg, Jeg leder deg; be mer og 

                                                
1 Nonnedrakt. 

arbeid med Meg på denne måten; voks 
i troen på Meg; behøv Meg; vær 
årvåken, for tiden er nær;  
 
 

13. desember 1986 
 
datter, føler du at Jeg har lokket deg i 
en felle? Jeg elsker deg, elskede, frykt 
Meg ikke; det virker som du frykter at 
Jeg legger en felle for deg! 
 
(Det er sant, jeg nevnte dette for mine 
venner og brukte ordet ’felle’.) 
 
det vet Jeg; Jeg skulle ønske at du 
kunne elske Meg; 
 
Er Du sint? 
 
nei, det er Jeg ikke; 
 
Skal jeg være ærlig? 
 
vær ærlig; 
 
Du ville at jeg skulle elske Deg? 
 
det gjorde Jeg; 
 
Du har nådd Ditt mål? 
 
det har Jeg;  
 
Du forførte meg, og jeg liker det! 
 
er du glad over dette? 
 
Jeg er veldig glad! Men jeg skulle 
ønske jeg var mindre rett frem!  
 
du lærer; spis Min føde, vær velsignet; 
 
Er det mulig at jeg kan velsigne Deg 
også? 
 
det er det; 
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Så motta min velsignelse, Jesus Kristus! 
 
Jeg elsker deg; Jeg har oppdratt deg til 
å være Min budbringer; Jeg ønsket at 
du skulle elske Meg; siden du skal 
være Min budbringer, ønsker Jeg at du 
skal være hellig siden Jeg er Hellig, og 
at du er villig til å følge Meg og arbeide 
for Meg, frykt ikke for å være hellig; 
hvorfor er du så redd for det? 
 
Er du sint? 
 
nei, Jeg er ikke sint; det å være hellig 
er å være ren og å leve i Meg; det å 
være hellig er å følge Meg, elske Meg; 
det å være hellig er å være som Jeg er; 
Jeg vil lære deg å være hellig, hvis du 
er villig til det; 
 
Jeg vil gjøre som Du ønsker, fordi jeg 
elsker Deg. 
 
da vil Jeg undervise deg, datter; forbli 
nær Meg og du vil lære; stol på Meg og 
ha tillit til Meg; tro Meg når Jeg sier at 
Jeg er glad for å ha deg nær Meg; du 
kommer til å lære; gå i fred og tenk på 
at du er elsket av Meg; 
 
 

14. desember 1986 
 
Jeg er din Trøster; 
 
Fortell meg, Jesus, hva tjener denne 
veiledningen til? 
 
den vil lede mange til Meg; den vil 
gjenopplive Mine barn, så de kommer 
tilbake til Meg og leser Mine Ord;  
 Jeg er din Gode Hyrde som kaller 
deg til Meg; tro Meg, datter, se på 
Meg, se på Meg; Jeg har åpenbart Mitt 
Ansikt for deg; kjenn deg ikke usikker, 
tro på Meg; har du glemt hvordan Jeg 
arbeider, har du ikke hørt om Mine 
Verker? la ikke tiden du lever i 

ødelegge deg; vær som du er, datter;1 
la dem ikke overbevise deg nå som du 
er våken og lever i Mitt Lys; vær nær 
Meg; 
 
Jesus, kunne Du være så snill og stanse 
dem, hvis de prøver å gjøre dette? 
 
det vil Jeg; Jeg vil ikke la noen 
ødelegge deg; lytt, alle de som har 
ører; vær årvåkne, for tiden er nær; 
 
 

15. desember 1986 
 
datter, all Visdom kommer fra Meg, 
ønsker du visdom? 
 
Ja, Herre! 
 
Jeg vil gi deg Visdom; lytt til Meg, du 
vil tilegne deg Visdom, Jeg er Herren, 
den Allmektige, og Jeg vil undervise 
deg; hold fast ved Meg, så vil du lære, 
ha tillit til Meg;  
 vekk opp Mine barn, datter; lev i 
Fred, for Jeg, Gud, velsigner hvert 
skritt du tar; fylt, skal dere bli 
mange;2; gå i Fred; 
 
 

16. desember 1986 
 
Det tok meg en dag å skjønne hva Du 
tilbød meg! Jeg ble overrasket over at jeg 
bare tok imot uten å tenke på hva Du 
tilbød meg! Jeg vil takke Deg, Herre. 
 
fred være med deg, er du klar over 
hvor viktig det er? 
 
Jeg blir langsomt klar over det, ja! Men 
jeg er ikke verdig en slik nåde! 

                                                
1 Det er enkelt å overbevise meg om å tro på 
nesten hva som helst! Slike folk kalles ofte naive. 
2 Dette betyr at når mitt vitnesbyrd er fylt med 
Den Hellige Ånd, vil det trekke mange til Gud, og 
vi skal bli mange.  
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du må tilegne deg Visdom; men mist 
ikke motet; Jeg vil lære deg å erverve 
den; du er i Mitt Lys og i Mitt Lys vil 
du lære;  
 lytt til Min Stemme, prøv å 
gjenkjenne Meg; Jeg er Jesus Kristus 
og Jeg er din Lærer; Jeg har lært deg å 
arbeide gjennom Den Hellige Ånd; Jeg 
har lært deg å elske Meg; Jeg har øst 
Mine Verker ut over deg for å gjøre 
deg i stand til å forstå Meg; Jeg er din 
Styrke; du vil bli gitt Styrke til å 
overvinne dine undertrykkere, som det 
vil bli mange av, Mitt barn; 
 
(Gud virket bedrøvet, og det gjorde meg 
engstelig, for Guds Stemme ble med ett  
alvorlig og sørgmodig.) 
 
Hvorfor? Hvorfor? 
 
hvorfor? fordi det er mange som ikke 
tror at Jeg virker også på denne 
måten; noen tror ikke på Meg i det 
hele tatt; datter, Jeg må advare deg;1 
Jeg forteller deg dette, slik at du er 
forberedt og klar over disse 
menneskene, de er døve og blinde og 
har lukket hjertene sine; de vil ønske å 
rettferdiggjøre sin sak; de kommer til 
å fortelle deg at dette ikke er Meg, at 
alt dette kommer fra ditt eget sinn, de 
kommer til å mate deg med giftige 
teorier; de kommer til å finne måter å 
vise deg at du tar feil, de kommer til å 
la deg lese sine teorier2 for å bevise at 
du tar feil; så Jeg advarer deg, datter, 
la ikke mennesker ta motet fra deg; la 
ikke den tid du lever i ødelegge deg; 
 
Herre, hva kan jeg gjøre hvis ikke Du 
beskytter meg med Din Hånd! 
 

                                                
1 Gud talte på en meget faderlig og fortrolig måte. 
2 Forutsigelse som ble oppfylt etter omtrent en 
uke. 

Jeg kommer til å være nær deg hele 
tiden; kjenn deg ikke forlatt; Jeg vil 
lære deg å være sterk og du vil ha 
overbærenhet med dine 
undertrykkere; Jeg forbereder deg; 
Jeg vil gi deg føde, så du blir fylt; 
motta Min Fred og bli i Meg,  
 
   ΙΧθΥΣ     Jesus Kristus  
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8. januar 1987 
 
fred være med deg, Vassula; det er 
Jeg, Jesus; Vassula, kom til Meg, kom 
og bo i Mitt Hjertes midte; 
 
Trenger Du meg, Jesus? 
 
Ja, det gjør Jeg! Jeg venter ivrig på 
deg; Jeg ønsker å dra deg til meg! 
 
Men jeg er ikke verd noen ting. 
 
Jeg elsker deg som du er … vær Min 
brud, Vassula; 
 
Hvordan skulle jeg kunne være det! 
 
Jeg elsker deg; 
 
Jeg vet ikke hvordan jeg kan være Din 
brud, Jesus. 
 
Jeg vil lære deg å være Min brud, 
elskede; 
 
Skal jeg bære et symbol for dette, Herre? 
 
Jeg vil la deg bære Mitt Kors; Mitt 
Kors roper etter Fred og Kjærlighet; 
 
Jeg vil gjerne gjøre deg glad, Jesus. 
 
gjør Meg glad ved aldri å gå fra Meg, 
gjør Meg glad ved å elske Meg, gjør 
Meg glad ved å vekke opp Mine barn; 
 
Jeg trenger Din styrke for å klare alt 
dette, særlig for det siste Du ba meg om! 
 
se på Meg; 

 
(Jeg så på Ham. Han utstrålte styrke og 
det var som en lysning rundt Ham.) 
 
Jeg er Styrke; Jeg vil hjelpe deg; vær 
velsignet; 
 
Er Du tilfreds med meg? Jeg har aldri 
spurt Deg om dette før. 
 
Jeg er tilfreds med deg all den tid Jeg 
kjenner Meg elsket av deg;  
 
Jeg skulle ønske at jeg kunne se Deg bli 
legemliggjort! 
 
be, og det skal bli gitt til deg; forøk din 
tro på Meg; 
 
(Jeg bestemte meg for å vise skriftene til 
en katolsk prest her. Han fordømte dem 
og sa at det var fra djevelen og at jeg 
burde holde opp med å skrive. Jesus 
hadde spurt ham om han ville bære 
Fredens og Kjærlighetens Kors sammen 
med meg. Jeg fortalte ham det. Han sa 
det var ondt. Ha ba meg om å be bønnen 
til Den hellige Mikael, St. Bernhards 
Memorare til Jomfru Maria og bønnen 
til Det hellige hjerte. Han ba meg om å be 
disse bønnene i de neste dagene og se hva 
som hendte.1 Det gjorde jeg. Jeg lot min 
hånd skrive, og det som kom var: ”Jeg, 
Jahve, leder deg.” Dette kom fire dager 
på rad.) 
 
Herre Jesus, jeg gjorde som presten sa, 
jeg holdt opp med å skrive, bortsett fra at 
jeg skrev de fire ordene som kom etter 

                                                
1 Presten hadde bedt meg om å holde opp med å 
skrive, og jeg adlød ham, men når jeg tok fram en 
penn, så brukte Gud hånden min igjen. 

 
 

1987 
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bønnen. Jeg hindret Deg i å skrive for å 
adlyde presten. Jeg vil spørre Deg, 
Herre, hvorfor, hvorfor spurte Du ham, 
når du visste hva som ville skje og hvilke 
lidelser han ville påføre meg! 
 
Jeg er med deg, datter, Jeg spurte ham 
fordi Jeg vil at han skal lære, Jeg vil at 
han skal begynne å forstå Mine 
Rikdommer, Jeg er Uendelig Rikdom! 
 
”forstå at Jeg, Jesus Kristus, gir denne 
veiledningen til Mine barn; det er Jeg 
som leder Vassula; avvis ikke Mine 
velsignelser; Mine budskap roper etter 
Fred og Kjærlighet; Jeg vil at Mine 
barn skal fylle Mine helligdommer, 
Jeg vil at de skal vende seg til Meg, Jeg 
vil at de skal leve hellig; Jeg kommer 
for å lyse opp denne mørke verden; 
Jeg vil gjenopplive dem og fortelle 
dem at Mitt Ord er Levende; Jeg vil at 
de skal komme i hu Mitt Ord, som de 
har lagt til side; Jeg vil påminne dem 
om hvor høyt Jeg elsker dem; Jeg vil 
sette deres hjerter i brann, Jeg vil be 
dem om å elske hverandre slik som 
Jeg elsker dem; Jeg elsker deg, sønn, 
forstå at ved å forsøke å stanse 
Vassula, så ødelegger du Min Kirke 
uten å ville det; Jeg er Herren Jesus 
Kristus, som du elsker; Jeg vet at du 
gjør dette i god tro, men det gjorde 
også Saul før Jeg kom for å fortelle 
ham at det han trodde var rett, det var 
galt og en forfølgelse av Meg; du tror 
at den nådegave som Jeg, Jesus, ga til 
min datter, stammer fra det onde; tro 
Meg, sønn, frykt ikke, for Jeg forteller 
deg igjen at det er Min Vilje at Vassula 
lærer av Meg; hun blomstrer nå, og 
senere vil hennes frukter gi næring til 
mange bortkomne sjeler; en dag vil du 
forstå, sønn;1 Jeg, Jesus Kristus, elsker 
deg;” 
 

                                                
1  Forutsigelsen gikk i oppfyllelse. 

(Etter å ha lest dette, bebreidet presten 
meg og sa at det var spådommer og 
ondt.) 
 
Jeg vet det; gi ham denne forklaringen 
fra Meg: ”spådommer er for tåper, 
inspirasjoner er for velsignede barn; 
spådommer bærer ingen frukt, 
inspirasjoner bærer gode frukter og gir 
næring til mange;”  
 fatt nytt mot, datter, Visdommen 
vekker Mine barn; Jeg, Gud, elsker 
deg; 
 
 
21. januar 1987 
 
(Presten ga meg mange bekymringer. 
Som Gud hadde forutsagt 16. desember 
1986, sendte han meg skriv med alle 
slags teorier, for å bevise at det var fra 
det onde. Han sendte meg også, som Gud 
hadde forutsagt, en teori om 
underbevisstheten, om okkultisme og 
satanisme, samt et brev der han sa at 
jeg, for min egen del og for andres beste, 
måtte tilintetgjøre skriftene og advare 
folk om at alt dette var fra det onde. Jeg 
fortalte ham at jeg hadde etterfulgt hans 
ønske om å be de tre daglige bønnene og 
at jeg ikke hadde skrevet, for å se hva 
som ville skje. Men jeg tror ikke at han 
trodde på meg, for han gikk til en annen 
prest (en som støtter meg og som tror at 
skriftene kommer fra Gud) og sa at 
skriftene var sataniske og at jeg ikke 
engang ba de tre daglige bønnene han 
hadde sagt at jeg skulle be! Han advarte 
en rekke andre prester, slik at han som 
støtter meg ba meg om å gi ham de to 
siste notisbøkene, så han kunne lese dem. 
Dagen etter hadde han gjort seg opp sin 
mening og han ba meg fortsette 
skrivingen. Jeg vet imidlertid at den 
presten som tror det kommer fra det 
onde, motarbeider meg av kjærlighet til 
Kirken og for å beskytte den. Jeg skulle 
bare ønske at han kunne se klarere. Han 
ønsker også å redde meg, fordi han tror 
det er ondt. Jeg håper at han en dag vil 
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forstå. Jeg ber til Jomfru Maria. Hva 
gjør jeg galt?) 
 
å, datter, hvor det gjør Meg vondt at 
du lider; 
 
Gjør jeg noe galt når jeg ønsker at andre 
skal elske Gud og viser dem dette 
budskapet? 
 
nei, du gjør ikke noe galt; Jeg er 
Maria, Smertenes Mor; Jeg er alltid 
nær deg, Vassula; vær med Oss; kom 
til Oss for å få trøst; de forstår ikke 
Våre Rikdommer; de har lukket 
hjertene sine for alltid, du er et av de 
mange tegn Vi har gitt dem, men det 
virker ikke som om de forstår; Gud 
oppmuntret deg til å høre Hans kall;  
 Vassula, hver gang du bringer en 
sjel til Gud, gleder Gud seg over deg; 
Min Sønn, Jesus, og Jeg er alltid ved 
din side; vær forsiktig, for det onde er 
rasende på deg; det onde forsøker å ta 
motet fra deg, deres måte å kjempe 
mot deg på er å tillegge feilaktige ord 
for å villede deg; kom alltid i hu dette 
og glem det aldri; det er deres våpen 
mot deg; Jeg er nær deg og beskytter 
deg; 
 
Vil jeg være i stand til å gjenkjenne det 
onde? 
 
Jeg skal alltid si fra til deg; stol på 
Meg; Jesus har lært deg opp til å 
gjenkjenne Ham; 
 
Hvorfor blir jeg angrepet? 
 
Jeg vil forklare dette for deg, Mitt 
barn; du må forstå at du blir vist frem i 
Hades,1 elskede; din kjærlighet til Gud 
helbreder mange bortkomne sjeler;2 

                                                
1 Skjærsilden. 
2 Gud bruker våre bønner til Ham og vår 
kjærlighet til Ham til å løfte sjeler fra skjærsilden. 
På samme måte bruker Han vår kjærlighet til 

og derfor blir du angrepet; Jeg er nær 
deg og beskytter deg; Jeg har nå fortalt 
deg dette, slik at du kan forstå hvorfor 
du mottar feilaktige ord; du helbreder 
sjelene ved din kjærlighet til Jesus og 
din Hellige Far; 
 
Arbeider jeg på denne måten også? 
 
ja, du helbreder dem ved din 
kjærlighet; la ikke mennesker påvirke 
deg til å godta deres teorier; hver gang 
du blir bedt om å stanse med 
skrivingen, så kom i hu hvor uvitende 
du var, og hvordan du levde i mørket; 
mange av Våre barn gjenkjenner ikke 
Våre tegn lenger; Gud har valgt deg til 
å være Hans budbringer; gled Ham og 
lytt til Ham; 
 
Takk, Hellige Maria, må Gud velsigne 
Deg. 
 
fred være med deg; 
 
Jesus? 
 
Jeg er; Vassula, Jeg elsker deg i en så 
høy grad at du ikke kan fatte det; 
Vassula, hvor Jeg lider når Jeg ser 
Mine barn så åndløse; hvordan kan de 
glemme den kjærlighet Jeg har til 
dem? Jeg ga Mitt Liv for dem; elskede, 
vær nær Meg og kjenn Meg; Jeg skal 
komme til deg til den fastsatte tid for å 
befri deg, men først har du en oppgave 
å fullføre;  
 Jeg, Gud, har allerede åpenbart 
Visdom til velsignelse for 
menneskeheten; datter, en dag vil du 
forstå fullt ut hvordan Jeg arbeider; 
frykt ikke, for Jeg, Gud, elsker deg; 
 
(Senere:) 
 

                                                                         
Ham til å gi nådegaver til bortkomne sjeler her på 
jorden, for å redde dem. 
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datter, det er Jeg, Jesus; hver gang før 
du skriver med Meg, vil Jeg at du skal 
be de tre bønnene, fordi de holder det 
onde borte; tro Meg, det er kraftfulle 
bønner; vil du fremdeles arbeide for 
Meg? 
 
Jesus, hva vil Du gjøre hvis jeg sier nei? 
 
du kan velge fritt, frykt ikke, Jeg 
kommer ikke til å ta bort den 
nådegaven Jeg har gitt deg; Jeg vil 
alltid møte deg for å fortelle deg hvor 
høyt Jeg elsker deg; 
 
Nei, Jesus, jeg har allerede sagt at jeg er 
villig til å arbeide for Deg, så hvorfor 
skulle jeg gå tilbake på løftet jeg ga? 
 
Jeg er glad for ditt svar, datter; forbli 
nær Meg, så vil Jeg lede deg; 
 
Jesus, har jeg såret Deg noen gang? 
 
ja, det har du; Jeg ble såret da du 
glemte hvordan Jeg reddet deg fra 
mørket; men Jeg har tilgitt deg; Jeg 
vet hvor høyt du elsker Meg; Jeg er din 
Brudgom; glem ikke det; glem heller 
ikke at vi deler alt nå når du er Min 
brud; Vassula, Jeg bærer Mitt Freds- 
og Kjærlighetskors på Mine trette 
skuldre; ta det en liten stund, elskede; 
Jeg vil legge det over på dine skuldre 
og befri Meg fra Min byrde; Jeg ønsker 
å ha deg nær Meg, slik at Jeg kan legge 
Mitt Kors over på deg; Jeg ønsker å ha 
deg nær Meg, for Jeg vet at du forstår 
hvor mye Jeg lider; når du får kjenne 
Mitt Kors, vil også du lide; Jeg er din 
Brudgom, og Jeg vil også dele Mine 
lidelser med deg; hver gang du befrir 
Meg fra Min byrde, vil jeg kjenne Meg 
uthvilt; elskede, før du tok imot Meg, 
var Jeg nær deg hele tiden og iakttok 
hver bevegelse du gjorde; Jeg kalte på 
deg så mange ganger, men du enset 
ikke Mitt Nærvær; til slutt hørte du 

Meg og kom til Meg, så hvorfor tviler 
du nå? 
 
(Tvilen kom etter å ha vært i kontakt 
med presten.) 
 
hver gang du er svak og tviler, tenk da 
på hva Jeg nettopp har fortalt deg; bær 
Mitt Freds- og Kjærlighetskors og 
forlat Meg ikke; kom og be med Meg; 
 
(Jesus ba sammen med meg. Han så 
oppover mens Han ba.)  
 
Jesus, Du vet hvor høyt jeg elsker Deg. 
Jeg vil hjelpe Deg med å bære Ditt Kors 
og avlaste Deg. Vi kan dele Det. 
 
datter, Jeg har alltid ønsket å høre deg 
si dette til Meg; kom, elskede, la oss 
fortsette på vår vei; 
 
(Jesus var så glad, så lykkelig.) 
 
(Neste dag.) 
 
(Jeg hørte navnet mitt. Jesus kalte 
uopphørlig på meg. Jeg holdt på å male. 
Jeg kastet penslene i været, reiste meg og 
løp til skrivbordet.) 
 
Vassula, Vassula, Vassula; Jeg, Jesus, 
kalte på deg; å, Vassula, som Jeg 
elsker deg; lovpris Meg; vær alltid med 
Meg; hver gang du elsker Meg med en 
slik glød, kjenner Jeg Meg forherliget; 
behag Meg alltid ved å høre Meg slik 
som nå; tenk på at Jeg snart vil være 
hos deg; Jeg vil snart ta deg nær til 
Meg, elskede, for Jeg elsker deg høyere 
enn du kan forestille deg, men først 
må du spre Mitt Budskap til alle 
folkeslag, slik du gjør nå, og så vil Jeg 
hente deg; Jeg vil ta deg med hit hvor 
Jeg er, og Jeg vil for alltid ha deg nær 
Meg; Jeg, Jesus Kristus, elsker deg; 
Jeg har gitt deg denne nådegaven, 
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Vassula, Jeg har velsignet deg; Jeg vil 
aldri ta fra deg det Jeg gir;  
datter, vil du gjenopplive Min Kirke? 
 
Jesus, Du spør meg om noe jeg ikke er i 
stand til å gjøre for Deg! 
 
stol på Meg! 
 
Jeg vil klamre meg til Deg og stole fullt 
ut på Deg. Du er min Lærer.  
 
herliggjør Meg; Jeg vil lede deg; 
 
 

23. januar 1987 
 
å, Vassula, som Jeg elsker deg, kom til 
Meg, Jeg er din Evige Far; føl den 
Kjærlighet Jeg har til Mine barn! Jeg 
ledet deg, så du lærte å elske Meg; det 
er Jeg som viste deg Veien; Jeg er 
Kjærlighetens Gud, Jeg er Fredens 
Gud, Jeg er Barmhjertighetens Gud; 
Jeg er saktmodig; Jeg er den Gode 
Hyrde; Jeg er en Far som tilgir; 
hvordan kunne Jeg se dere gå dere vill 
uten å komme dere til redning? Jeg 
teller hver og en av dere; den Gode 
Hyrde vil gi Sitt liv for Sine får; Jeg er 
et bunnløst dyp av Tilgivelse; Jeg vil 
aldri forlate deg; 
 
(Senere:) 
 
Hvis jeg stoppet med å skrive, Jesus, hva 
ville da skje? 
 
Vassula, selv om du stanset med å 
skrive, vil Jeg alltid være hos deg og 
rettlede deg; Jeg ga deg denne 
nådegaven for at du skulle møte Meg 
på denne måten, og for at Jeg skulle 
kunne undervise deg; Jeg spurte deg 
om du ville arbeide for Meg, og ditt 
svar gjorde Meg glad; Vassula, Jeg er 
glad for at du nøler; du er i ferd med å 
lære å tenke før du tar avgjørelser;  

 Jeg er din Lærer, ta i mot Min 
veiledning; Jeg lærer deg å være på 
vakt mot den onde som søker å 
ødelegge sjeler ved å nære dem med 
hans forfengelighet; Jeg lærer deg å 
forstå hvor forrædersk den onde kan 
være; Jeg vil lære deg å ta imot det Jeg 
gir deg; Jeg vil lære deg å være ydmyk, 
ærlig overfor deg selv, trofast mot 
Meg; Jeg vil nære deg med ydmykhet; 
Jeg påminner deg om at Jeg ikke 
foretrekker deg fremfor andre; Min 
veiledning er til for å lære deg å 
forbedre og rense din sjel; tro ikke et 
øyeblikk at Jeg ga deg denne 
nådegaven fordi Jeg elsker deg mer 
enn de andre barna Mine; Jeg ga deg 
denne nådegaven for å gi næring til 
deg og andre som er i stor nød; Jeg er 
Herren, Jesus Kristus, den Gode 
Hyrde som vokter over Sin flokk; Jeg 
kommer for å vise dere veien tilbake; 
Jeg kommer for å lyse over dere og gi 
dere håp;  
 Vassula, det er sant, Jeg har utvalgt 
deg før du ble født; Jeg har valgt deg 
til å være Min budbringer som skal 
åpenbare Mitt Budskap til hele 
menneskeheten; nøler du fordi Jeg 
tidligere spurte deg om å bli Min 
brud? 
 
Ja, Herre … 
 
du har allerede sagt ja, husker du det? 
 
Jeg vet det, Jesus. Men ved nærmere 
ettertanker, så kan jeg ikke. Det er ikke 
det at jeg ikke ønsker det, men jeg er ikke 
verdig til å bli Din brud. Hvordan, 
hvordan kunne jeg si ja sånn helt uten 
videre, uten å ha forstått betydningen av 
det Du spurte meg om! 
 
Vassula, Jeg kan lære deg å bli Meg 
verdig; 
 
Selv om jeg blir verdig, er det ikke nok. 
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hvorfor? 
 
Fordi det ikke bare dreier seg om å være 
verdig, det skal mer til enn det. 
 
det vet Jeg, å være verdig holder ikke, 
men Jeg vil lære deg å være verdig og 
hellig; du vil måtte arbeide for dette og 
erverve det; kom, Jeg vil hjelpe deg; 
du vil fortsatt være Min brud, en brud 
som må formes; Jeg har tatt i mot deg 
som du er, fordi Jeg elsker deg, men 
du må la Meg forme deg som Jeg vil 
du skal være; Jeg vil gi deg næring, så 
du vokser; Jeg har avslørt for deg 
hvordan den onde arbeider, ved å gi 
kunnskap i overflod; Jeg vil at du skal 
være årvåken og lese det nøye;  
 lær å ta i mot; hver gang Jeg ser deg 
svak og like ved å falle i feller, vil Jeg 
straks komme deg til unnsetning; ta 
ikke Min veiledning som en 
botsøvelse, Jeg leder deg for at du ikke 
skal falle; Jeg vil ikke miste deg; påkall 
Meg i dine bønner og be mer; 
 
 

24. januar 1987 
 
Vassula, Vassula, Mitt barn, Mitt 
Hellige Hjertes elskede, frykt ikke, Jeg 
elsker deg; 
  datter, ville du på egen hånd kunne 
elske Meg? 
 
Nei, Jesus. 
 
du har lært å elske Meg, fordi Jeg kom 
til deg og opplyste deg; Jeg omvendte 
deg gjennom å oppvekke deg; Vassula, 
vet du hvorfor Jeg elsker deg? 
 
Nei, det vet jeg ikke, Jesus. 
 
da vil Jeg fortelle deg det; Jeg elsker 
deg fordi du er hjelpeløs, elendig og 
skyldig; barn er Min svakhet; Jeg 

elsker dem fordi de lar seg forme av 
Meg; Vassula, kom og ta bolig i Mitt 
Hellige Hjerte, i dets dyp vil du finne 
Fred, og der vil du kjenne den 
brennende Kjærlighet som Jeg har til 
dere alle; du vil kunne fortelle dem om 
Min Kjærlighet til dem; se! for hver 
dag som går, kommer du nærmere 
Meg! 
 
 

30. januar 1987 
 
fred være med deg; kom til Meg hver 
gang du føler deg svak, så vil Jeg gi 
deg styrke;  Vassula, vet du hvorfor 
Jeg valgte deg? 
 
Nei, det vet jeg ikke, Jesus. 
 
da vil Jeg fortelle deg det; Jeg valgte 
deg fordi du er hjelpeløs og den 
elendigste av alle mennesker; Jeg 
tiltrekkes av elendighet, fordi Jeg kan 
trøste deg; du er hjelpeløs og 
utilstrekkelig, ute av stand til å 
beherske noe språk; 
 
Herre, hvis jeg er så elendig, hvorfor har 
Du da valgt meg til å ta i mot denne 
veiledningen? 
 
har Jeg ikke allerede fortalt deg det? 
barn er Min svakhet, fordi de lar seg 
forme av Meg, Jeg har valgt deg for å 
åpenbare Min kjærlighet gjennom deg, 
du som er en tander blomst ute av 
stand til å vokse på egen hånd; en 
blomst som Jeg fant midt i ørkenen og 
som Jeg plantet om i Min skjønne 
hage, for å la den vokse i Mitt lys; alt 
Jeg ber deg om er kjærlighet; elsk Meg 
og vær trofast mot Meg; Jeg ønsker 
troskap fra deg; Jeg vil at hver eneste 
dråpe av kjærlighet i ditt hjerte skal 
fylle opp Mitt Hjerte; Jeg tørster etter 
kjærlighet, for Jeg er Kjærlighetens 
Herre; så alt Jeg ber deg om er å elske 



18 Sant liv i Gud
  
 
Meg; når du elsker noen, brenner du 
da ikke av lengsel etter å være sammen 
med Ham hvert sekund av livet? 
 
Jo, det er sant. 
 
hva er da mer naturlig enn å gi deg 
selv helt og fullt til Meg? kom, kom til 
Meg, Jeg er din Far;1 Jeg vet at du er 
hjelpeløs uten Meg, elendig når du er 
alene og svak på egen hånd; la Meg 
forme deg, slik at Jeg kan overlevere 
Mitt Budskap gjennom deg; datter, du 
har så mye å lære… 
 
Ja, det har jeg. Jeg vet at jeg ingenting 
vet. 
 
Vassula, Jeg elsker deg, tvil ikke; Jeg 
vil besvare ditt spørsmål; Jeg velger 
ikke bare de som har valgt å være 
Mine bruder,2 Jeg kommer også og 
velger de som ikke kjenner Meg; Jeg 
kommer og banker på hver dør; Jeg 
banker og venter og håper på at Jeg vil 
bli hørt; Vassula, Jeg lengter etter at 
hver sjel skal ta imot Meg og ønske 
Meg velkommen; Jeg elsker dere alle; 
 
Jeg trodde at Du foretrekker å være 
blant ordensfolk som har viet sine liv til 
Deg, som alltid gjør Deg lykkelig. 
 
Vassula, Jeg elsker Mine prestevidde 
sjeler og Mine prester og nonner like 
mye som de andre barna Mine; Jeg 
elsker alle, også syndere og de som 
forfølger Meg; Vassula, Jeg oppsøker 
alle uavhengig av hva de er og hvor 
mye kunnskap de har tilegnet seg i 
løpet av sin levetid; Jeg kan oppreise 
døde ved Min kraft; Jeg gir deg Min 
styrke til å møte Meg på denne måten; 
for Jeg er Herren, og jo mindre du er, 
desto enklere er det for Meg å lede 

                                                
1 Jes. 9:5 
2 Nonner. 

deg; du vet godt at Jeg er tilstrekkelig i 
Meg Selv; din utilstrekkelighet vil 
forherlige Min tilstrekkelighet; din 
elendighet betyr ingenting i Mine 
øyne, overlat deg selv til Meg, og la 
Mine Hender forme deg;  
 Jeg har ikke utvalgt noen med 
autoritet, for Min autoritet er 
tilstrekkelig i seg selv; Min appell om 
Fred og Kjærlighet vil komme 
gjennom deg og vise Min 
Barmhjertighet til alle mennesker; Jeg 
vil åpenbare Meg Selv gjennom deg; 
Jeg ber ikke Mine barn om noe de ikke 
allerede har; hvis de bare har feil og 
synder, så la dem gi dem til Meg og 
Jeg vil rense dem, Jeg vil ta bort deres 
byrder, Jeg vil tilgi dem, Jeg vil ikke 
bebreide dem, Jeg vil bare elske dem; 
Jeg elsker alle dem som faller og som 
kommer til meg for å be om tilgivelse, 
Jeg elsker dem enda mer; Jeg vil aldri 
avvise dem, selv om de faller millioner 
av ganger; Jeg vil være der for å tilgi 
dem og vaske deres misgjerninger i 
Mitt Blod; aldri vil Jeg bli trett av å 
tilgi dem, for Jeg er Kjærlighetens og 
Barmhjertighetens Gud, Jeg er full av 
medynk for de svake;  
 Mitt Hjerte er Hellig og et bunnløst 
dyp av Tilgivelse; gjør ikke mer, 
datter; Jeg elsker deg, stol på Meg, 
Vassula, og alt hva Jeg har å si, vil bli 
skrevet; 
 
(Senere:) 
 
vet du at Jeg er glad over å ha deg nær 
Meg? Jeg, Jesus, elsker deg fra dypet 
av Mitt Hjerte, og på grunn av denne 
kjærligheten som Jeg har til deg, så 
hater det onde deg; de vil sette opp 
feller for deg, Jeg vil være nær deg for 
å advare deg; 
 
Jeg vil ikke falle! 
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Jeg vil ikke se at du faller; Jeg vil være 
nær deg for å støtte deg når du er nær 
ved å falle; 
 
Jeg forstår ikke hvorfor budskapene ble 
gitt før jeg hadde noen ”opplæring”. 
 
Vassula, Jeg, Gud, ga deg Mine 
budskap, slik at mange kunne ha gagn 
av dem; om du bare visste hvor 
verdifull sjeler er for Meg;1 Jeg vet hva 
du tenker på, Jeg vil besvare 
spørsmålet ditt;  
 lytt til Meg, Jeg er kommet til deg 
for å gi Mitt budskap om Fred og 
Kjærlighet; Jeg har valg et barn, 
uegnet for oppgaven, hjelpeløs og 
liten, uten prestisje, et ingenting, for å 
åpenbare Min inderlige kjærlighet 
gjennom deg og undervise dem som 
fortsatt ikke forstår rikdommene i Mitt 
Hjerte;  
 Jeg lider når Jeg ser Mine lærere så 
fjernt fra det som er himmelsk og den 
likegyldighet de viser overfor Mine 
velsignelser, for nådegaver er en 
velsignelse; deres hjerter har blitt 
harde, det fører til åndelig døvhet og 
uttørkning; 
enda en gang kommer Jeg, bedende 
for Fred og Kjærlighet, men hvor 
mange flere vil avvise Meg? hvor 
mange flere av dere vil ikke svare? 
hvor mange av dere, ikke minst Mine 
lærere, vil vende sine øyne i andre 
retninger for å se etter Meg? å, 
menneskebarn, med så liten tro, hvor 
lite dere kjenner Meg! har dere glemt 
at Jeg er Uendelig Rikdom? hvorfor er 
dere overrasket over hva slags 
redskaper Jeg bruker? Min Makt er 
stor og uten grenser, og Jeg vil la Mine 
Ord bli kjent gjennom usle sjeler… 
 Vassula, mange vil be Meg om et 
tegn som bevis på at denne veiledning 

                                                
1 Det virket som om Gud ikke ville forspille ett 
minutt. 

kommer fra Meg; men du er det tegnet 
Jeg vil gi; Jeg har fridd deg fra det 
onde og vekket deg; Jeg oppreiste deg 
og løftet deg til Mitt Hjerte og overøste 
deg med mange av Mine Verker; ta i 
mot det Jeg gir deg, for Visdommen 
leder deg;  
 Vassula, Jeg elsker deg; Mitt barn, 
du er Min; datter, gi Meg kjærlighet og 
gi Meg hvile; la Meg hvile i ditt hjerte; 
ta i mot Meg, Vassula, avvis Meg ikke; 
Vassula, vet du hvor mange år Jeg 
ventet på at du skulle ta i mot Meg? å, 
hvor fjernt du var fra Mitt Hjerte, har 
Jeg noen gang fortalt deg hvordan Jeg 
følte det da? 
 
Det husker jeg ikke riktig, Jesus. 
 
Jeg skal fortelle deg det; Jeg engstet 
Meg for deg, du hadde drevet bort fra 
Meg og Mitt Hjerte var svært sorgfullt;  
 Vassula, hvordan kunne du stå i 
mot Mitt kall, elskede? Jeg har ventet 
på deg i så mange år; Vassula, ta i mot 
Min kjærlighet; Min kjærlighet 
helbreder deg; 
 
Det er ikke det at jeg avviser Deg, Jesus, 
det er bare det at jeg føler meg mer vel 
ved å gi og elske, framfor å ta i mot. Jeg 
tror Du forstår hva jeg mener. 
 
(Jeg ble lei meg, fordi jeg hadde såret 
Jesus uten å ville det. Jesus kjente dette 
med en gang.)  
 
bli med Meg, Jeg har en hemmelighet 
Jeg vil fortelle deg; Vassula, vet du 
hvorfor Jeg elsker deg? 
 
Ja, det har Du allerede fortalt. 
 
det finnes enda en grunn til; Jeg elsker 
deg fordi du elsker Mine barn;  
 kom nå nærmere Meg, vil du la Meg 
få komme inn i ditt hjerte? 
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Ja, Jesus. 
 
så glad du gjorde Meg, for Jeg vet at 
Jeg kan hvile i deg; avvis Meg ikke 
igjen, for Jeg lengter ikke etter annet 
enn å få komme inn i hjerter; 
 
Du vil helt sikkert finne flekker… 
 
alle urenheter som Jeg finner, vil Jeg 
vaske vekk; elskede, Mitt Blod skal 
rense deg; 
 
 

1. februar 1987 
 
Vassula, det er Jeg, Jesus Kristus; Jeg 
elsker deg;  
 vit at et hvert budskap som 
inneholder anklager eller bryske ord, 
ikke kommer fra Meg; Jeg er 
kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet; 
 Mitt Hjerte er bunnløs kjærlighet; 
veiledningen Jeg gir deg er tilpasset 
deg; se på deg selv som et lite barn 
som akkurat har lært å ta sine første 
skritt, ingen forventer at et slikt lite 
barn skal gå med trygghet og 
selvsikkerhet; Min veiledning er for en 
nybegynner, Jeg underviser deg skritt 
for skritt, og hvert skritt du tar med 
Meg, vil Jeg velsigne; Jeg er din Far1 
som hjelper deg og underviser deg, 
Mitt barn, til å gå sammen med Meg; 
  her er Mitt svar på det du tenkte: 
Jeg elsker dere alle på samme måte; 
 
Snakker Du om spesielt utvalgte sjeler? 
 
er ikke du en utvalgt sjel? Jeg elsker 
dere alle;  
 datter, Jeg har lengtet etter å ha deg 
nær Meg; hvor Jeg har lengtet etter at 
du skulle elske Meg, hvor Jeg lengter 
etter at resten av Mine elskede barn 
skal elske Meg; Jeg kaller på dem; Jeg 

                                                
1 Jes. 9:5 

står dag og natt foran deres dører og 
venter og håper på et svar; Jeg ser på 
dem hele tiden, Jeg tar aldri Mine 
Øyne fra dem; Jeg ser på dem full av 
sorg; hvis de bare visste hvilken 
tilstand av fattigdom deres sjeler 
befinner seg i, hvis de bare visste 
hvordan de ødelegger og skader sine 
sjeler; 
 Jeg er nær dere, Jeg kaller dere til 
Meg; vær ikke redde; Jeg vil ikke 
bebreide dere; Jeg kaller ikke på dere 
for å bebreide dere for deres synder; 
Jeg kaller på dere for at dere skal møte 
Meg, om det så bare er noen få 
minutter; kom til Meg, dere fattige 
sjeler, kom og møt Meg og bli kjent 
med deres kjærlige Far;2 Han vil Selv 
mette dere med Sin egen Kropp; Han 
vil lindre deres tørst med Sitt eget 
Blod;3 Han vil helbrede dere hvis dere 
er syke; Han vil trøste dere hvis dere 
er i sorg; Han vil omslutte dere med 
Sin Kjærlighet og varme dere hvis dere 
fryser; avvis Meg ikke; Jeg er 
Kjærlighet, og Jeg elsker dere til tross 
for deres ondskap; Jeg sier at Jeg 
elsker dere, selv om dere forakter Meg; 
Jeg er en Gud full av medfølelse, som 
alltid er rede til å ta imot dere og la 
dere bo i Mitt Hjerte; 
 datter, hvor det plager Meg å se 
dem slumre mens de langsomt synker 
dypere og dypere ned i syndens 
avskyelige dyp; om de bare kunne 
forstå hvordan deres synder ødelegger 
deres sjeler! Jeg sier dere at deres liv 
på jorden ikke er annet enn en 
forbigående skygge, men deres liv i 
Himmelen varer evig; der vil dere leve 
i evighet nær deres Skaper i Hans 
herlighet, og la Meg påminne dere om 
at dere er Hans egne barn;  

                                                
2 Jes. 9:5-6: ”For et barn er oss født (…) og hans 
navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, 
Evig Far og Fredsfyrste.” 
3 Se Joh. 6:48-51 



21 Sant liv i Gud
  
 
 Vassula, i det følgende budskapet vil 
Jeg kalle på alle dem som forfølger 
Meg og vanhelliger Mitt Navn; 
 
Ja, Herre. 
 
 

2. februar 1987 
 
Min datter, alt Jeg ber dere alle om er 
kjærlighet; av kjærlighet skapte Min 
Far dere; av kjærlighet ga Han Sin 
eneste Sønn; av kjærlighet led Jeg for 
dere og døde på Korset; av kjærlighet 
reddet Jeg dere fra å dø; så hvorfor er 
det da slik at noen av dere hater Meg 
og forfølger Meg? er det slik at dere 
hater Meg på grunn av de Lovbud Jeg 
har gitt dere? hindrer Jeg dere i å leve 
fritt og gjøre opprør? er det slik at dere 
kanskje ikke har hørt om Meg fordi det 
ikke var noen der til å undervise dere? 
er det derfor dere har utviklet deres 
egne lover, sløvet av jordisk rikdom og 
verdslige gleder, og følger deres egne 
tilbøyeligheter?  
 Mine elskede barn, dette er 
begynnelsen på deres hat til Meg; det 
er fordi dere ikke kjenner Meg; kom 
da og møt Meg; Jeg er Kjærlighet, tro 
på Meg; om dere sier til Meg at dere 
ikke kjenner Meg, sier Jeg dere at Jeg 
kjente dere før dere var født og Jeg har 
helliget dere; om dere sier til Meg at 
dere hater Meg, sier Jeg dere at Jeg 
elsker dere; om dere har syndet, har 
Jeg tilgitt dere; om dere har 
vanhelliget Mitt Navn, har Jeg vist 
dere Min Barmhjertighet; om dere har 
såret Meg, elsker Jeg dere fortsatt og 
tilbyr dere å dele Mitt Kongerike i 
Himmelen; til tross for deres 
misgjerninger, tilgir Jeg dere fullt ut;  
 Vassula, Jeg elsker deg, hvil deg, 
Jeg fortsetter å diktere til deg senere; 
  
(Senere:) 

 
Jeg er her, det er Jeg, Jesus Kristus; la 
Meg diktere Mine ord til deg, Min 
datter; hør Meg nå og forsøk å skjelne 
Meg; 
 frykter dere Meg, fornekter dere 
Meg, fordi Mine øyne ser gjennom 
dere og kan se alt det som deres sjeler 
har gjort? vær ikke redde for Meg, for 
Jeg har allerede tilgitt dere; Mitt Blod 
ble utøst for deres frelse;  
 Jeg var på jorden i kjøttet; Jeg levde 
blant syndere, helbredet de syke og 
oppreiste de døde; Jeg har ikke forlatt 
dere; for Jeg er forsatt blant dere og 
helbreder dere; kom til Meg og bli 
helbredet, Jeg vil løfte deres sjeler opp 
til Meg; Jeg vil lære dere å elske Meg 
og elske hverandre; hvis dere er svake, 
vil Min Styrke holde dere oppe; hvis 
dere har gått dere vill, vil Jeg være der 
og vise dere Veien; Min Lov er en 
Kjærlighetens Lov; følg den; når dere 
følger den, så vil Jeg åpne deres 
hjerter, slik at dere kan være i stand til 
å motta Meg;  
 Jeg vil inspirere dere, Jeg vil lære 
dere hvordan dere skal elske, hvordan 
dere skal tilgi, hvordan dere skal være 
hellige og leve hellig; kom da, Mine 
elskede, kom og lær av Meg; Jeg er 
Kjærlighet; Jeg er Fred; Jeg er 
Barmhjertighet; Jeg er Saktmodig og 
Ydmyk; Jeg er Tilgivelse; Jeg elsker 
dere alle; 
 
 

3. februar 1987 
 
Herre, jeg føler meg kraftløs og tom, og 
ikke som jeg bruker. Jeg kjenner meg 
kald som stein! 
 
Vassula, det er Jeg som beskjærer dine 
grener og gir deg styrke; Jeg er din 
Hengivne Vokter; ved å beskjære deg, 
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styrker Jeg deg, så du kan bære rikelig 
med frukt; 
 
 

4. februar 1987 
 
Mitt barn, vet du hvorfor Jeg elsker 
deg? her er enda en grunn; det er fordi 
du er Min blomst som tillater Meg å 
beskjære deg, som tillater Meg å gi deg 
føde og som tillater Mitt Lys å skinne 
på deg; 
 Jeg hjelper deg med å vokse, slik at 
du kan bære Fredens og Kjærlighetens 
frukt; 
 Jeg er din Herre og Mester;  
 
 

5. februar 1987 
 
elskede, Jeg er Jahve og Mine kirkelige 
bøker kommer fra Meg; Jeg har gitt 
deg næring; Jeg har formet deg, Min 
datter;  
 Jeg er Den Allmektige; frykt ikke;  
 lytt, Min datter, oppfyll Mitt Ord;  
 Jeg kom og befridde deg fra det 
onde, slik at du kan være i Mitt Lys, 
for du skal være Min budbringer; Jeg 
vil gi deg styrke, Jeg er alltid ved din 
side, tvil aldri;  
 
Min utilstrekkelighet er STOR og jeg 
frykter de begivenheter som vil komme.  
 
du trenger ikke frykte, for Min kraft vil 
omslutte deg, Jeg vil gi deg Min styrke 
slik at du kan trampe på Mine fiender;  
 vær på vakt, for mange vil forsøke å 
ta motet fra deg gjennom å si at denne 
veiledningen ikke kommer fra Meg; 
Jeg vet hvor liten og hjelpeløs du er, så 
vær nær Meg og la Visdommen lede 
deg; all myndighet vil komme fra Meg;  
 forstå at Visdommen kommer fra 
Meg; 

 la alle dem som har øyne, få se, og la 
alle dem som har et hjerte, forstå at 
det er Jeg, Jahve Sebaot, som taler; 
Jeg har aldri sviktet dere; Jeg gir 
Visdom for å gjenopprette Ordet som 
Jeg ga til verden; Jeg kommer for å 
minne dere alle om Min kjærlighet til 
dere, og Jeg velsigner dere alle; Jeg 
ønsker ikke å se dere gå fortapt, ve de 
uforstandige! rens dere, for tiden er 
nær; lytt til Mine ord, for ved å gjøre 
det Jeg ber dere om, vil Jeg tilgi dere; 
Jeg veileder dere til å leve i Fred og 
Kjærlighet, for Jeg er en Fredens og 
Kjærlighetens Gud; 
 lev hellig, be om tilgivelse og Jeg vil 
velsigne dere; 
 dere er alle Mine barn som Jeg har 
skapt med kjærlighet; 
 kom, trykk Mine ord til deres 
hjerter, for det er Jeg, Jahve, som 
leder dere; 
 
Herre, jeg er hjelpeløs og forstår 
ingenting. Jeg ser bare et stort fjell foran 
meg! 
 
frykt ikke, Vassula, for du er ikke den 
første hjelpeløse budbringer Jeg har 
vakt opp og gitt Mitt ord; tro på Meg; 
stol på Meg og Jeg vil lede deg; 
 
 

9. februar 1987 
 
fred være med deg; Jeg elsker deg, 
Mitt barn; Jeg er Jahve; Jeg har 
utvalgt deg først og fremst fordi det 
var Min vilje, men også fordi du er så 
hjelpeløs;  
 
Far, jeg elsker deg veldig høyt. 
 
det vet Jeg, og Jeg elsker deg også, 
Min datter; lytt til Meg, i tiden før du 
elsket Meg, var du så lykkelig da? 
 
Nei, aldri! 
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elsk Meg, Vassula; det er Jeg som 
lærte deg hvordan du skulle elske 
Meg; vil du gjøre fremskritt? 
 
Ja, Far, slik at jeg kan forherlige Deg. 
Jeg vil gjøre alt Du ber om, fordi jeg vil 
at Du skal bli herliggjort. 
 
Vassula, Jeg skal sørge for at du gjør 
fremskritt; Jeg vil advare deg mot det 
onde; de1 hater deg og setter hele tiden 
opp snarer for deg; Jeg er nær deg og 
passer på deg, så frykt ikke;  
 Vassula, Jeg elsker deg og Jeg elsker 
alle Mine barn, Min kjærlighet er som 
en fortærende ild som brenner uten 
opphør; Min kjærlighet er en nidkjær 
kjærlighet; Jeg tørster etter kjærlighet; 
frykt ikke, for det er kjærlighet Jeg 
snakker om, Mitt barn; Jeg bærer deg i 
Mine armer, og din litenhet behager 
Meg; Mitt barn, gjennom din 
skrøpelighet vil Jeg kunngjøre Min 
bønn om Fred og Kjærlighet; Jeg vil 
fylle deg med Mine ord, Jeg vil 
innånde Mine åpenbaringer i deg; Mitt 
barn, klyng deg til Meg, stol på Meg og 
elsk Meg med inderlighet;  
 la dem få vite det, fortell dem om 
Min kjærlighet til dem; 
 
 

10. februar 1987 
 
Vassula, det er Jeg, Jesus Kristus; Jeg 
er med deg, elskede; vet du at Jeg 
leder deg gjennom Hades?2 frykt ikke, 
Mitt lys er over deg og beskytter deg 
mot det onde; ved å vise deg frem i 
Hades vil mange sjeler bli helbredet; 
 Jeg har lært deg å elske Meg; elsk 
Meg, din kjærlighet til Meg helbreder 
                                                
1 Demonene 
2 Skjærsilden. (Min sjel er ’fremvist’ i skjærsilden. 
Ved å elske Gud, kan sjeler bli befridd fra 
skjærsilden.  Bønner befrir også sjeler fra 
skjærsilden.) 

dem;3 Jeg bruker din kjærlighet som et 
middel til å helbrede dem; helbred 
dem, Vassula, helbred dem; du bærer 
Mitt Kors sammen med Meg, Vassula; 
disse verker er himmelske verker som 
Min Far åpenbarer for dere; mange 
himmelske verker er fortsatt skjult og 
er fremdeles mysterier for dere; 
 
Mange mennesker vil ikke godta dette, 
Jesus. De vil si at det skyldes fantasien 
min. 
 
Vassula, hvor mange av dem har fullt 
ut forstått Min Fars Verker på jorden? 
 
Mange Verker har ikke blitt forstått og er 
fremdeles mysterier for oss. 
 
hvordan vil de da kunne forstå hva 
som er himmelsk?  
 Vassula, all Visdom blir gitt til de 
som er som barn; Min Far fryder seg 
over barn; vær glad, datter, og lovpris 
Min Far fordi Han er god mot deg; 
datter, vær Hans budbærer og ær 
Ham; bekymre deg ikke, Jeg leder deg; 
arbeid på denne måten; Jeg er din 
Lærer;  
 Jeg vil fortsette å forme deg, 
elskede; Jeg former deg, så vel som 
Mine andre barn; gå i fred og kom i hu 
at du blir ledet av Meg; lytt til Meg, 
Jeg elsker deg, og Jeg vil at du skal 
være hos Meg; 
 Vassula, det gleder Meg at din tro er 
blitt styrket; rens deg ved å spise Meg 
og drikke Meg; 
 
Det skal jeg, Jesus. Jeg skal gå for å ta i 
mot Den Hellige Kommunionen.  
 
kom til Meg, all Min kjærlighet 
omslutter deg; Jeg elsker deg, Mitt 
barn;  
 

                                                
3 Slukker deres ild. 
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Jesus, jeg elsker Deg og jeg vil kjempe for 
Deg. 
 
kamp ønsker Jeg ikke! for Jeg er Fred, 
og du skal arbeide i fred, for Fred;  
 fyll Meg med glede gjennom å forbli 
så nær Meg som mulig; vil du kysse 
Mine Føtter? 
 
(Jeg tok frem et bilde av Jesus og kysset 
Hans Føtter.) 
 
Jeg elsker deg, gå i fred; 
 
 

11. februar 1987 
 
Vassula, det er Jeg, Jesus Kristus; 
datter, dine lidelser vil bli Mine, og 
Mine lidelser vil bli dine; du vil dele alt 
det Jeg har, ja, til og med Mine 
lidelser; Jeg vil være nær deg og trøste 
deg når du trenger Meg, men Jeg 
ønsker til gjengjeld å bli trøstet når 
Jeg lider; 
 
Jesus, Du trenger egentlig ingen, spesielt 
ikke meg! 
 
nei, Jeg trenger ingen, Jeg er 
tilstrekkelig i Meg Selv; men deler Jeg 
ikke alt Jeg har med deg? Jeg er din 
Frelser, din Helbreder, din Far,1 din 
Brudgom; Jeg er din Gud som aldri i 
evighet vil forlate deg; 
 
(Om kvelden mens jeg var nede i 
entreen og skulle til å gå opp trappen 
med mange glass i hendene, skjelnet 
jeg helt tydelig et stort, mørkt kors 
øverst i trappeoppgangen. Det var 
enormt. Jesus hang på det og stønnet 
av smerte, han var forslått og dekket 
av blod. Jeg måtte gå forbi det. Jeg 
visste ikke hva jeg skulle gjøre. Da jeg 
passerte det, hørte jeg Jesus rope: 
”hjelp Meg, Vassula, kom nær Meg.” 
                                                
1 Les Jes. 9:5-6 

Jeg skyndte meg, lot glassene stå på 
bordet og løp og hentet notisboken 
min, og Jesus skrev: ”Min smerte er 
stor, Mine lidelser er mange; vil du 
ikke hjelpe Meg, Jeg som døde for 
deg? Jeg er naglet til Mitt Kors og Jeg 
kan ikke komme til deg, så kom, Jeg 
ønsker at du skal være nærmere Meg; 
Vassula, hvor Jeg elsker dere alle, 
helbred Mine barn, kall på dem og få 
dem til å elske Meg; vær velsignet, vær 
nær Meg, Jeg elsker deg;” Mens Han 
skrev dette ned, ble jeg dypt rystet, og 
jeg hadde ikke lagt merke til at jeg på 
et øyeblikk var dekket av svette.) 
 
Vassula, Jeg, Jesus, lider, og du 
skjelnet fullt ut Mitt Kors og Meg 
korsfestet;  
 Jeg vil at du skal føle Min 
dødsangst, lid med Meg, datter; lev i 
Meg, så vil Jeg la deg kjenne Mitt 
gjennomborede Hjerte, såret av spydet 
og såret av så mange elskede sjeler; 
Jeg elsker deg, fornekt Meg ikke, Jeg 
som led og døde for deg, vil hjertet ditt 
ha mot til å motstå Meg? Jeg har lidt 
for kjærligheten; Jeg har kalt på deg av 
kjærlighet; Jeg velsignet deg; Jeg 
mettet deg; så nå, siden Jeg valgte deg, 
forventer Jeg at du trøster Meg og 
elsker Meg inderlig; Jeg forventer at 
du svarer Meg; 
  Vassula, frykt ikke; overlat deg selv 
helt til Meg; ja, gi opp alt for Meg, 
overlat deg selv fullstendig til Meg og 
la Meg få gjøre hva Jeg vil med deg; 
 
Jeg har allerede tilbudt meg å arbeide 
for Deg, Herre. Så nå kan Du gjøre hva 
Du ønsker med meg, Herre. 
 
ja, gi opp alt for Meg; Jeg elsker deg og 
det gleder Meg å høre at du gir opp alt 
for Meg; avis Meg aldri noensinne, for 
Min kjærlighet til deg er grenseløs;  
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 Jeg vil fortsette Min undervisning 
ved å fortelle deg en hemmelighet; 
Vassula, ta fram notisboken din; frykt 
ikke, for Min undervisning kommer 
fra Visdommen, alle mysterier har 
ikke ennå blitt åpenbart; alle verker 
blir gitt til dem som vet hvordan de 
skal elske Meg;  
 
(Jeg tok fram notisboken... Jesus 
fortalte meg hemmeligheten. Deretter 
sa Han: ”Jeg vil åpenbare mange flere 
skjulte verker for deg.” Det var den 
tredje hemmeligheten.) 
 
for hver dag som går, kommer du 
nærmere Meg; 
 
Hva betyr det? 
 
det betyr at Jeg snart vil være sammen 
med deg; 
 
(Døden skremmer meg ikke i det hele 
tatt!) 
 
 

12. februar 1987 
 
Allmektige Gud, jeg ønsker ikke å bli 
forfengelig eller søke mine egne 
interesser. Jeg ber deg om å hjelpe meg! 
Jeg vil fortsette med å være et ingenting. 
Jeg vil forbli enkel og gi Deg all Ære. 
 
Vassula, Jeg er Jahve; Jeg elsker deg;  
 all myndighet vil komme fra Meg, 
Mitt barn; Jeg vil alltid minne deg om 
din litenhet; Jeg vil la deg forstå 
hvordan Jeg arbeider; lev i fred, 
Vassula, Jeg er snart hos deg; 
 
(Jeg følte meg lettet over at Gud alltid vil 
minne meg om min litenhet! Jeg hadde 
en fryktelig dag hvor jeg bare kjente tvil, 
jeg tenkte at det som skjer er helt umulig 
og at det hele er usant. Jeg følte at det 
som hendte, ikke hendte. Men likevel 

hørte jeg Gud kalle på meg. Det føltes 
som om det er helt virkelig og samtidig 
uvirkelig. Jeg følte meg som den 
elendigste av mennesker. Hva er det 
egentlig som skjer?) 
 
Vassula, har du glemt hvordan du var 
for ett år siden; Min elskede, la Meg 
påminne deg; da Jeg, Jahve, gikk blant 
de døde,1 så Jeg deg der blant de onde; 
de holdt deg fast og plaget deg; Jeg så 
deg ligge der og kjempe på egenhånd, 
din sjel var nær døden; Jeg var full av 
medynk for deg; du kom i hu Mine 
verker fra tidligere, og du forstod da at 
Jeg kunne bli ditt tilfluktssted, og da 
hørte Jeg din bønn fra jorden;  
 datter, Jeg elsket deg alltid, men du 
hadde glemt Meg; Jeg lengtet etter å 
bli elsket av deg, etter å høre deg kalle 
Meg Far; hvor mange år har Jeg stått 
utenfor din dør og ventet på at du en 
dag skulle høre Meg … Jeg var innen 
rekkevidde; ja, Jeg var så nær deg; da 
kunne ikke Mitt Hjerte motstå din 
bønn; Jeg kom full av glede; endelig 
kalte du på Meg; Jeg løftet deg til Mitt 
bryst, datter, og Jeg helbredet dine 
sår; Jeg lærte deg hvordan du skulle 
elske Meg; Jeg lærte deg hvordan du 
skulle motta Meg ved å løfte deg, og 
Jeg lot Mitt Lys skinne på deg… Min 
blomst, fortvil ikke; Jeg underviser 
deg skritt for skritt, med et ordforråd 
som du forstår;2 
 du spør Meg om hvorfor en del av 
Min veiledning ble skrevet før du var 
blitt opplært av Meg;3 Jeg vil svare på 
ditt spørsmål etter at du har svart på 
Mitt spørsmål; vet du hvor verdifull én 
eneste sjel er for Meg? 
 
Jeg vet at den er verdifull, men hvor 
verdifull den er, det vet jeg ikke, Min 
                                                
1 De åndelig døde. 
2 Gud betonet dette. 
3 Utgivers anmerkning: Vassula stilte dette 
spørsmålet 31. januar 1987. 
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Gud.  
 
da skal Jeg fortelle deg hvor verdifull 
sjeler er for Meg, og derigjennom 
besvare ditt spørsmål; en sjel er så 
verdifull for Meg at Jeg lot en del av 
Min veiledning bli skrevet bare for én 
sjels skyld, en sjel som ikke ville hatt 
noen annen leilighet før den gikk bort; 
forstår du nå? 
 
Ja, det gjør jeg, og jeg vet hvem Du 
mener. 
 
Jeg elsker deg, datter, tvil ikke på at 
denne veiledningen er fra Meg; Jeg vil 
alltid minne deg om hvem det var som 
vekket deg opp fra din søvn; 
 Jeg elsker deg, vær alltid trygg på 
Min kjærlighet; arbeid i fred og glem 
Meg ikke; 
 

13. februar 1987 
 
fred være med deg; Jeg er her, det er 
Jeg, Jesus, som leder deg; frykt ikke; 
foren deg med Meg, Vassula; alt Jeg 
ønsker av deg er kjærlighet; 
 
Jeg bekymrer meg over budskapene, jeg 
kjenner meg ansvarlig. Jeg vet ikke 
hvordan jeg skal arbeide! 
 
Jeg kan gjøre alt av Meg Selv og Jeg 
kan hjelpe alle Mine barn uten din 
hjelp, men som en Ektefelle ønsker 
Jeg å dele alt; bekymre deg ikke, for 
Jeg er Styrke, elskede; støtt deg til 
Meg og la Meg lede; kom i hu at det er 
Jeg som gir deg denne styrken til å 
møte Meg;  
 Jeg ber deg om å elske Meg trofast; 
elsk Meg inderlig; trøst Meg når Jeg 
ber om trøst, for det er mange blant 
dere som sårer Meg; et hav av synder 
begås daglig og bedrøver Min sjel, det 
gjør Meg bitter og fyller opp Mitt beger 
med sorger; hvordan kan de ha glemt 

Meg? Vassula, når en Brudgom sørger, 
hvem annen enn Sin brud, som elsker 
Ham, vil Han vende seg til for å få 
trøst? 
 
Jeg vil trøste deg, hvis jeg kan. Men hva 
skal jeg gjøre, for jeg vet jeg er uverdig 
og kanskje sårer jeg deg ufrivillig. Jeg er 
utilstrekkelig, og jeg er flau (sjenert) når 
jeg skal snakke med Deg, fordi jeg er full 
av skam! 
 
Jeg vet at alt du nå sa er sant, men har 
Jeg ikke valgt deg vel vitende om dine 
svakheter? Jeg elsker deg, Vassula, og 
alt Jeg ønsker av deg er at du besvarer 
Min kjærlighet; 
 
Jeg elsker Deg veldig høyt. Jeg tenker 
alltid på Deg. Jeg lever for Deg. Jeg 
elsker Deg. Jeg kan ikke måle hvor høyt 
jeg elsker Deg, men det kan Du. Jeg kan 
bare be Deg om å lære meg å elske Deg 
høyere, slik at det ikke lenger kan måles. 
 
elskede, hvil ditt hode mot Meg, og la 
Meg salve deg med renhet, så du kan 
bli en av Mine blomster, mettet av 
vann etter at du har tatt Meg opp; 
kom, Jeg vil mette deg, fra Min hånd 
vil du spise;  
 Jeg vil lære deg å elske Meg høyere; 
 
 

14. februar 1987 
 
(Etter å ha lest St Bernhards Memorare 
(en liten bønn til Jomfru Maria).) 
 
all denne veiledningen er fra Gud; 
 Vassula, kan du høre Meg? lytt 
igjen, Vassula, det er Jeg, Jomfru 
Maria, vær ikke redd for Meg; Vassula, 
Jeg kjenner til dine vanskeligheter 
med å forstå at alt dette virkelig 
hender deg, men Jeg ber deg om å 
stole på Gud; la din tro vokse; 
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 Han arbeider i deg, Mitt barn; vær 
ikke redd for å underordne deg, overgi 
deg i Hans hender og gjør det Han ber 
deg om; Jeg er nær deg og hjelper deg; 
gå i fred, for Han rettleder deg; 
 Vassula, Jesus former deg slik at du 
kan bli sterk og motstå fristelse; Han 
metter deg og gir deg alt du mangler; 
  
 kom i hu, datter, at Visdommen har 
oppfostret deg; vær klar over hvorfor; 
 
Det er ikke bare for min skyld, det er for 
andre også? 
 
ja, du blir formet til å være Guds 
budbringer; 
 
Jeg vet ikke hvordan jeg skal være Guds 
budbringer. 
 
Gud har talt til deg og lært deg å elske 
Ham; stol på Ham, for Hans 
rikdommer er utallige og Hans Nåde 
er bunnløs; Han elsker deg med 
ubeskrivelig ømhet og våker over deg 
med kjærlighetsfulle øyne; hvert 
himmelsk ord består til evig tid; 
 
Jeg må lære å elske Deg mer. 
 
Jeg vil lære deg det; fred være med 
deg; 
 
(Senere:) 
 
Vassula, det er Jeg, Jesus; Jeg gir deg 
styrke til å møte Meg;  
 gjør fremskritt med Meg, for Jeg vil 
befeste de ord Jeg har gitt, slik at 
mange kan lese dem og ha gagn av 
dem; datter, når Min veiledning er 
stadfestet, vil Jeg forberede deg på å 
møte Meg; Jeg lengter etter å ha deg 
nær Meg;  

 Vassula, se på Meg;1 er du glad for å 
møte Meg på denne måten? 
 
Ja, veldig. Jeg fortjener slette ikke denne 
nådegaven. 
 
ta i mot den; ta i mot det som Jeg gir, 
Jeg gir til og med til de elendigste 
sjeler; Vassula, har du hørt at Jeg gir 
visdom til de som er som barn og ikke 
til de lærde og vise; 
 
Ja, det har jeg, hvorfor er det slik? 
 
fordi barn er Min svakhet, de lar Meg 
forme dem;  
 det er uverdige sjeler jeg velger ut 
og former, sjeler som vet lite eller 
ingenting; Jeg skal forsyne deg, 
Vassula, for Jeg er rik; hos Meg vil du 
ikke mangle noe;  
 Jeg elsker deg; innser du hvor 
lykkelig du gjør Meg hver gang vi 
møtes? Jeg er lykkelig over endelig å 
ha deg nær Meg; ville ikke en far glede 
seg over å ha funnet sitt bortkomne 
barn? du forvillet deg langt vekk fra 
Meg, og Mitt hjerte var helt knust av 
sorg; du vandret avsted og Jeg stod 
fortvilet tilbake; Jeg gikk for å se etter 
deg og Jeg fant deg; skulle Jeg ikke da 
være lykkelig over å ha deg nær Meg? 
Vassula, hos Meg vil du lære; Jeg vil 
undervise deg i alle dyder for å gjøre 
deg i stand til å forherlige Meg; Mitt 
barn, lær å ta til deg rettferdighetens 
dugg; lær å forherlige Meg; lær av 
Visdommen; Jeg elsker deg; gå nå i 
fred og kall på Meg når du ønsker; la 
oss be sammen; 
 
(Vi ba sammen.) 
 
vær nå Min ledsager og bevar Meg i 
ditt hjerte; 

                                                
1 Jeg så Jesus i  ansiktet. Han så rett på meg.  
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15. februar 1987 
 
Jeg elsker Deg, men kanskje elsker jeg 
Deg på feil måte. Jeg vet ikke hva som er 
rett eller galt. Jeg tilber Deg. 
 
Vassula, kjærlighet er og forblir 
kjærlighet; Jeg vil at du skal elske Meg 
uten forbehold; Jeg er din Hellige Far, 
som elsker deg inderlig; kom til Meg 
og elsk Meg inderlig; Jeg ønsker å 
være fortrolig med deg;  
 frykt ikke, Jeg ønsker all din 
kjærlighet; Vassula, Jeg ønsker at du i 
dag skal angre dine synder;  
 
Skal jeg si det jeg angrer på til Deg nå? 
 
ja, gjør det, Jeg lytter;1 ja, datter, Jeg 
tilgir deg alle dine synder, for de er 
mange;  
 Vassula, vet du at det var Jeg som 
lærte Mine lærere å angre sine synder? 
dette er Mine forskrifter; Jeg har gitt 
Mine lærere fullmakten å høre 
skriftemål fra Mine barn;  
 Mitt barn, Jeg skrev det;2 Vassula, 
nekt Meg ikke noe; Jeg vil forlange 
mange ting av deg; er du klar til å følge 
din Gud og Frelser? 
 
Det vil jeg, så lenge jeg gjenkjenner at det 
kommer fra Deg. Jeg vil følge Deg fordi 
jeg elsker Deg. 
 
Vassula, vær aldri redd for Meg, stol 
på Meg; Jeg forbereder deg på å møte 
større prøvelser; er du klar til å følge 
Meg? 
 
Med Din hjelp vil jeg bli det. 
                                                
1 Jeg angret mine synder. 
2 Jeg forsøkte å viske ut ”skrifte”, men hånden min 
ble hindret av Gud. Jeg var i mot skriftemålet. 
 
 

 
frykt ikke, for Jeg er nær deg og støtter 
deg;  
 datter, overlat deg selv fullstendig i 
Mine hender, la Meg bruke deg, 
elskede, til å helbrede sjeler; la Meg 
knytte deg til Meg med kjærlighetens 
bånd; la Meg kjenne at du er helt og 
holdent Min; la Meg, som er din 
Skaper, fylle deg;  
 Jeg har lengtet etter din kjærlighet; 
la Min kjærlighet sette hjertet ditt i 
brann; vær helt Min; Jeg lengtet etter 
deg, Jeg lengter etter deg; lengter du 
aldri etter Meg, Vassula? 
 
Det gjør jeg. 
 
(Eller tror jeg at jeg gjør det?) 
 
Vassula, elskede, ved at du gir deg selv 
til Meg, så vil både Jeg bli forherliget 
og du vil bli renset;  
 Jeg binder deg nå til Meg; Jeg, Den 
Høyeste Gud, vil være med deg til 
enden;  
 - i sannhet sier Jeg deg at Jeg har 
valgt deg, vel vitende om at du er ikke 
noe, om at du er hjelpeløs, elendig og 
syndig; men til tross for alle dine feil, 
elsker Jeg deg; ja, Jeg elsker dere alle 
på tross av deres misgjerninger; 
 
Herre, bandt Du meg til Deg nå? 
 
ja, det gjorde Jeg; Jeg elsker deg; det 
er av kjærlighet, Jeg ønsker at du alltid 
skal være nær Meg; elskede, hør på 
Meg, Mine bånd er kjærlighetens 
bånd, de er renhetens bånd; Jeg elsker 
deg, la Mine barn forstå hvor mye Jeg 
kan elske dem; 
 Min mildhet har ingen grenser; Min 
kjærlighet er en fortærende flamme 
som setter hvert et hjerte som tar i 
mot Meg i brann;  
 Min datter, gå nå og husk at Jeg 
leder deg; kom i hu hvem det var som 
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renset deg,1 har du glemt det? har Jeg 
ikke Selv salvet deg? 
 
Jo, Herre, på den trettende. 
 
Vassula, Jeg har Selv gitt deg Mitt 
Brød og Min Vin; kom i hu at Jeg 
valgte tiden for å rense deg, Mitt 
barn;2 
 elsk Meg, la oss arbeide sammen; 
 
(Dette minnet meg om første gang jeg tok 
imot Den hellige kommunionen i denne 
kirken. Igjen skjedde det på en mystisk 
måte. Jeg var sammen med en prest, 
pater Karl. Gud hadde sendt meg til ham 
for å ta i mot Den hellige kommunionen. 
Han var ikke sikker på om han kunne gi 
Kommunionen til meg eller ikke, 
ettersom det ble bedt om på denne 
mystiske måten.  Pater Karl kom da med 
det forslag at han skulle be til Gud i 
stillhet, for at Gud kunne gi ham klarhet i 
hva han skulle gjøre, og at jeg samtidig 
skulle la min hånd skrive svarene som 
Gud ga. Gud skrev:  
 

”JEG VIL” 
 
Jeg spurte så pater Karl hva han hadde 
bedt om. Han svarte at han hadde spurt 
Gud om det var Guds vilje at jeg skulle 
skrifte for ham. Gud svarte at Han ville 
at jeg skulle skrifte for Gud.3 Karl sa da 
til meg uten å nøle at jeg skulle komme 
tilbake om fire dager for å ta i mot Den 
hellige kommunionen. I mellomtiden ba 
Gud meg angre mine synder. Jeg visste 
ikke hvordan man gjorde det, så Gud 
fortalte meg hva jeg skulle si. Jeg skriftet 
for Ham. Den etterfølgende dagen gikk 
jeg og tok i mot Den hellige 
kommunionen.) 

                                                
1 Jeg forstod ikke helt, så jeg nølte. 
2 Det er sant, for i Kirken skjelnet jeg tydelig Jesus 
ved Tabernakelet, hvor han sang sammen med de 
andre. Han ga meg selv Brød og Vin. 
 
3 Men dette skjedde unntaksvis, bare denne ene 
gangen. 

 
 

16.februar 1987 
 
(Jeg begynte å innse at jeg ikke kunne 
leve uten Gud lenger. Jeg tror Han 
virkelig knyttet meg til seg). 
 
Jeg er Jahve, Mitt barn; det er Jeg, 
vend deg til Meg; Jeg elsker deg, og på 
grunn av den store kjærligheten Jeg 
har til deg, så holder Jeg deg inntil 
Meg; frykt ikke, Mitt barn; hør på 
Meg; på grunn av Min opphøyde 
kjærlighet til deg, så binder Jeg deg til 
Meg; støtt deg til Meg, Jeg vil at du 
skal behøve Meg, Vassula; 
 
Elsker Du oss så mye? 
 
datter, har du ikke kjent Min 
kjærlighet?4Min kjærlighet til deg 
ønsker å fortære deg;  
 Jeg kjenner meg forherliget når jeg 
merker hvor knyttet du er til Meg; Jeg, 
for Min del elsker deg grenseløst og 
Jeg vil aldri noensinne gå fra deg; men 
Jeg har også sørget for at du heller 
ikke vil det; Jeg har sikret vår 
forening; forstår du? … Jeg fryder meg 
over å ha seiret;  
 Jeg ønsket at vi skulle være forenet 
for alltid; at du skulle trenge Meg, 
elske Meg og for alltid være bundet til 
Meg og Jeg til deg, så Jeg kunne elske 
deg uten hindringer og herske over 
deg;  
 Jeg som skapte deg og Jeg som 
fostret deg, Jeg som helliget deg og Jeg 
som var den første til å la Mine øyne 
hvile på deg; Jeg som fylte deg med 
Min Ånd, det var Min vilje; for Jeg er 
din Gud, Jahve, som har oppfostret 
deg, Vassula;  

                                                
4 Jo, selvfølgelig har jeg det. Det er utrolig. 
 



30 Sant liv i Gud
  
 
 Jeg forsikret meg om at båndene 
som knytter deg til Meg er for all 
evighet; du vil ikke klare å løsrive deg 
fra Meg, for Jeg er Den Høyeste; 
 
Det er skremmende, selv om jeg elsker 
Deg, Herre! Din Makt og Visdom er 
uendelig! 
 
hva har du å frykte, Vassula? er Jeg 
ikke Kjærlighetens Herre?  
 Jeg vil ta Meg av deg; Jeg vil trøste 
deg hvis du har smerter; Jeg vil 
overøse deg med Mine velsignelser; 
Jeg vil gi deg det du mangler; Jeg er 
Uendelig Rikdom; sammen med Meg 
trenger du ikke å frykte, det er Jeg 
som holder oppe jordens grunnvoller; 
la Meg få gjøre med deg hva Jeg vil; 
Jeg er så glad over å ha deg nær Meg, 
du som er så spe og svak, for Jeg vet at 
ditt hjerte vil la Meg gjøre som Jeg 
ønsker med deg; frykt ikke, for Jeg er 
din Himmelske Far, og Jeg elsker deg 
langt utover det et menneske kan 
forstå;  
 Jeg er Jahve, og hvis du ikke har 
hørt det før, så forteller Jeg deg nå at 
Jeg er kjent for å være Trofast og Mitt 
ord står fast;  
 Mitt barn, Jeg har oppvakt deg fra 
de døde for at Mitt Ord skulle bli 
skrevet; Jeg har oppfostret deg til å 
være Min budbringer;  
 siden du skal være Min budbringer, 
må du formes; du må lære å kjenne 
hva Jeg føler, hvordan Jeg arbeider og 
hvordan Min kjærlighet setter hjerter i 
brann; for hvordan skulle du ellers 
kunne vitne for Mine elskede barn?  
 kom; føl Mitt nærvær slik Jeg har 
lært deg; Jeg elsker deg, Mitt barn; 
skjeln Meg; Jeg vil at du skal være 
fortrolig med Meg;  
 Vassula, i morgen vil Jeg diktere 
deg et budskap som lærer Mine barn 
hvordan de skal være sammen med 

Meg; gå nå og gjør dine andre plikter; 
gå i fred; 
 
(Jesus kom tilbake litt senere:) 
 
Vassula, skriv; du er nå forenet med 
Meg, du vil arbeide med Meg, du vil 
lide med Meg, du vil hjelpe Meg, ja, 
Jeg vil dele alt Jeg har med deg, og du 
for din del vil gjøre det samme;  
 det å være forenet innebærer å være 
sammen for alltid; fordi Mine bånd er 
evige bånd, knytter Min opphøyde 
kjærlighet deg til Meg for evig; Min 
kjærlighet antenner selv hjerter av 
stein og setter dem i brann slik at de 
fortæres;  
 Min datter, Jeg har seiret; du 
trenger ikke å frykte, Jeg har vunnet 
ditt hjerte, elskede, og Jeg har sørget 
for at du skal være Min for alltid; 
Vassula, hvor Jeg lengtet etter å kaste 
deg inn i dypet av Mitt Hjerte og la 
Min kjærlighets flammer fortære deg 
helt og etterlate deg i henrykkelse for 
Meg, din Gud; 
 
Elsker Du meg så mye fordi jeg har gjort 
dette? 
   
har Jeg ikke gitt Mitt liv for deg? Jeg 
ga Mitt liv av kjærlighet, Jeg ofret Meg 
for din frelses skyld, av kjærlighet; Jeg 
har utgytt Mitt blod for deg, av 
kjærlighet;  
 nå har Jeg sørget for at du er bundet 
til Meg; 
 
Hvorfor? 
 
har du glemt at Jeg er helt gjennom 
Trofast? ved å binde deg til Meg er Jeg 
sikker på at du også vil forbli trofast 
mot Meg;  
 nå som vi er forenet vil vi fortsette å 
arbeide sammen; Jeg vil bruke den 
kjærligheten du har til Meg til å 
helbrede mange sjeler som ellers ville 
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blitt oppslukt av Satans flammer; du 
og Jeg skal hjelpe disse sjelene; alt du 
skal gjøre, er å elske Meg inderlig; det 
vil komme stunder hvor Jeg vil betro 
deg Mitt Kors; 
 
Men jeg er jo ingenting! 
 
Vassula, forbli ingenting og la Meg 
være alt du mangler; hvor enn Jeg går, 
vil du følge etter; alene skal du aldri 
noensinne være; du er nå forent med 
Meg;1 voks i ånden, Vassula; voks, for 
din oppgave er å bringe ut alle 
budskapene som er gitt av Meg og Min 
Far; Visdommen skal undervise deg; 
 
Ja, Far. 
 
det er så vakkert å høre deg kalle Meg 
Far! Jeg lengtet etter å høre dette 
ordet, Far2, fra dine lepper; 
 
 

17. februar 1987 
 
Vassula, hvorfor, hvorfor unngikk du å 
kalle Meg Far? Vassula, Jeg elsker å bli 
kalt Far;3 Jeg er hele menneskehetens 
Far; 
 
Jeg elsker deg, Far.   
 
Jeg elsker deg også; 
 
 

18. februar 1987 
                                                
1 Mens jeg skrev stusset jeg over at Han nå ba meg 
forbli et ingenting, mens Han tidligere hadde sagt 
at jeg måtte skynde meg å forandre meg, vokse 
meg sterkere osv. Han må ha lest tankene mine, 
ettersom Han svarte meg umiddelbart, se neste 
setning. 
2 Mens jeg ba den kvelden gjorde jeg et poeng ut 
av å unngå å si ’Far’, og jeg omtalte Ham 
istedenfor som ’Gud’ mens jeg bestrebet meg på å 
unngå ordet ’Far’. Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg 
gjorde dette, men kanskje jeg tenkte at jeg burde 
være mer formell i mine bønner.  
3 Jes. 9:5 

 
fred være med deg;  
 Vassula, du trenger ikke å skynde 
deg, forstå at Jeg arbeider på en stille 
måte, hold deg nær Meg; - 
husk at vi er i Hades;4 
 
(Senere:) 
 
Mitt Lys dekker deg; ingen5 som 
kommer nær deg kan røre eller skade 
deg; Mitt Lys er over deg som en 
Frelsens Glorie;  
 din kjærlighet til Meg helbreder og 
redder mange bortkomne sjeler som er 
på vei mot fortapelsen; Vassula, de6 er 
som små barn som er overlatt til seg 
selv, de vet ikke hvilken retning de 
skal gå i; de har gått seg vill; når Jeg er 
sammen med dem, metter Jeg dem 
med kjærlighet og noen av dem følger 
så Meg; du hjelper dem til å elske Meg 
og følge Meg;7 Jeg bruker deg på 
denne måten, Vassula;  
 
Bør jeg være tålmodig med dem og be 
hver dag? 
 
ja, vær tålmodig med dem, for de er 
elsket av Meg; helbred dem, elsk dem, 
Vassula; 
 Jeg underviser deg i Visdommen, 
Himmelske Verker kommer fra 
Visdommen; forstå når Jeg underviser 
deg;  
 kom, støtt deg til Meg; ønsker du å 
gå nå?  
 
Nei, Jesus, vi fortsetter. 
 
å, datter, Jeg elsker deg, elskede; 
arbeid med Meg og herliggjør Meg; 

                                                
4 Jesus tok meg igjen i ånden til Hades, for å se 
sjelene. 
5 Ingen forfølger. 
6 Vi er som bortkomne sauer. 
7 Med vår kjærlighet kan vi føre mennesker tilbake 
til Jesus. 
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Jeg elsker din litenhet; du er Min 
blomst, mettet av vann etter at du har 
tatt Meg helt opp i deg; Mitt barn, ha 
alltid bruk for Meg, for uten Meg vil 
du gå til grunne; Jeg vil gi deg alt du 
mangler like til enden; tillat Meg å 
gjøre med deg hva Jeg vil, for Jeg vet 
hva du trenger; 
 
(Jeg følte det som om jeg ikke var i stand 
til å skrive ned Guds veiledning, for det 
er vanskelig ettersom jeg hele tiden blir 
avbrutt og hånt av det onde. Noen 
ganger føler jeg det som om Gud har 
overlatt meg til å være et leketøy for det 
onde. Jo lenger tid det går, desto verre 
blir skjendighetene. En stund trodde jeg 
at Gud hadde forlatt meg. 
Skjendighetene er de styggeste ord man 
kan si!) 
 
Vassula, vil Jeg noen gang forlate deg? 
Jeg er helt gjennom Trofast; har du 
glemt Mine ord? 
 
Det er min feil. Jeg er svak! 
 
gi Meg nå din svakhet, så vil den bli 
oppløst i Min styrke;  
 kom, Jeg vil Selv helliggjøre deg, 
Jeg har sammen med deg nådd Min 
himmel, for i deg finner Jeg hvile; kom 
i hu at vi er forenet, og våre bånd er 
fredens og kjærlighetens bånd; disse 
bånd som binder dine håndledd og 
føtter til Mine, de er evige; for, 
elskede, du er Min; Jeg har Selv renset 
deg og forenet deg med Meg; Jeg har 
vunnet over deg;  
 Jeg ønsket at du skulle elske Meg; 
frykt ikke, for det er Jeg, Jesus, som 
holder deg oppreist; sammen med 
Meg skal du være og du skal kjenne 
Mitt Nærvær; alt Jeg ber deg om er 
kjærlighet; elsker du Meg? 
 
Det vet du at jeg gjør, Jesus. 
 

elsk Meg grenseløst; se på Meg og 
motta Min fred;  
 er det noe du vil fortelle Meg? 
 
Ja, Jesus.  
 
(Jeg kjente meg skyldbetynget over å 
måtte si dette til Ham.) 
 
Jesus, selv om jeg elsker å være hos deg 
og skrive ned disse budskapene, så må 
jeg gjøre andre ting også! 
 
Vassula, lykkelige er de som trekker 
seg bort fra sine beskjeftigelser og 
følger Meg; du vier virkelig mye av din 
tid til å skrive med Meg, men la Meg 
fortelle deg noe annet også; Jeg er 
også glad for å se deg arbeide og utføre 
mindre plikter, plikter av liten 
betydning, så lenge du gjør dem med 
kjærlighet; hver lille arbeidsoppgave 
du utfører, uansett hvor liten og 
betydningssløs den enn er, blir stor i 
Mine øyne og behager Meg, så lenge 
disse små gjerningene er gjort med 
kjærlighet; vær velsignet; 
 
(Om kvelden hadde vi gjester og jeg talte 
tallerkener, servietter osv. Jeg trodde at 
jeg hadde alt på brettet. Jeg nølte og 
spurte Jesus, som jeg visste var sammen 
med meg, ”Er det noe mer vi trenger?” 
Uten å nøle svarte Han: ”Vi trenger 
kjærlighet, Vassula;”) 
 
 

19. februar 1987 
 
Vassula, tillat deg selv å lide; alle Mine 
utvalgte sjeler led; gjennom lidelsen 
renses din sjel som gull renses i ild; 
slik blir også sjelen renset; i 
veiledningen du får fra Meg inngår 
også lidelsen; 
 
På hvilken måte gjør den det, Jesus? 
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selv om Jeg tillater deg å kalle på Meg 
når som helst, for at vi kan være 
sammen, så tillater Jeg også at 
ondskapens porter står åpne; din 
veiledning blir ingen lett oppgave, for 
det onde vil kjempe mot deg og 
forsøke å gjøre deg motløs gjennom å 
gi deg feile ord; 
 
Men Herre, Din veiledning kan villede 
meg! 
 
nei, den vil aldri villede deg eller noen 
annen; Jeg har lært deg å gjenkjenne 
Meg, Vassula;  
 Jeg har valgt en som ikke behersker 
noe språk, en som er helt avhengig av 
de ord Jeg gir; Jeg har lært deg å høre 
Meg, Jeg øver opp ditt øre; kom, vær 
tålmodig, lær å godta det Jeg gir deg, 
lær av Meg; 
 
(Jeg ble bekymret.) 
 
Vassula, alt vil bli fullkomment! 
Vassula, skriv;1 det er Jeg, Jesus; 
 
(Tvil igjen!) 
 
å, kom, det er noe Jeg lengter etter å 
fortelle deg; Min himmel er i deg, fordi 
Jeg kjenner Meg forherlighet og finner 
hvile; 
 
Jesus, jeg elsker Deg. Ja, veldig mye 
også, tjuefire timer i døgnet. Selv når 
jeg våkner opp om natten, er Du min 
første tanke. Når jeg spiser, tenker jeg 
på Deg. Når jeg arbeider hjemme, 
tenker jeg på Deg. Når jeg kjører, 
tenker jeg på Deg. Når jeg spiller 
tennis, er Du i tankene mine, og jeg 
fylles med kjærlighet til Deg, hele min 
kropp verker av kjærlighet. Men, jeg 

                                                
1 Jesus brukte det ordet som jeg ville ha brukt, og 
jeg innså hvordan Gud tilpasser Seg sjelens 
forutsetninger. 

kan ikke godta at jeg kan gi Deg hvile, 
eller at Du kan finne himmelen i meg, 
for hva er vel jeg? Et støvkorn, ja, jeg 
er helt umulig, og når Du sier dette til 
meg, så føler jeg meg enda verre i Ditt 
nærvær, og skamfull. 
 
alt det du sa om deg selv er sant, men 
Jeg elsker deg og Jeg finner hvile i 
deg; Jeg har vannet ditt hjerte med 
Mitt Blod og satt det i Mitt Hjerte; Jeg 
har renset det og gitt det Min Fred og 
Kjærlighet, elskede;  
 Vassula, Jeg som kom til deg, 
ønsket alltid din kjærlighet; Jeg har nå 
seiret; Jeg gledes i deg; elsk Meg uten 
grenser og godtgjør for de som 
glemmer Meg og som gir Meg flere 
sår; elsk Meg, Vassula, og helbred 
Mine elskede sjeler; vær Min himmel; 
 
(Senere:) 
 
Min Gud, jeg er klar over at det er Deg, 
men likevel forstår jeg det ikke helt! 
 
Vassula, det vil du en dag; 
 
Hvis jeg gjør det, tror jeg at jeg kommer 
til å besvime! 
 
når Mitt ord er blitt stadfestet; 
Vassula, Jeg har alltid vært kjent for å 
holde Mitt ord; 
 Jeg, Jahve,2 kommer ovenfra; 
Himmelen er skapt ved Min nåde; Jeg 
vil oppfylle Mitt ord, stol på Meg, 
Vassula; bekymre deg ikke for mye, 
elskede; vær nær Meg; føl Mitt 
nærvær, elsk Meg og herliggjør Meg; 
overlat resten til Meg; lev i fred;  
 Jeg former deg med Visdom, ta i 
mot Min nåde; bli ikke trett av å 
helbrede sjeler; er du glad over å være 
forenet med Meg? 
 

                                                
2 Det var Faderen som nå snakket. 
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Ja, Herre, jeg er veldig glad over å 
kjenne at jeg er forenet med Deg, selv om 
jeg nesten ikke tør tenke på det. 
 
hvorfor, Vassula? 
 
Hvorfor? Fordi jeg ikke er Deg verdig. 
 
Vassula, Jeg lengtet alltid etter å være 
forenet med deg og være deg inderlig 
nær; men glem likevel aldri at Jeg er 
din Gud og Hellig;  
 Vassula, vil du fortsatt arbeide for 
Meg? 
 
Jeg har allerede gitt mitt samtykke. Jeg 
vil fortsette å arbeide for Jahve. 
 
Jeg er Jahve, vær velsignet; 
 
(Senere:) 
 
(Jeg ba bønnen til Jomfru Maria: Den 
hellige Bernhards Memorare.) 
 
datter, det er Jesus som leder deg, 
frykt ikke, Vassula, Min datter; lytt til 
Meg, din Hellige Mor, Jeg er her, 
tilstede, nær deg; Jeg hjelper deg, Jeg 
elsker deg; Jeg vil hjelpe deg med å 
forstå måten Jesus arbeider på, 
bekymre deg ikke;  
 Jesus har nå forenet deg med Ham; 
vær glad, Vassula; du må tro Meg når 
Jeg sier deg at din sjel helbreder andre 
sjeler i Hades;1 Vassula, gjør det som 
Jesus ber deg om; Han kjenner dine 
behov; alt Han ønsker av deg er 
kjærlighet; elsk Ham grenseløst, ær 
Ham, godtgjør for dem som forbitrer 
Ham; kall på Ham og fortell Ham 
alltid at du elsker Ham; svikt Ham 
ikke; fullfør også alle dine andre små 
plikter med kjærlighet, for 
kjærligheten, for kjærlighetsgjerninger 
er det som teller mest for Ham, 

                                                
1 For meg var Hades det samme som skjærsilden. 

uansett hvor små og betydningsløse de 
enn virker for deg, så er de av stor 
betydning i Hans øyne, og blir derfor 
store; følg Ham og godtgjør for andre 
som ringeakter Ham;  
 datter, nå som du er forenet med 
Ham vil du kjenne Hans Kors; du vil 
kjenne Hans Hjerte; Han vil be deg om 
å dele Hans følelser; Han vil be deg 
om å hjelpe Ham; Han vil be deg om 
hvile; Han vil be deg om å dele Hans 
Kors; lid når Han lider, gled deg når 
Han gleder Seg; dine lidelser vil bli 
Hans; imøtekom Hans ønsker, for Han 
er Gud; lær deg å gjenkjenne Ham, 
kom i hu alt det Han har lært deg, for 
Han er en Elskende Gud, full av Nåde; 
Han elsker dere alle med uutsigelig 
ømhet; Han vil aldri be dere om noe 
som kan skade dere; Han er mild og 
god; lær å gjenkjenne Ham, Vassula;  
 Han er en Gud full av Kjærlighet, 
aldri brysk; Han vil våke over deg og 
beskytte deg mot alt ondt; Han vil 
aldri forlate deg; Vassula, fatt mot; 
datter, kall på Meg når du ønsker; Jeg 
elsker deg; 
 
Jeg elsker Deg også, Mor. Lær meg å 
elske Deg mer! 
 Jesus, jeg elsker Deg. 
 
Jeg er her, elskede; det er Jeg, Jesus; 
 
(Jeg overga meg igjen.) 
 
Jeg elsker deg; gi Meg ditt lille hjerte, 
der vil Jeg så Fredens og 
Kjærlighetens frø; Jeg vil forme deg 
slik som Jeg ønsker du skal være; 
ingenting skal være forgjeves; alt skal 
skje for å frelse Mine barn; frykt ikke, 
la Meg lede deg, datter; 
 
(Denne morgenen var jeg oppfylt av 
kjærlighet til Jesus, men jeg kjente 
samtidig en engstelse for at Han skulle 
forlate meg, siden jeg er et ingenting, og 
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et ingenting som elsker Gud kan sikkert 
sies å være en bespottelse mot Hans 
Hellige Navn.) 
 
å datter, Jeg elsker deg; vær hos Meg; 
Jeg vil aldri forlate deg; å, Mitt barn; 
det er få som ærer Meg som du gjør;  
 Vassula, Min Vassula, Jeg tar hånd 
om deg; når Jeg har overlevert Min 
veiledning, vil Jeg ikke vente lenger; 
Mitt Hjerte lengter etter din lille sjel; 
å, hvor Jeg lider over å ha deg nede på 
jorden;1 Jeg skal hente deg tilbake til 
Meg, forløse deg til Mitt Hjertes glede, 
for Jeg brenner av lengsel etter å ha 
deg hos Meg igjen; ta i mot Min Fred, 
Jeg er snart hos deg; 
 Vassula, vil du skrive ned Mitt neste 
Budskap? 
 
Ja, Herre. 
 
er du klar?   
 
(Jeg hadde unngått dette budskapet i 
flere dager, men nå kjente jeg meg klar 
for å ta i mot det. Jesus hadde allerede 
snakket om det for en stund siden.) 
 
Ja, Herre. 
 
elsker du Meg? 
 
Veldig mye.  Det vet Du at jeg gjør. 
 
ønsker du at også andre skal elske 
Meg? 
 
Ja, det er mitt ønske nå. 
 
arbeid så med Meg og skriv ned alt Jeg 
forteller deg; er det i orden, Vassula? 
 
Jeg ville bare si at det er som et mirakel 
å bli ledet på denne måten, Herre. 
 
(Et budskap om fred.) 
                                                
1 I dagens mørke verden. 

 
det var Min vilje, Vassula; Jeg har 
valgt deg for å vise verden at Jeg 
verken trenger myndighet eller 
hellighet;  
 Jeg har utvalgt et barn som er 
hjelpeløst og syndig, et barn uten 
myndighet og som ikke kjenner 
innflytelsesrike personer, for ved Min 
nåde å vise Min Fred og Min 
Kjærlighet til dere alle gjennom dette 
svake redskapet;  
 Jeg ønsker å overbringe Mitt 
Budskap til denne mørke verden, for å 
utgyte Mitt Hjerte for verden; for Min 
Nåde er uutsigelig og Min kjærlighet 
går utover all menneskelig forståelse;  
 Himmelen over oss i all sin 
Herlighet hersker for alltid i fred og 
kjærlighet, og Jeg skal sørge for at fred 
og kjærlighet også skal seire over det 
onde på jorden;2 Min fred skal dekke 
jorden som når en morgendis kommer 
ned fra høydene og sprer seg utover 
dypene, fra jordens ene ende til den 
andre;  
 Jeg kommer for å forkynne Mitt 
Budskap til dere alle og vende dere 
bort fra deres onde gjerninger; Mitt 
ord skal være som et sedertre, som 
brer ut sine grener som armer og 
helbreder deres ondskap, som metter 
dere i deres elendighet og befrir dere 
fra det onde; Jeg kommer enda en 
gang for å opplyse denne mørke 
verden og gjenopplive den flakkende 
flammen, som er i ferd med å slukne; 
Jeg vil omgi dere med Min Fred;3  
 Jeg elsker dem, Vassula, å, hvilken 
kjærlighet Jeg har til dem! har Jeg 
ikke ofret Meg Selv som et lam for 
dem, for å frigjøre dem? Jeg led for 
dem; 

                                                
2 Skje Din Vilje, som i Himmelen så og på jorden… 
3 En tanke streifet mitt sinn, jeg tenkte: ”Men, det 
er ikke verd bryet med den typen mennesker, for 
de kommer aldri til å lytte.” 
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 Mine elskede, ble Mitt Blod utgytt 
forgjeves? Jeg har utgytt Mitt Blod for 
at deres synder kunne bli nedsenket i 
Det, slik at dere kunne bli renset; Jeg 
har badet dere i strømmen av Mitt 
Blod, for å overvinne det onde og befri 
dere;  
 Jeg er blant dere alle; men ikke 
desto mindre er dere ledsaget av 
Satan, for han har funnet måter å 
forføre dere på, så dere faller i hans 
gudløse nett;  
 Jeg, Gud, holder ikke ut med å se at 
dere går mot fortapelsen; Jeg er her 
for befri dere fra hans snarer;  
 det er derfor Jeg står foran dere, for 
at dere skal vite hvem deres Frelser er; 
Jeg kommer enda en gang med Mitt 
Hjerte i Min Hånd, og tilbyr dere det; 
vil dere avslå det? vil dere avslå Min 
Fred? Jeg kommer for å kalle på dem 
som leder Mine barn ut i et blodbad; 
Jeg vil at de skal høre Mitt kall, for 
Mitt ord skal komme som en hammer 
som knuser klippen,1 og som trenger 
inn i hvert hjerte;  
 Jeg spør dere, har dere glemt deres 
Gud, eller er Han av liten betydning i 
deres øyne? frykter dere Meg ikke? Jeg 
trettes av deres stolte streben! Jeg har 
lært dere å elske Meg, men også å 
frykte2 Meg, for Jeg er den Allmektige;  
 så hva har dere gjort? dere bereder 
deres egne graver fordi dere har sådd 
ondskapens frø og spredd dem ut over 
jorden, og nå høster dere dette og lar 
dere mettes av ondskapens frukter; 
forstå at hele Mitt Kongedømme 
regjerer i Fred, hele Mitt skaperverk 
ble skapt i fred og kjærlighet; Mine 
øyne har blitt trette av å se at dere 
slakter hverandre;  

                                                
1 En dag opplyste Gud meg slik at jeg forsto at 
klippen er våre hjerter, våre hjerter dekket med 
stein. 
2 Å akseptere, respektere. 

 Jeg bryr Meg om dere, for Jeg er 
deres Far, som elsker dere; se, Jeg 
kommer i all Min Makt; Jeg, som er 
deres Gud, Jeg kommer til dere for å 
tilby dere Mitt Hjerte; her, ta i mot 
Det, Det er helt deres; Mitt Hjerte 
flenges og rives i stykker, kjenn Det; 
Det er ikke annet enn et stort sår … 
dere har revet i stykker Hjertet til 
deres Gud; dere har gjennomboret Det 
gang på gang; 
 krigsledere, må Jeg komme og trå 
på dere for å vise Min makt? må Jeg 
åpenbare Meg Selv med vrede? Mitt 
Nådesbeger renner over og Mitt 
Rettferdsbeger er fullt! Jeg, som 
pustet Liv i dere og helliget dere, Jeg, 
alle skapningers Gud, som badet dere i 
Min Hellighet, kommer til dere med 
Min Fred og formaner dere om å 
omvende dere og leve i Min Fred;  
 Jeg skal dekke hele universet med 
Min Fred og la den herske over dere; 
for Jeg er Fred og Kjærlighet og All 
Visdom; Min bønn er rettet til hele 
verden; de må vite at fred hersker i 
Mitt Rike; til tross for deres ondskap 
kommer Jeg for å velsigne dem og lyse 
over dem, for de er Mine elskede 
sønner og døtre; 
 lytt til dette Hjertet som deres Gud 
tilbyr dere, et Hjerte dere har glemt og 
ikke lengre kjenner, et Hjerte som 
elsker dere og leter etter dere for å gi 
dere liv; 
 slutt med å gjøre onde gjerninger! 
slutt med å gjøre opprør mot Meg! er 
dere redde for Min Lov? Min Lov er 
ikke en opprørets Lov, Min Lov er en 
fredens og kjærlighetens Lov; følg den 
Lov Jeg har gitt dere, rett dere etter 
Den og frelsen vil være deres; deres 
svakhet er at dere ser bort fra Min lov 
og blindt tror på deres egne lover, og 
på den måten leder dere 
menneskeheten frem mot ødeleggelse 
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og frister deres neste til fiendtlighet; 
deres lover er basert på vold; 
 å, barn! har Jeg sådd hatets frø i 
deres sjel? Min Sjel er Kjærlighetens 
Kilde og Livet Selv, og ved Den ble alt 
skapt; 
 Vassula, gjør ikke noe mer; Jeg 
elsker deg; stol på Meg, la din 
kjærlighet dekke Mitt Hjerte, foren 
deg i Meg; elsk Meg og arbeid med 
Meg; 
 
Det vil jeg, Far. Hjelp meg til å bli verdig, 
slik at jeg kan herliggjøre Deg. 
 
 

26. februar 1987 
 (Beatrice og jeg fløy til Chittagong, og 
der krysset vi elven for å finne landsbyen 
Diang, hvor vi skulle møte Raymond 
Dujarrier, som er en fransk mystiker, 
katolsk prest og halvveis eremitt. Han er 
også inspirert av hinduismen, 
buddhismen og islam. Han forsøker å 
forene alle. Vi reiste dit for å utveksle 
ideer og vise ham budskapene. Han kalte 
dem: hjertets guddommelige 
åpenbaringer. Det han sa samsvarte 
sterkt med åpenbaringenes idé og 
formål: de er ikke ment bare for meg, 
men skal være til gagn for andre. Hele 
reisen gikk uten hindringer, som om 
noen hadde planlagt alt. Jeg glemte å 
nevne at jeg dagen før avreisen til Diang 
var veldig bekymret, og jeg spurte meg 
selv hvorfor jeg dro til Diang, for hva 
hadde jeg å vise fram? Hele dagen forløp 
med smerte. Så på avreisedagen fikk jeg 
de første ordene: ”En løgner ledet deg, 
samle alt sammen og brenn det.”  Jeg 
skjønte da at det onde fra dagen før 
hadde forsøkt å hindre meg i å reise. Like 
etter dette budskapet følte jeg Guds 
nærvær og Han skrev: 
”Jeg vil være med deg til det siste, vi er 
forenet for alltid; la Mitt Lys skinne på 
deg, Mitt barn; Jeg, Jahve, leder deg; 
ær Meg ved å elske Meg;”) 
 
 

1. mars 1987 
(Flere ganger i dag sa Jesus til meg 
idet jeg skjelnet Ham i nærheten av 
meg: ”bli aldri trett av å skrive;”) 
 
Vassula, Jeg ønsker at Mine ord skal 
bli kjent av mange; det er ord som 
kommer direkte fra Mine lepper, for 
alle åpenbaringene Jeg har inngitt deg 
er fra Meg; Jeg arbeider på denne 
måten også; nå og da kommer Jeg for 
å gjenoppfriske alt det Jeg allerede har 
lært dere; Jeg er deres Frelser som 
alltid er nær og alltid rede til å dra 
dere bort fra det onde; Jeg kommer til 
dere fylt av håp om at Mine ord vil 
trenge inn i hjertene og hvile der;
 Vassula, vil du godtgjøre for andre? 
Hva betyr godtgjøre i denne forbindelse, 
Herre? 
å godtgjøre betyr å gjøre bot for andre 
som ikke svarer på Min kjærlighet; 
gjør bot for andre; alt du må gjøre er å 
elske Meg av hele ditt hjerte og sinn; 
Jeg elsker Deg! Men jeg vil lære å elske 
Deg uten begrensninger for å kunne 
godtgjøre mer. 
kom, Jeg vil undervise deg; har Jeg 
noensinne ikke holdt Mitt ord? datter, 
Jeg er din Lærer og du vil lære alt av 
Meg; Jeg vil la deg gjøre fremskritt; 
Jeg er ikke verdig noe av det Du gir meg, 
og det vet jeg med sikkerhet når jeg 
sammenligner meg med ydmyke og 
hengivne mennesker. Jeg er ikke stolt 
over å ha blitt utvalgt som den usleste 
person – og også langt verre enn den 
nest verste – til å motta denne 
veiledningen. Jeg vet at jeg ikke er 
utvalgt på grunn av mine kvaliteter. 
Tvert i mot har jeg blitt valgt på grunn 
av min usselhet. Du har bekreftet det, 
Herre! 
Min Fred være med deg, Vassula; ussel 
er du, men Jeg elsker deg likevel; gi 
Meg all din usselhet og Min Nåde vil 
fortære den; kjenn deg elsket av Meg; 
kom, støtt deg til Meg; lytt til Meg; vær 
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sammen med Meg; glem ikke at Jeg er 
din Hellige Ledsager; 
 
 

2. mars 1987 
ære være Gud, Faderen, som har 
reddet deg fra det onde; 
Hvem er du? 
det er Jeg, Jesus, hvorfor spør du? 
(Her kjente jeg meg flau. Jeg forstår 
fremdeles ikke hvem som er Faderen, og 
hva som er forskjellen mellom Faderen 
og Jesus. Hvis Han henviser til Gud, 
Faderen, hvordan kan da Jesus si at Han 
også er Far?) 
lytt, Vassula, gi Meg din 
oppmerksomhet; forstå at Gud og Jeg 
er Én;1 Jeg er Faderen og Sønnen;2 
forstår du nå? Jeg er Én, Jeg er Alle i 
Én; Jeg er Alle i Én; 
Er du Alle i Én?! 
det er Jeg; 
Og Lyset? 
Jeg er også Lyset; lytt til Meg; 
(Her tenkte jeg at det ville bli vanskelig å 
forstå og skrive ned, siden også 
spørsmålet om Den Hellige Ånd var i 
tankene mine.) 
la oss forsøke; Den Hellige Ånd 
kommer fra Meg; forstår du nå? Alle i 
Én, Den Hellige Treenighet er Én;3 du 
kan også kalle Meg Far;4 Visdom 
kommer fra Meg, Jeg er også Visdom;
    det er Jeg, Jesus; kom til 
Meg hver gang du tviler; 
Men jeg kjenner meg forlegen over at jeg 
fortsatt i blant tviler, selv om jeg har 
fullført elleve notisbøker med 
åpenbaringer. Ingen annen ville vært 
som meg. På dette tidspunkt ville enhver 
annen blitt til en helgen! 
hver gang du kjenner deg forlegen, så 
elsker Jeg deg enda mer; Vassula, 
kom, du er Min elskede og Jeg finner 

                                                
1 En Treenig Gud, forenet i ett vesen. 
2 ”Den som har sett Meg, har sett Faderen… Jeg er 
i Faderen og Faderen i Meg” (Joh. 14:9-10) 
3 I substans. 
4 Jes. 9:5: ”Evig Far…” 

min glede i å hvile i deg;     elsker 
du Meg? 
Det vet Du at jeg gjør, Herre, men noen 
ganger kjenner jeg meg kald som en 
stein! Så utakknemmelig jeg må være! 
hver gang du kjenner det slik, er det 
Jeg som bruker din kjærlighet til å 
varme opp andre sjeler som trenger 
varme; sjeler som er kalde mot Meg; 
forstår du nå?  
 datter, skriv disse ordene nå:5 ”Jeg, 
Jahve, vil dekke dere med Min 
Kjærlighet, gi dere alle Min Fred og 
forkynne Mitt Ord til alle folkeslag, for 
se, i Meg råder Kjærlighet, Fred, Nåde 
og Visdom; Jeg vil opprette Mitt Rike 
som i Himmelen så og på jorden;” 
 Vassula, dette er bare en del av Mitt 
budskap; skriv resten senere; kom, 
vær nær Meg; 
 
 

3. mars 1987 
 
det er Jeg, Jesus; 
Tilgi meg alle mine synder. 
Jeg tilgir deg; kom, Jeg gleder Meg 
over deg; kommer du i hu den dagen 
Jeg viste deg Min herlighet? 
Ja! 
ønsker du å få se mer? 
(Jeg følte meg usikker.) 
Far, kan jeg ikke vente litt? 
 
gjør det; Jeg vil spørre deg om det 
senere; Jeg vil gjerne vise deg mer av 
Min herlighet, slik at du kan beskrive 
for Mine barn hvordan Mitt Rike er; 
 når det gjelder Mitt forrige budskap, 
så skal Jeg si fra til deg når Jeg 
kjenner at du er rede til å skrive det 
ned; Vassula, vil du la Meg bruke deg i 
dag? 
På hvilken måte, Herre? 
 
                                                
5 Jeg forstod at dette var en fortsettelse av 
budskapet om fred. (Utg. anm: se ovenfor, 19. 
februar 1987) 
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ved å bruke essensen av din kjærlighet 
til Meg; så elsk Meg inderlig, Vassula; 
Jeg ønsker å redde en veldig spesiell 
sjel fra å falle, hun er en av Mine 
utvalgte; vi kan fortsatt redde henne, 
Vassula;  
 Jeg vil etterlate to rene dråper av 
Mitt Blod på ditt hjerte; disse to 
dråpene er nok til å dekke hele hjertet 
ditt og la deg føle Min sorg;  
 
Hva skal jeg gjøre? 
 
kan du arbeide med kjærlighet for 
kjærligheten? 
 
Jeg vil forsøke, Herre. 
 
foren deg med Meg; vi vil helbrede 
sjelen hennes i dag; vi vil styrke 
henne;  
 Jeg vil lære deg hvordan Jeg 
arbeider, for dette er Himmelske 
verker, alle Hellige verker kommer fra 
Meg; Visdommen underviser deg; 
glem aldri dette, du er Min blomst som 
Jeg setter ut i Mitt Lys for å vokse; Jeg 
vil rense din jord og gi deg det du 
mangler; Jeg vil komme tilbake og la 
deg få vite hvordan det går med sjelen 
til Min utvalgte; Jeg elsker deg; elsk 
Meg, Vassula, for det er så mange som 
er avhengige av denne kjærligheten; 
 
(Senere på kvelden ble jeg angrepet av 
det onde, som anklaget meg. Jeg visste at 
det ikke var Gud, siden jeg har erfart at 
Han aldri vil anklage meg.) 
 
Jeg velsigner deg, datter; Jeg vil aldri 
anklage deg for det Jeg, Jahve, har gitt 
deg;  
 Jeg gleder Meg i deg; Jeg har 
utvalgt deg til å åpenbare Mitt Ansikt; 
mediter, Min Vassula; kjenn, kjenn 
denne kjærligheten Jeg har til deg; 
snart vil du se Meg; ja, Jeg kommer; 
 

Herre, når Du henter meg venter jeg meg 
ingenting, siden jeg ikke har gjort noe og 
er ute av stand til å gjøre noe. Igjen 
ender det med ordet ’uverdig’. Men jeg 
lengter etter å være hos Deg! 
 
Vassula, kjenn Min hånd; Min hånd 
prøver så sterkt å få tak i deg og holde 
deg nær Meg; Jeg lengter etter å 
beskytte deg; Jeg ønsker å la deg synke 
i Mitt Hjertes dyp og gjemme deg der 
helt for Meg Selv; det virker som du 
har glemt Mine ord, har Jeg ikke 
bundet deg til Meg for evig? er vi ikke 
blitt forenet ved at Jeg har lagt en 
kjærlighetskrans over den?1 Min 
elskede, vi arbeider sammen; Jeg er 
din Gud og Veileder; 
 
Min Herre, jeg er svak og trenger Deg. 
Jeg trenger å bli styrket i alt, slik at jeg 
kan ære Deg. 
 
Vassula, se på Mine hender; legg dine 
hender slik at dine fingertupper 
berører Mine; 
 
(Jeg så noe som lignet lyn komme ut fra 
Hans fingertupper, som elektrisitet.2 Jeg 
la hånden min slik at fingertuppene rørte 
ved Hans fingertupper. Jeg gjorde dette 
mens jeg forsøkte å skjelne Ham og 
meditere.) 
 
kjenn Min Hellighet, Min Styrke 
trenger inn gjennom dine 
fingertupper; slike verker er 
Himmelske verker; Jeg velsigner deg; 
støtt deg til Meg; du har nå opptatt 
Meg i deg; la dine hender forbli i Mine 
og kjenn Min varme; 
 
(Senere:) 
 

                                                
1 Over vår enhet. 
2 ”Glansen fra ham er som lyset, stråler går ut fra 
hans hånd. Hans makt er skjult i dem.” (Hab. 3:4) 
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Vassula, hør på Meg; nå har vi reddet 
henne fra å falle; vær glad! Jeg har 
brukt essensen av din kjærlighet; vi 
arbeider sammen, hjelper og helbreder 
sjeler; bli aldri trett av å helbrede dem, 
datter; 
 
(Igjen ble jeg angrepet av det onde. De 
sa: ”Forsvinn herfra.”) 
 
Vassula, kom til Meg; ta i mot Min 
kjærlighet; forstår du hvorfor de hater 
deg? du redder Mine elskede sjeler fra 
det onde, og bringer dem tilbake til 
Meg; 
 
Herre, hva med all den kjærlighet som 
andre gir Deg, hjelper det også? 
 
ja! all kjærlighet blir brukt for å 
gjenopprette og helbrede sjeler;  
 
(Fortsettelsen av fredsbudskapet.) 
 
Mitt Rike vil spre seg og vokse ved all 
den kjærligheten som blir gitt; 
 i sannhet sier Jeg deg at Mine 
lidelser ikke vil være forgjeves; med 
umåtelig stor Herlighet skal Jeg seire 
over alt ondt; Jeg vil sette hvert hjerte 
i brann og slik spre ut kjærlighetens og 
fredens såkorn som forener Mine 
barn; over hele universet skal Mitt Lys 
stråle ut, for det er Min Vilje; 
 ær Meg, Vassula, ved å elske Meg; 
kyss Mine hender; 
 
(Mens jeg kysset bildet av Hans hender, 
forsøkte jeg også å skjelne Hans virkelige 
hender.) 
 
ær Meg alltid; Jeg elsker dere alle; 
kom nærmere Meg, elskede, for Min 
kjærlighet til dere er større enn dere 
noensinne kan forestille dere; 
 
(Jeg kjente så stor glede fra Gud. Gud 
var så glad!) 

 
 

4. mars 1987 
 
Ettersom jeg vet at jeg er så troløs er jeg 
redd for at jeg kanskje en dag, i min 
svakhet, forlater Deg. Tanken er 
forferdelig. Jeg kan ikke se for meg 
hvordan det skulle kunne skje, og jeg vil 
ikke at det skal skje, og jeg vil heller ikke 
at Du forlater meg! 
 
Vassula, Jeg, Jahve, elsker deg, vil Jeg 
noen gang forlate deg? vi har bånd 
som binder oss sammen, og derfor er 
du ute av stand til å forlate Meg; 
forstår du det? Jeg har tatt Meg av vår 
forening; vi vil forbli forenet like til det 
siste, i en enhet der du trenger Meg og 
elsker Meg inderlig og hvor Jeg fritt vil 
råde over deg og elske deg uten 
hindringer, alltid fylt av lengselen etter 
å forløse deg, slik at du kommer hit til 
Meg; 
 
Sa du det, min Gud? 
 
Jeg har sagt det;  
 vil du stille Meg spørsmålet ditt? 
 
Det tør jeg ikke! 
 
hvorfor? vær ikke redd for Meg; 
 
(Jeg visste at Han visste, men jeg ønsket 
det ikke skrevet ned på papiret.)  
 
Vær så snill, Gud! 
 
 kom, la Meg undervise deg, Jeg er 
den Allmektige og Jeg vet hva som er 
best for din sjel; hvis en av dere stiller 
Meg et spørsmål eller ber om en 
tjeneste, så vil Jeg svare; Mitt svar vil 
gi sjelen den aller beste næring; det er 
som om Jeg av alle frukter valgte ut 
den aller beste som kunne gi sjelen det 
beste resultatet; 
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 vet du hvor mange ganger Jeg kan 
tilgi?  
 
Ja, Herre, men i noen bøker står det at 
selv om Du ikke vil svare dem (på en 
overnaturlig måte,) så gjør Du det 
likevel, men motvillig og i vrede. 
 
Jeg, Jahve, sier deg dette, ”Mine 
tanker er ikke deres tanker, og deres 
veier er ikke Mine veier”;1 Vassula, Jeg 
er en Gud full av Barmhjertighet, en 
Kjærlighetsfull, Hellig Far for dere; 
Jeg kjenner deres behov og svakheter; 
Min kjærlighet til dere alle er en 
nidkjær kjærlighet; kom, kom 
nærmere Meg; Jeg, Jahve, bruker 
enhver mulighet til å nå dere; 
 
Min Far, når jeg er sammen med Deg 
føler jeg meg så elsket av Deg, og min 
kjærlighet til Deg vokser. Likevel er jeg 
redd for å svikte Deg, siden jeg er så 
syndig. 
 
Vassula, er Jeg ikke klar over alt dette? 
du er et støvfnugg, og hvis Jeg blåser 
på det, så vil du forsvinne; Jeg vet 
hvor skjør du er, for når alt kommer til 
alt er du bare en flyktig skygge på 
jorden; men Mitt blikk viker aldri fra 
deg i din litenhet og usselhet; Jeg ser 
på dine svakheter med Medlidenhet og 
Kjærlighet; frykt ikke, for Jeg vil 
styrke deg; dine synder tar Jeg på Meg 
og Jeg gir deg Min tilgivelse; Vassula, 
gjør ikke mer i dag; Jeg vil kalle på deg 
i morgen; Min Fred være med deg; 
 
 

5. mars 1987 
 
fred være med deg;  
 Vassula, elsker du meg? 
 
Jeg elsker Deg, Jahve, min Gud, av hele 
mitt hjerte, og nær Deg ønsker jeg å 
                                                
1 Det innebærer at denne teorien ikke stemmer. 

være.  
 
Jeg elsker deg også; Jeg vil aldri 
forlate deg;  
 Vassula, Jeg er Konge og Fredens og 
Kjærlighetens Hersker; Jeg står foran 
dere og åpenbarer Mitt Hellige Ansikt 
for dere alle; dette er begynnelsen på 
Mitt kall til Fred og Kjærlighet; datter, 
Jeg vil fortsette å undervise deg med 
Visdom; Du behager Meg; gled Meg, 
lytt til Mine kall og skriv dem ned; bli 
ikke trett av å skrive; kom, alt dette vil 
ikke være forgjeves;  
 
Ja, Min Herre. 
 
Jeg gir deg Mine velsignelser; kom og 
støtt deg til Meg; forherlige Meg ved å 
elske Meg, datter; søk Meg alltid; avvis 
Meg aldri; godtgjør for andre; oppfyll 
Mitt ord; ta i mot Min Fred som varer 
evig; 
 
(Senere:) 
 
Vassula, forbli nær Meg; Jeg vil minne 
deg om at Jeg som en Brudgom vil 
sørge for at du får alt hva du mangler 
og det i overflod; Jeg elsker deg; hvert 
ord Jeg sier vil bli skrevet; vi skal 
arbeide sammen; bli ikke trett av å 
skrive; 
 
(Jeg ba bønnen til Hellige Mikael. Hellige 
Mikael svarte meg.) 
 
med Guds kraft vil Jeg, Hellige Mikael, 
styrte i avgrunnen Satan og de andre 
ondskapens ånder som til sjelenes 
ulykke ferdes omkring i verden;  
 
(Deretter ba jeg bønnen, Den Hellige 
Bernhards Memorare, til Jomfru Maria.) 
 
elskede, datter, Jeg skal hjelpe deg; 
Min evige Fred være med deg; Jeg er 
hos deg til enden; oppfyll Budskapet, 



42 Sant liv i Gud
  
 
Vassula; oppfyll Guds ord; støtt deg til 
din Hellige Far, for Han er Allmektig; 
elsk Ham og forherlige Ham, vil du 
gjøre alt dette? forbli nær oss; Jeg 
elsker deg; 
 
 

6. mars 1987 
 
Vassula, det er Jeg, Jesus, din Frelser; 
er du sulten? 
 
Ja, akkurat nå er jeg faktisk det. 
 
vær alltid det, hungre etter Mitt Brød; 
kom, Mitt Brød er gratis og når du 
spiser av Meg, vil du bli mett; 
 
Jesus, jeg snakket om jordisk brød... 
 
det vet Jeg, Vassula, men hvilket brød 
ville du foretrekke? 
 
Begge deler, Jesus. 
 
ditt brød metter deg bare en stund, 
men når du spiser av Mitt Brød, vil du 
bli mettet; ’den som spiser av Mitt 
Brød, skal leve til evig tid’;1  
 Jeg vil mette deg, Vassula; 
 
Jeg elsker deg, Jesus. 
 
å, datter, som Jeg lengter etter å høre 
disse ordene fra alles lepper! «Jeg 
elsker deg, Jesus»; vil du kjenne Mitt 
Hjerte? se på Meg, Jeg står foran deg; 
 
(Jeg så på Hans Hjerte. Hele Hans Bryst 
var blitt lysende.) 
 
Mitt Hjerte er opptent av brennende 
kjærlighet; Mitt Hjerte vil fortære deg i 
Sin kjærlighet; Mitt Hjerte vil lokke 
deg til Meg, slik at du vil bli Min for all 
tid! kom, datter, hev stemmen for 

                                                
1 Joh. 6:48-51. 

kjærligheten, hev stemmen for freden, 
vær forenet med Meg til det siste; 
kom, la oss gjenopplive de andre; elsk 
Meg av hele din sjel og av hele ditt 
sinn, så du kan ære Meg, elskede; 
 
Jesus, det er smertelig å elske Deg, fordi 
man ønsker å være hos Deg, jeg mener, 
borte fra kroppen og nær Deg. Det er 
derfor det er smertelig å elske. 
 
Jeg lider også på grunn av Min Store 
Kjærlighet til dere alle; Jeg led 
grusomt på grunn av kjærlighet; Jeg 
lider fortsatt når Jeg ikke får noe 
gjensvar på den Kjærligheten Jeg har 
til dere; kan du forestille deg hvordan 
Jeg føler det? elskede, Jeg trenger 
sjeler som i sannhet elsker Meg; sjeler 
som kan godtgjøre for dem som 
overser Meg; fortell dem, la dem få 
vite hvordan det kjennes å elske noen 
så høyt at Jeg har gitt Mitt liv for dem 
av kjærlighet, og likevel ikke få noe 
gjensvar, ingen kjærlighet!  
 bli ikke trett av å bære Mitt Freds- 
og Kjærlighetskors; når du bærer Det 
for Meg gir det Min trette Sjel hvile; 
Jeg trenger å hvile, elskede; 
 
Jesus, jeg vil gjøre det Du ønsker og 
forsøke å forstå hva Du sier til meg. 
 
(Om kvelden var sjelen min tung og 
trist.) 
 
 

7. mars 1987 
 
Vassula, Jeg, Jesus, elsker deg; 
elskede, Jeg har hvilt; kom, Jeg er 
fornøyd; tro Meg, Jeg kjenner Meg 
uthvilt! la oss arbeide med kjærlighet 
og godtgjøre; kom, Jeg vil lære deg å 
godtgjøre; Jeg er Livets Eliksir, Jeg er 
Oppstandelsen; 
 
Jesus, jeg ønsker virkelig at hver sjel 
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elsket deg! Det må være forferdelig ikke 
å få noe gjensvar på en kjærlighet så 
Stor som Din! 
 
Vassula, Mitt ønske er allerede 
innpodet i din sjel; datter, fyll Meg 
med glede og lær å si, ”la oss gå og 
arbeide, la oss gjøre det ene eller det 
andre,” bruk ordet ”oss”, vi er forenet 
for alltid! behag Meg ved å si, ”Far, 
skje din vilje,” nekt Meg ingenting; 
 datter, i dag skal du følge Meg inn i 
Min fiendes mørke rike, for å se 
lidelsen til de sjelene som har avvist 
Meg; 
 
Jesus, har de gått fortapt? 
 
de som er i helvete har gått fortapt, 
men de som er i skjærsilden vil bli 
reddet1 av kjærligheten fra Mine 
elskede som ber og godtgjør; frykt 
ikke, for Mitt Lys beskytter deg og Jeg 
er med deg; 
 
(Jeg så meg selv under jorden. Det så ut 
som en underjordisk hule, mørk, og bare 
opplyst av flammer. Det var fuktig og 
jorden var klisset. Jeg så mange sjeler 
som stod på rekke og rad. De var bundet 
og bare hodene deres syntes, ansiktene 
deres var angstfylte. Det var et høyt 
støynivå der, det hørtes ut som 
jernmaskiner i arbeid. Det var mye skrål, 
hamring og skrik, og det var veldig 
travelt. Foran disse ansiktene stod en 
eller annen med utstrakt hånd, og inne i 
hånden hans holdt han lava. Han veivet 
armen fra høyre til venstre og helte 
glødende lava over ansiktene deres, som 
ble oppsvulmet av brannsår. Plutselig 
merket denne mannen, som jeg forsto 
var Satan, vårt nærvær, og han vendte 
seg om.  
 (Satan snakker:) ”Se på henne!” Han 
spyttet i bakken i avsky og raseri over 
synet av Jesus og meg. Han fortsatte: 
”Elendige mark, se på henne, nå om 

                                                
1 De vil bli løftet opp til Paradiset. 

dagen har vi til og med marker som 
kommer hit for å suge ut blodet vårt, din 
jæv...” Han sa til meg: ”Se,” og så kastet 
han på nytt glødende lava over 
ansiktene. Jeg hørte dem rope ut, ”å, la 
oss få dø...” Satan så ut som en galning, 
han oste av raseri og skrek ut: ”Jordens 
skapninger, hør på meg, til meeeeg skal 
dere komme!” Jeg bare tenkte ved meg 
selv at selv om han truet, så var han en 
tosk som trodde at han ville vinne til 
slutt. Han må ha lest foraktet i tankene 
mine, ettersom han truende sa: ”Jeg er 
ingen tosk!” Med en ondskapsfull latter 
og med ironi sa han deretter til disse 
stakkars sjelene: ”Hørte dere? Hun kalte 
meg en tosk,” og med sarkasme sa han, 
”Kjære, elskede sjeler, dere skal få betale 
for det hun sa.”  
 Han var klar til å ta ny lava for å 
kaste på dem. Jeg vendte meg om i 
fortvilelse til Jesus og ba Ham om å gjøre 
noe, om å stoppe ham! Jesus svarte:) 
 
 Jeg vil stanse ham; 
 
(I det øyeblikk Satan løftet armen for å 
kaste lava, fikk han store smerter. Han 
skrek av smerte og forbannet først Jesus 
og så meg: ”Heks, gååå din vei, ja, gå din 
vei, bort fra oss!” Jeg kunne høre 
stemmene til sjelene som befant seg like 
utenfor helvetes porter, da de ropte ut: 
”Redd oss, redd oss.”2 Da kom noen frem, 
og jeg forstod at det var en av Satans 
tilhengere, og Satan spurte ham: ”Er du 
på vakt nå? Har du gjort det jeg befalte 
deg å gjøre? Skad henne, ødelegg henne 
og ta motet fra henne.” Jeg forstod at 
Satan siktet til meg. Han ville at denne 
demonen skulle avskrekke meg fra å 
møte Jesus gjennom å gi meg feilaktige 
ord eller ødelegge budskapet jeg får. Jeg 
spurte Jesus om vi kunne gå. Han sa:) 
 
kom, la oss gå herfra; Jeg vil at du 
skriver ned alt dette; Jeg vil hjelpe deg 

                                                
2 Sjeler som befinner seg like ved helvetes porter, 
altså lengst ned i skjærsilden, kan ’løftes’ av våre 
bønner, slik at de blir reddet og lider mindre. 
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å gjenfortelle det; vær nær Meg, 
elskede - Jeg vil at Mine barn skal 
forstå at deres sjeler lever og at det 
onde finnes; det som står skrevet i 
Mitt Velsignede Ord er ingen myte; 
Satan finnes og forsøker å ødelegge 
deres sjeler; Jeg lider av å se dere 
slumre og over at dere er uvitende om 
hans eksistens; Jeg kommer og gir 
dere advarsler, Jeg gir dere tegn, men 
hvor mange av dere er det ikke som 
leser Mine advarsler som eventyr?  
 elskede, Jeg er deres Frelser; 
fornekt ikke Mitt ord, vend dere til 
Meg og kjenn smerten i kjærligheten 
Jeg har til dere; hvorfor, hvorfor er 
dere så villige til å kaste dere ned for 
Satans føtter?  
 å, kom, alle dere som ikke lenger 
tror på Meg; kom til Meg, alle som har 
overgitt Meg; kom og se, for nå er det 
tid for å lytte; alle dere som sårer Min 
Sjel, stå opp, våkn opp og se Mitt Lys; 
frykt ikke for Meg, Jeg har tilgitt dere; 
Jeg vil ta deres synder, og Mitt Blod 
skal rense dem; Jeg vil overse deres 
svakheter og tilgi dere; kom og drikk 
rettferdighetens dugg, det vil 
gjenopprette deres sjeler som er på vei 
mot fortapelsen; Jeg kommer for å lete 
etter dere; Jeg kommer for å lete etter 
Mine bortkomne får; tror dere at Jeg, 
som er den Gode Hyrde, kan se at dere 
går dere vill og så være likegyldig 
overfor dette?  
 Vassula, vil du be for alle dem som 
er på vei mot fortapelsen? 
 
Nå, Jesus? 
 
ja, nå; 
 
Jeg vet ikke hva jeg skal si, Herre. 
 
Jeg vil lære deg det; lytt til Meg og 
gjenta etter Meg, 
 

”Å, Hellige Far, 

ved Din Makt og ved Din Nåde, 
bønnfaller jeg Deg, 
samle alle Dine får 

tilgi dem og la dem vende hjem 
til Ditt Elskede Hjem, 

se på dem som Dine barn, 
og velsign dem med Din Hånd, 

amen” 
 

kom inn i Mitt Hjerte, Vassula, for der 
inne finnes dyp Fred; 
 
 

8. mars 1987 
 
Vassula, elskede, igjen vil Jeg minne 
deg om at Jeg ikke favoriserer deg 
fremfor Mine andre barn; for du har 
ingen fortjenester og din verdighet er 
til og med mindre i Mine øyne; men 
Jeg elsker deg likevel; Jeg ga deg 
denne Nådegaven, fordi det er Min 
vilje; vær Min budbringer, og gjennom 
deg vil Jeg åpenbare Meg Selv;  
 tro ikke at Jeg motsier Meg Selv; 
Min kjærlighet til deg er grenseløs, og 
du er Min elskede siden Jeg utvalgte 
deg; tro ikke et øyeblikk at Jeg elsker 
deg mindre fordi Jeg påpeker dine 
svakheter; Jeg er din Hellige Far som 
kjenner deg, og hvis Jeg ikke påpeker 
dine feil, hvem vil da gjøre det? du er 
Min skjøre blomst som Jeg former, 
Jeg lar deg drikke av Min Styrke, slik 
at du kan vokse, Vassula; 
 Jeg vil minne deg om at de 
Åpenbaringene Jeg innånder i deg 
ikke bare er til gagn for deg, men de er 
også ment for andre, som er i stor nød 
og hungrer etter Mitt Brød; Jeg 
kommer for å mette alle dere som er 
sultne; Mitt Budskap er et Fredens og 
Kjærlighetens Budskap som skal 
minne dere om deres grunnvoller og 
om hvem som skapte dere;  
 Jeg kommer for å fortelle dere at 
Mitt Legeme er Min Kirke; ja, Min 
Kirke som fyller hele skaperverket; Jeg 
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kommer for å vise denne verden Min 
Barmhjertighet;  
 du, Vassula, var en blant de mange 
som såret Meg, som aldri besvarte Min 
Kjærlighet og som fylte Meg med 
bitterhet; hva er mer bittert enn ikke å 
motta noe gjensvar på en Kjærlighet 
som er så tørst og så stor som Min? 
 istedenfor søkte du i din ørken etter 
daglige materielle gleder; du opphøyde 
dem til dine guder, avgudet dem og 
fjernet deg enda lenger bort fra Meg; 
det gjorde Meg bitter og såret Mitt 
Hjerte, Den levende Guds Hjerte, så 
lite etterspurt og så uelsket av deg, en 
fullstendig bortglemt Gud; datter, var 
Jeg så langt borte fra deg?  
 kom, kom og kjenn Mitt Hjerte; 
Mitt Hjerte roper ut til dere alle; Mine 
sønner, Mine døtre, kom … kom 
nærmere Meg, vend dere til Meg og la 
Meg holde dere inntil Meg, la Meg 
kaste dere dypt inn i Mitt Hjerte, og la 
Det oppsluke dere og gi dere dyp Fred; 
 kom og stig inn i Min Åndelige 
Verden der Fred og Kjærlighet råder;  
 kom til Meg og spis av Mitt Legeme, 
for Mitt Brød er rent og vil rense dere; 
Mitt Legeme roper på dere; kom og 
besøk Meg, Jeg som tilbringer dag og 
natt i Tabernakelet og venter på dere 
for å mette dere; vær ikke redd for 
Meg og frykt ikke, støt Meg ikke bort; 
hvorfor nekte Meg et sted i deres 
hjerter?  
 kom og bli kjent med Meg, så vil 
dere elske Meg; for hvordan skal dere 
kunne elske noen dere ikke kjenner 
eller som dere bare delvis kjenner? 
strev etter å bli godt kjent med Meg, så 
vil dere elske Meg inderlig; 
 Vassula, du hadde gått deg vill og 
fjernet deg fra Meg; du vendte deg 
bort fra Sannheten og forvandlet godt 
til ondt, og du var mer knyttet til det 
onde enn til det gode; 

 kom derfor, alle dere som fortsatt 
unngår Meg, og legg frem deres 
synder, slik at Jeg kan tilgi dem; kom 
og spis av Meg, kom og tøm deres 
hjerter for Meg og la Meg fylle dem 
med Kjærlighet;  
 Jeg vet at dere er svake, men la Meg 
virke i dere alle; gi Meg deres 
samtykke, Mine elskede; la Meg rykke 
opp alle deres misgjerninger med 
røttene og kaste dem fra Meg, så vil 
Jeg så Mine Freds- og Kjærlighetsfrø i 
dere; la Meg rense dere; Vassula, gjør 
ikke mer nå, Jeg vil fortsette senere;  
 glem ikke Mitt Nærvær, kom alltid i 
hu, oss, vi; 
 
Jeg skal huske det. Jeg skal prøve, Herre. 
 
la oss gå; 
 
Ja. 
 
(Fortsettelse:) 
 
kom og lær Meg å kjenne, Jeg er ikke 
utenfor rekkevidde; vi går side ved 
side, du lever i Meg og Jeg i deg; vi er 
aldri atskilte, aldri;  
 kom og øs fra Min Grenseløse 
Godhet, og la deres ubarmhjertighet 
oppløses i Min Renhet; 
 å, datter, til tross for at mange av 
Mine elskede barn er helliget gjennom 
Dåpen, så er det bare svært få som 
kjenner Meg som Jeg er; de glemmer å 
se på Meg som en kjærlighetsfull Far; 
mange av dem forlater Meg og tror at 
Jeg er utenfor rekkevidde; mange av 
dem tenker på Meg på sin egen måte 
og tillegger Meg foraktelige 
egenskaper; noen tenker på Meg bare 
med frykt, og andre tviler på Min 
Uendelige Kjærlighet;1 
 
(Her ble jeg avbrutt, fordi fotografiet jeg 

                                                
1 Dette budskapet fortsetter 18. mars 1987. 
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hadde bestilt av Jesu linklede nå ble 
levert. Jeg betraktet det under 
kontemplasjon og gikk tilbake til 
skrivingen mens jeg så på bildet.) 
 
kom i hu, Jeg lider fortsatt; Vassula, 
Jeg er fylt av bitterhet; hvorfor, 
hvorfor er så mange av Mine får 
spredt? se på dem, var Mitt offer 
forgjeves? datter, Jeg er så ille til 
mote; Min Sjel er så opprevet; Jeg 
lider; 
 fø Mine får; bli ikke trett av å skrive; 
 
Nei, Herre, jeg vil ikke bli trett av å 
skrive. 
 
Jeg vil gi deg den Styrken du trenger; 
kom, la oss arbeide; la oss fortsette; 
Jeg er din Lærer; gled Meg og glem 
ikke Mitt Nærvær;  
 Vassula, du kjente Mitt Nærvær; Jeg 
satt virkelig på hjørnet av sengen din; 
la Meg utdype1 det Jeg skrev; ”det er 
Jeg, Jesus, Jeg sitter nå, men i dette 
øyeblikk skal Jeg reise Meg, siden også 
du kommer til å reise deg;” 
 
(Han hadde knapt sluttet å skrive da det 
banket kraftig på døren, og jeg spratt 
opp. Jeg sto der ganske forvirret. Jesus 
understreket virkelig Sitt Nærvær for 
meg den kvelden. Det ble så mye for meg 
(som flere andre ganger) at jeg tok et 
papir for å kontrollere, og Han skrev 
avsnittet ovenfor. (Ved døren stod 
postbudet, som ville fortelle meg noe.) 
 
Jeg elsker deg, bli ikke trett av å 
skrive; Jeg ønsker at du gir Meg denne 
friheten;2 
 
Jesus, Du er fantastisk! 
 

                                                
1 Jesus benytter seg her av min måte å uttrykke 
meg på, for vi vet fra Den hellige Teresa av Avila at 
’Gud tilpasser seg’ språket til den Han har utvalgt. 
2 Til å bruke meg. 

vær alltid glad når Jeg er glad; følg 
Meg; 
 du vil bedrøve Meg hvis du glemmer 
Mitt Nærvær; glem aldri Mitt Nærvær, 
aldri! 
 
Men Herre, det er vanskelig, for noen 
ganger må jeg kjøre bilen min og 
konsentrere meg om veien, jeg snakker 
med venner om dagligdagse emner, jeg 
hjelper sønnen min med skolearbeidet, så 
hvordan skulle jeg alltid kunne ha Ditt 
Nærvær i tankene, det er nesten umulig! 
 
Vassula, Min blomst, når du er i slike 
situasjoner, må du bare huske dydene 
ved å være ydmyk, hengiven, mild, 
elskverdig, sannferdig og 
kjærlighetsfull; ja, det å være dydig det 
er å minnes Meg; kom, la oss gå;  
 Jeg vil at du skal vite at Jeg kommer 
til deg på en overnaturlig måte når Jeg 
gir deg Mine Budskap; glem ikke at 
Jeg er en Barmhjertig Gud og at Jeg 
elsker deg til tross for din elendighet 
og den likegyldighet du tidligere viste 
Meg; Jeg ga deg denne nådegaven, så 
du kunne lære direkte fra Mine lepper; 
Vassula, det er godt å hvile i ditt 
hjerte; 
 
(Senere:)  
 
(Igjen skyllet bølgen av tvil inn over 
meg.) 
 
kom, lidelsen renser deg; støtt deg til 
Meg, godta lidelsen; godtgjør, 
godtgjør, godtgjør for andre; kom, la 
oss gjenopplive alle Mine barn; 
 
(Jeg ble ganske fortvilet!) 
 
Men, Min Gud, jeg er hjelpeløs, hvordan 
skulle jeg kunne gjøre noe? 
 
(Han sa veldig mildt:) 
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skulle Jeg noen gang forlate deg? bruk 
Mitt såkorn og så det på åkrene, for å 
frambringe Fredens og Kjærlighetens 
frukter; la Mitt Ord bli kjent for alle; 
Jeg skal være med deg hele tiden; 
 
Tenk om de nekter å ta i mot det, 
tilsidesetter og betviler det hele? Tenk om 
de tror at det ikke har noe for seg og at 
de ikke tror det er Deg! 
 
hør på Meg, Min Vassula, hvorfor er 
du redd? hele skaperverket ble til ved 
Min Hånd, har du glemt at Jeg er 
Allmektig? hele Mitt skaperverk 
adlyder Min Vilje; Mitt barn, Jeg er 
den Aller Høyeste; forherlige Meg; vær 
som en blomst som trenger Mitt Lys 
for å leve; 
 
 

17. mars 1987 
 
Vassula, vil du bære Mitt Kors nå? 
 
Jeg gjør som Du vil, Jesus. 
 
kjenn, kjenn hvor tungt Det er; Jeg 
trenger å hvile; følg Meg, kom 
nærmere Meg, Jeg vil legge Mitt 
Dyrebare Kors på deg; 
 
(Senere den dagen kjente jeg meg 
usigelig ulykkelig og melankolsk. Jeg 
trengte trøst, men kunne ikke finne det.) 
 
du har kjent Min enorme byrde hvile 
på deg; avvis aldri Mitt Kors; Min 
byrde er tung;  
 Vassula, forsøk ikke å forstå hvorfor 
Jeg løfter deg opp til Meg;1 la Meg fritt 
få gjøre hva Jeg vil med deg inntil Jeg 
kommer og befrir deg; elskede, din 
veiledning innebærer et martyrium for 
deg, ettersom du lider når du forsøker 
å finne ut sannheten om veiledningen 
                                                
1 Gud påminner meg om å godta det som skjer 
med meg.  

uten å kunne finne den, det fører til 
lidelse; lid for Meg, lidelse renser 
sjelen din; ofre deg selv for Meg og 
forsøk ikke å forstå;2 bare tro;  
 la Meg få virke i deg og åpenbare 
Mitt Ord gjennom deg, slik at Mine 
barn kan bli helbredet; tro på Min 
Forløsende Kjærlighet;  
 Mitt Kors er tungt, ja, Jeg vil 
komme mange flere ganger for å betro 
Det til deg; du er Min brud, Min 
elskede og Min blomst; du avlaster 
Meg ved å bære Det for Meg; i Mine 
åpenbaringer som Jeg innånder i deg 
finnes det bitre sorger, smerter og 
lidelser som strømmer ut fra dypene 
av Min Sjel; kom og lytt ennå en gang 
til Mitt Hjerte og kjenn hvordan Det 
blør; kjenn hvordan Det søker etter 
dere alle! 
 
(Så var det som Han ikke lenger kunne 
holde det ut, og et rop kom ut fra Hans 
lidende Sjel, det kom fra dypene av Hans 
Sjel, og det hørtes ut som Han var døden 
nær av sorg.) 
 
skapninger! som Min Far skapte med 
Sin egen Hånd, hvorfor, hvorfor 
bedrøver dere Meg så mye!! 
 
(Så vendte Han seg til meg, Hans ansikt 
og stemme var veldig alvorlig:)  
 
tenkte du noen gang på Meg før Jeg 
kom til deg? 
 
(Skyldfølelse.) 
 
Nei, det gjorde jeg ikke.  
 
(Fortsatt alvorlig.) 
 
ville du ha kommet til Meg hvis Jeg 
ikke hadde oppsøkt deg og funnet deg? 
 

                                                
2 Jeg forsøkte å finne ut hvorvidt denne veiledning 
er ekte eller ikke. 
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Nei, det tror jeg ikke. (Mer skyldfølelse.) 
 
nå elsker du Meg; 
 
Ja, min Herre, det gjør jeg.  
 
Min veiledning har forandret deg, har 
den ikke? 
 
Jo, det har den.1 
 
vil du samle Mine barn og gi dem 
føde? 
 
(Jeg følte meg hjelpeløs.) 
 
Min Gud, hvordan skulle Jeg kunne det, 
og på hvilken måte?! 
 
(Jeg vil gjerne glede Ham og vise min 
takknemmelighet, men jeg får det ikke 
til.) 
 
stol på Meg; la Meg lede deg, Vassula; 
la Meg samle Mine barn; Jeg vet at du 
er hjelpeløs; Jeg vet at du er svak; har 
du ikke forstått at du ikke kan gjøre 
noe uten Meg? vil du la Meg bruke deg 
som Mitt redskap inntil Jeg har 
fullført Mitt Budskap? 
 
Ja, så lenge Budskapet er fra Deg, Jesus. 
 
Jeg er Jesus, tvil aldri; bli ikke trett av 
å skrive; hvert ord Mine lepper uttaler, 
vil la deg kjenne Mine sår; Jeg drar 
deg ned med Meg til Min fiendes 
mørke velde, for å vise deg hvordan 
sjeler lider;2 Jeg utgyter over deg alle 
Mine lidelser som sårer Meg dypt; Min 
prest, for du er Min prest, du skal 
vandre sammen med Meg; aldri skal 
Jeg forlate deg; sammen skal vi dele 
Mitt Kors; sammen skal vi lide; 

                                                
1 Jeg følte virkelig at jeg ikke er noe, og at det ikke 
er på grunn av mine fortjenester at Han nærmet 
seg meg, for i begynnelsen avviste jeg Han nesten! 
2 Når Han viste meg helvetet. 

sammen skal vi streve; du skal finne 
din hvile i Meg og Jeg i deg; 
 
 

18. mars 1987 
 
Jeg har lært deg å elske Meg og 
gjenkjenne Meg; Jeg har vist deg Mine 
himmelske verker, utgytt Mitt Hjertes 
mysterier og vist deg Min uutsigelige 
Barmhjertighet, Jeg har renset deg, så 
du kan være en kilde for Mine 
åpenbaringer og vise verden Min 
Nåde; Jeg har virkelig skjenket deg all 
Min umettelige kjærlighet og vist Mine 
barn hvor høyt Jeg kan elske dem;3 
men ikke desto mindre minner Jeg 
deg samtidig om at du ikke skiller deg 
ut fra resten av Mine barn, og at du 
ikke skal holde denne veiledningen 
skjult;  
 Jeg vil at de nådegaver Jeg har 
utgytt skal dekke denne verden, for 
dette er Min vilje; Vassula, la Meg 
handle i deg som Jeg ønsker;  
 kom nå og trøst Meg, ja, ved å elske 
Meg; Jeg er Jahve, og det er Meg du 
støtter deg til, og det er til Meg du 
kommer og mediterer; du påkaller 
Meg i dine bønner, så vær ikke 
bekymret, for det er Meg du tilber og 
ingen annen;4  
 Mitt ønske er at alle Mine barn skal 
vende tilbake til Meg;  
 datter, Jeg har oppfostret deg for 
dette budskapet; vil du oppfylle Mitt 
ord, Vassula? vil du fortsatt arbeide 
for meg? 
 
Ja, min Herre, så lenge jeg gjenkjenner 
at det er Jahve. 
 

                                                
3 Jeg er som et eksempel på hvor høyt Gud elsker 
oss mennesker. 
4 For de gangene jeg uroer meg for om det jeg 
skriver kanskje ikke stammer fra Gud. 
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Mitt barn, Jeg er Jahve! ta i mot Min 
fred, Mitt barn, og voks; bli ikke trett 
av å skrive; la Meg få bruke deg til Mitt 
budskap er avsluttet;  
 Mitt barn, hvem er din far? 
 
(Jeg var overrasket over spørsmålet.) 
 
 Du er det.  
 
(Et budskap til verden.)1 
 
det er Jeg; du er Mitt avkom, du er 
Min; 
 Mine barn har vendt seg bort fra 
Meg og deres hjerter er tilfrosset av 
egoisme; de har glemt Meg; Jeg vil 
spørre dem: hvorfor avviser dere Meg, 
hva har Jeg gjort som ikke behager 
dere? har Jeg noen gang antydet 
overfor dere at Jeg er sint på dere? 
hvorfor frykter dere å møte Meg? 
elskede, Jeg vil ikke anklage dere for 
deres synder; Jeg tilgir dere nå; Jeg vil 
ikke stenge døren foran ansiktet på 
dere; Jeg sier dere i sannhet at Jeg kan 
tilgi en million ganger, og med Mine 
armer åpne står Jeg foran dere og ber 
dere komme til Meg og kjenne denne 
kjærligheten Jeg har å gi dere; la Meg 
opptenne deres hjerter; kom og bli 
kjent med Meg; kom alle dere som 
unngår Meg og frykter Meg; alle dere 
som ikke kjenner Meg; kom nærmere 
Meg, så vil dere forstå at Jeg er en 
Kjærlighetsfull Gud, full av 
medlidenhet og full av Barmhjertighet;  
 vis Meg ikke bort før dere kjenner 
Meg; Min store kjærlighet gir dere en 
helliggjørende nåde slik at dere kan 
forstå og velge mellom godt og ondt; 
Jeg har gitt dere frihet til å velge, men 
Jeg har også gitt dere egenskaper for å 
kunne bli høyerestående skapninger; 
Jeg har gitt dere gaver; bruk de gavene 

                                                
1 Utg. anm: Dette er en fortsettelse av budskapet 
som ble avbrutt 8. mars 1987. 

Jeg har utrustet dere med; søk å forstå 
med deres intellekt og hjerte; tre fram 
og erkjenn Meg for å lære Meg bedre å 
kjenne; 
 Jeg har opplyst deres hjerter for at 
dere skal kunne elske; det er Jeg som 
har gitt dere denne nåden; vil dere ta i 
mot denne nåden? 
 
(Jeg husket hvordan jeg hadde vært 
tidligere.)  
 
Men Herre, ikke alle fikk en mulighet til å 
bli kjent med Deg. Ingen underviste dem, 
så det er ikke egentlig deres feil, er det 
vel? Hvordan kunne de overhodet tenke 
på Deg? 
 
Vassula, det er så sant!  
 datter, Min Kirke trenger å bli 
fornyet; Jeg har kommet for å styrke 
Min Kirke, ellers vil store 
menneskemengder gå fortapt; Vassula, 
Jeg vil komme tilbake for å gi et 
budskap til Mine hengivne; la Meg 
fullføre de ønsker Jeg har for Mine 
barn som har vendt seg bort fra Meg; 
Jeg er Kjærlighetens Kilde, og fra 
denne Kilden strømmer en Uendelig 
Kjærlighet som dekker alle 
skapninger; alt Jeg ber dere om er å 
gjengjelde Kjærligheten;  
 mange av dere tror Jeg er en Gud 
som fort blir vred, og derfor frykter 
dere Meg; dere frykter for å nærme 
dere Meg; andre tror at Jeg er utenfor 
rekkevidde, opphøyd i Min herlighet, 
at Jeg aldri bryr Meg om dere og at 
Mine øyne bare er vendt mot de som 
er Meg hengivne; dermed skaper de et 
bilde av en Gud som bare er til for de 
utvalgte; visste dere ikke at jo svakere 
og skrøpeligere dere er, desto mer 
leter Jeg etter dere og elsker dere?  
 Jeg er Hellig, men Jeg vil også at 
dere skal forstå at Jeg ønsker å være 
nær dere og Jeg ønsker at dere kan ha 
Meg som deres Hellige ledsager; 
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 kjenner du til lignelsen om den 
bortkomne sønnen, Vassula? 
 
Ja, jeg kjenner til deler av den. 
 
han hadde syndet, men hvordan tok 
faren hans i mot ham? 
 
Med stor glede? 
 
mer enn det, han tok i mot ham med 
stor kjærlighet og feiret denne 
begivenheten; 
 gjør Meg ikke sorg, Mine elskede, 
kom tilbake til Meg; Jeg vil ikke avvise 
dere; Jeg vil ta i mot dere i Min favn; 
kom tilbake til Meg uten frykt; 
 
 

19. mars 1987 
 
Jeg er her; det er Jeg, Jesus;  
 Vassula, løft deg opp til Meg; Jeg vil 
at du skal være fullkommen; gled Meg 
og bli fullkommen; er du villig til å bli 
fullkommen? 
 
(Jeg var målløs.) 
 
Jeg vil at du skal være det; Jeg spør 
deg, Vassula; 
 
Men Herre, det er umulig å bli 
fullkommen. Sånn som jeg er, er det 
allerede noe å nærme seg det å være god. 
 
Jeg vil undervise deg i hvordan du kan 
bli fullkommen; Jeg sier deg i sannhet 
at det ikke er umulig, men du må la 
Meg forme deg; overgi deg selv helt til 
Meg, og Jeg vil forme deg til å bli det 
Jeg ønsker at du skal være; 
 
Jesus, det tror jeg aldri jeg kan bli. Jeg er 
vanskelig å forme. Det vil være som å 
forsøke å forme en klippe. 
 

Vassula, Min Vassula, stoler du ikke på 
Meg? Jeg er Gud og selv klipper kan 
Jeg forme til hvilken som helst form; 

vet du hvorfor Jeg har valgt deg? 
 
Ja, Herre. 
 
her er enda en grunn; Jeg valgte deg 
fordi du er svak, og din svakhet 
sjarmerer Meg; Mitt barn, kom og 
kjenn hvordan Mitt Hjerte er, Mitt 
Hjerte lengter etter å bli elsket; kom 
og kjenn med ditt sinn hvordan Mitt 
Hjerte er; Vassula, er du rede? kjenn 
hvordan Jeg er; 
 
(Jeg var som forstenet.) 
 
gjør Meg ikke sorgfull; kom og kjenn 
etter; du kjenner ikke etter;1 
 
Nei, jeg har ikke kjent etter. Jeg hadde 
ikke motet til å gjøre det. 
 
vil du fortelle Meg hva du synes er 
vanskelig? 
 
Nå blir det enda vanskeligere. 
 
hvorfor?  
 
(Jeg kjente meg flau, fordi jeg følte meg 
så uverdig.)  
 
Min forlegenhet. Jeg kjenner meg 
forlegen over se Deg i øynene. 
  
hvorfor, Vassula? gjør Meg ikke 
sorgfull, fortell Meg hva du synes er 
vanskelig; 
 
Jeg følte meg for sjenert til å røre ved 
Ditt Hjerte. Det er som jeg så meg selv 
som en spedalsk, som kom for å berøre 
en som var frisk. Hvem er jeg som kan 
nærme meg Deg! 
 

                                                
1 I betydningen å kjenne Hans Kjærlighet. 
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hver gang du føler deg forlegen, så 
elsker Jeg deg enda mer;1 datter, siden 
vi er forenet for evig og du er Min, vil 
Jeg stige dypt inn i ditt hjerte; å være 
Min brud betyr at Jeg blir forherliget 
og du blir renset; vi er forenet; 
 
Ja, Herre, men se hva Du er forenet med! 
 
Jeg elsker deg; kom og støtt deg til 
Meg nå; Vassula, kjenn hvordan Mitt 
Hjerte er; 
 
(Senere:) 
 
(Jeg kjente at Hans Hjerte var veldig 
varmt og banket med ønsket om å bli 
elsket.) 
 
du trenger ikke å bli forlegen over å 
røre ved Mitt Hjerte; Jeg er din Gud, 
som spør deg om dette; la Meg få 
bruke deg som Jeg ønsker; la Meg få 
kysse deg; 
 
(Jeg ble mistenksom og trodde at det var 
den onde som prøvde å lokke meg til å 
falle i synd.) 
 
Jeg er Herren Jesus Kristus, frykt 
ikke; 
 
(Jeg var fortsatt forsiktig. Selv om jeg 
ikke følte det onde omkring meg, var jeg 
fortsatt mistenksom.) 
 
frykt ikke; 
 
(Jeg klarte ikke å frigjøre meg selv, igjen 
kom denne ’spedalskhetsfølelsen’ over 
meg. Jeg rørte meg ikke.) 
 
vet du hvor høyt Jeg elsker deg? 
 
Ja, det gjør jeg, Jesus. 
 

                                                
1 Jeg forstod senere at Han var glad for at jeg 
innså min uverdighet. 

hvorfor avviser du da Mitt kyss?2 
 
Fordi jeg ikke er verdig et kyss fra Deg. 
 
Vassula, har Jeg ikke bedt deg 
tidligere om ikke å nekte Meg noe? og 
hva svarte du Meg? 
 
At jeg aldri vil nekte Deg noe. 
 
så hvorfor avviser du da Mitt kyss? 
Vassula, avvis Meg aldri; hvis Jeg ber 
deg om noe, så er det av kjærlighet; la 
Meg få kysse deg, la Meg få gjøre det! 
vil du la Meg? kom til Meg og kjenn 
Mitt kyss, et himmelsk kyss på din 
panne, er du rede?3 
 Jeg elsker deg; 
 
 
 

20. mars 1987 
 
Vassula, la Meg få fortelle deg noe; 
elsk Meg til dine dagers ende, for 
enden vil bli god og Jeg skal være hos 
deg; 
 
Så mye Du må ha lidd! 
 
Mine lidelser var ikke forgjeves; Jeg 
befridde deg fra det onde; 
 
Jeg skulle ønske at Du noen ganger 
kunne være lykkelig. 
 

                                                
2 Senere, etter noen år, etter hvert som jeg ble 
bedre kjent med Jesus, forstod jeg at Jesus ville 
lære meg å bli fortrolig med Ham, slik Han hadde 
lært Den hellige Gjertrud og andre dette. 
3 Jesus kysset meg på pannen. Jeg var i en 
henrykket tilstand da Han forlot meg. Hvordan 
kan jeg forklare det? I de neste to dagene følte jeg 
meg helt hul og transparent, som klart glass. Han 
ga meg en slik utrolig følelse av fred i sjelen. Mitt 
åndedrett syntes å gå gjennom lungene og fylle 
hele kroppen min, og det ga meg en følelse av å 
være luft. 
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Jeg er lykkelig når Jeg er blant Mine 
elskede; 
 
Gjør de Deg lykkelige? 
 
ja, de lindrer Mine sorger; 
 
Det er synd at vi ikke befinner oss to 
tusen år tilbake i tiden, slik at vi kunne 
være sammen med Deg. 
 
Jeg er fremdeles blant dere, datter; 
 
Jesus, etter at Du i går kveld kysset meg 
på pannen, har jeg kjent meg ’oppløst’ i 
Deg, som om jeg er transparent og svært 
fredfull! Det kjennes som om jeg er hul. 
 
Vassula, Jeg er Fred; Jeg vil alltid gi 
deg Min Fred; la hele ditt vesen gå opp 
i Meg, så vil Jeg oppløse deg i Meg; 
Vassula, kom alltid og vær i Meg og 
kjenn Min Fred; 
 vil du fremdeles la Meg forme deg? 
 
Ja, Jesus, alltid. 
 
ja, la Meg gjøre hva Jeg vil med deg; 
Jeg vil forme deg til et rent og 
hengivent menneske, bare for Mine 
interesser; du skal motstå prøvelser 
ved hjelp av Min Styrke, med bare 
Mine interesser for øye; Mitt ord skal 
være som en bekk, som først risler og 
så bruser inntil den fosser fram og blir 
til et hav, et hav av Fred og Kjærlighet; 
 
(Senere:) 
 
Vassula, hvorfor lovpriser du Meg 
aldri? Jeg er Herren som reddet deg 
fra mørket; innse hvem du er; blant de 
elendigste er du den aller verste; 
 
(Jeg sukket.) 
 
Jeg elsker deg likevel; lovpris Meg, 
Vassula, for at Jeg har befridd deg;  

 
(Jeg tenkte på hva jeg skulle si. Jeg 
nølte.) 
 
si:  
 
Min Gud, Jeg elsker Deg  
og det er gjennom 
Din rike kjærlighet og barmhjertighet 
 at Du viste meg Ditt Lys; 
velsignet være Ditt Navn,  
amen; 
 
(Jeg gjentok Hans ord.) 
 
 

21. mars 1987 
 
det er Jeg, Jesus; Vassula, elskede, vil 
du øve deg på å skjelne Meg med din 
sjel?1 Vassula, se på Meg; 
 
(Det gjorde jeg.) 
 
ja, det er riktig; 
 
Har Du plassert hendene Dine på 
skrivebordet? 
 
det har Jeg; 
 
Har Du lagt armene Dine i kors? 
 
det har Jeg; 
 
Nå har Du løftet armen Din, hånden Din 
når kinnet Ditt og pekefingeren Din 
hviler på kinnet Ditt. Den andre armen 
er hvor den var? Det ser ut som Du 
tenker? 
 
riktig! Jeg forsterker Mitt nærvær; 
Vassula, se på Meg; 
 
Har Du en bok, som Du tok ut av kappen 
Din, fra den venstre siden med Din høyre 

                                                
1 Jesus ville at jeg skulle ta i bruk gaven å skjelne 
mellom åndene, som Han hadde gitt meg. 
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hånd? 
 
Jeg har en bok; 
 
Den er ikke særlig stor. 
 
ja, du skjelner rett, Vassula; åpne 
boken og les hva som står der; 
 
Jeg forsøker, men jeg er ikke flink til det. 
 
Det står…  
 
Mitt alter, det er deg; 
 
 Jeg klarer ikke, Jesus. Jeg klarer ikke å 
finne ut resten! 
 
forsøk igjen, Mitt alter, på deg vil Jeg… 
 
Jeg kan ikke se. Jeg tror jeg leser feil! 
 
Mitt barn, hva skulle du gjøre uten 
Meg? du må opphøye sjelen din enda 
mer til Meg; Vassula, Jeg vil hjelpe 
deg; overlat deg selv helt til Meg; bli 
aldri motløs; Jeg vil komme tilbake 
senere med Min bok; 
 
(Jeg var motløs og trodde at jeg hadde 
skuffet Ham ved ikke å opphøye sjelen 
min nok. Det gikk så langt at jeg trodde 
at Han ville bytte meg ut med en annen 
sjel, og at Hans tålmodighet hadde 
grenser!) 
 
Vassula, du må aldri tro at Jeg vil bytte 
deg ut; tror du på Meg? kom, vi vil 
prøve om igjen senere; prøv å skjelne 
Meg mer med ditt indre, slik du nå 
gjorde; Vassula, la hele ditt vesen 
trenge inn i Meg og oppløses 
fullstendig i Meg;  
 elsk Meg og godtgjør for andre; løft 
din sjel opp til Meg, Jeg vil lære deg å 
løfte din sjel opp til Meg; la oss gå; 
 
 

22. mars 1987 
 
fredfullhet er det Jeg elsker; du skal 
arbeide med fred og ikke forhaste deg; 
Jeg har kommet tilbake til deg med 
Min bok; 
 
Hva mer står det i boken? 
 
Jeg har skrevet inn noen få navn på 
sjeler, sjeler som skal fornye Min 
Flamme, Kjærlighetens Flamme; vil 
du lese der Jeg peker ut for deg? 
 
Ja, Herre, jeg har bekymret meg over 
den lille boken, som jeg ikke kunne lese. 
 
Jeg vet det; 
 
Jeg kan se omslaget. Det er mykt og 
gyllent. 
 
ja, omslaget er gyllent; åpne boken og 
les, ”Jeg skal gjøre deg til Mitt alter, og 
på det vil Jeg legge Mitt Hjertes 
brennende ønsker; Min Flamme skal 
leve i deg, øs av Mitt Hjerte og fyll ditt 
hjerte; Jeg, Herren, vil holde Min 
Flamme levende i all evighet;” vil du 
kysse Min bok nå, datter? 
 
(Det gjorde jeg.) 
 
 
Jeg skal fortelle deg det;  
 
(Jeg hadde et spørsmål.) 
 
det er en åndelig veiledning for Mine 
utvalgte sjeler; nå vet du det; 
 
(Senere kom det en bølge av usikkerhet 
og tvil over meg.) 
 
Vassula, frykt ikke; det er Jeg, Jesus; 
lytt elskede, all rettledning medfører 
lidelse; i ditt tilfelle fører usikkerheten 
med seg lidelse; har Jeg ikke sagt at 
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lidelse renser din sjel? godta det, og la 
Meg få gjøre det som er best for deg; la 
Meg få virke i deg; tillater du det? 
 
Jeg tillater det hvis det er Deg, Jesus. 
 
Jeg er Jesus, Din Frelser! vi vil lide 
sammen, vi vil kjempe sammen; støtt 
deg til Meg; kom, la oss lese sammen; 
 
(Senere:) 
 
Jeg er her; lev for Meg, ær Meg 
gjennom å elske Meg; kom, alt dette 
tjener Mine planer om å skape 
Kjærlighet og Fred; fornekt Meg aldri; 
den onde vil alltid forsøke å blande seg 
inn, for å stanse Mine planer, men Jeg 
vil seire, så stol på Meg; 
 
Men Herre, kan jeg beklage meg over 
noe? 
 
vær frimodig sammen med Meg, 
Vassula; 
 
Jeg vil fortelle Deg hva som plager meg. 
Sannsynligvis er alt jeg sier og tenker 
galt, så hva jeg enn gjør, vil det bli galt. 
Det er sant at jeg ikke har noen virkelig 
støtte i arbeidet med å skrive ned 
budskapene jeg mottar fra Deg. Også 
andre har tilsynelatende opplevd det 
samme som meg, de har fått veiledning 
eller budskap fra Deg. Men de fleste av 
disse menneskene levde i klostre og var 
omgitt av ordensfolk, prester, biskoper 
osv når det overnaturlige inntraff.  De 
ble nøye iakttatt og fulgt opp på nært 
hold, og det var enkelt for dem å gi 
skriftene videre til de overordnede i 
klostrene, som igjen kunne bringe det 
videre til biskopen, og så til paven. Alle 
godtok at det kom fra Deg. Jeg kan ta 
feil, men det virker som det var enklere 
for dem å godta det som kom fra en fra 
deres egen krets, som de kjente godt, og 
at det derfor også var lettere å få 

skriftene trykket. De ble anerkjent.1 Men 
her er jeg, og jeg har henvendt meg til 
prester, som tilfeldigvis var katolske. For 
meg, som er gresk-ortodoks fra dåpen 
av, betyr det ikke noe hvilket 
kirkesamfunn de kommer fra. Selv om 
jeg hadde vært katolikk og prestene 
protestanter, ville det ikke betydd noe for 
meg, ettersom vi alle er kristne. Flere 
prester kjenner nå til budskapene og 
reaksjonene er som dag og natt. Til 
denne dag sier en av dem at det er av det 
onde, med andre ord at jeg er besatt av 
en ånd, men jeg vet at det er Deg, Den 
Allmektige Gud. Han gjorde seg opp sin 
mening etter å ha lest litt av budskapene, 
og han står fast på sitt syn. Når han en 
dag vil forstå at jeg ikke er besatt, så vil 
han vel hevde at det stammer fra min 
underbevissthet - alt annet enn at det 
stammer fra Deg.  Reaksjonen fra en 
annen prest var at han trodde at det var 
Guds ord, ”ja, fortsett å skrive, for det er 
guddommelig og fra Gud”, men han var 
for travelt opptatt for å stille noen 
spørsmål eller følge det opp. Det 
forundrer meg at han ikke bryr seg mer 
og forsøker å finne ut hva det er, hvis 
han tror at Gud forsøker å formidle et 
budskap.  
 En tredje prest ble informert og lyttet 
pliktskyldig mens han nå og da tittet på 
klokken og sa: ”Godt, fortsett, det er 
fantastisk, forsett med å skrive.” Jeg sa 
at han kunne komme tilbake når som 
helst for å snakke om det, men jeg så han 
aldri igjen.  Enda en prest ble 
underrettet, og han sa etter bare et par 
siders lesning, ”jeg ønsker ikke å gi noen 
tilbakemeldinger på dette, men vi 
katolikker blir advart om at det onde kan 
opptre på samme måte også.2 Jeg sier 
ikke at det er ondt, men vi er blitt fortalt 
at vi må være forsiktige.”  Jeg sa meg 
enig i at vi må være forsiktige, men 
samtidig framholdt jeg at når vi nå alle 

                                                
1 Og dermed lettet for sin byrde, for Ordet kan 
hvile tungt på en. 
2 Kanskje, men hvor lenge? Inntil massene vender 
tilbake til Gud? For det har mange allerede gjort, 
og dette er bare begynnelsen… 
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er enige om at det er overnaturlig, så bør 
vi vel også ta det mer på alvor og forsøke 
å forstå og klargjøre hva det er.  
 Disse prestene er jo mennesker som 
søker Gud. Den første presten, som sa at 
det er ONDT, fortalte meg at Gud gir 
budskap og at det er mange, mange 
bøker med disse budskapene spredt over 
hele verden, og at det er svært vanlig 
med slike åpenbaringer. Videre sa han at 
de fleste av disse åpenbaringene av 
overnaturlig art inntreffer i deres krets. 
 En annen prest kalte budskapene for 
Hjertets Guddommelige Åpenbaringer 
og sa at de kom fra Gud. Ha ga meg 
adressen til en mystiker, som jeg kunne 
oppsøke og snakke med. Jeg vet at hvis 
jeg var ’en av dem’, så ville det vært 
enklere for meg. Men jeg befinner meg 
utenfor deres krets, og min ytre 
fremtoning stemmer heller ikke. 
 
Jeg er Jesus; Vassula, støtt deg til Meg 
og hvil; tidsalder, å, tidsalder, har du 
felt dom før du har så meget som 
kastet et blikk på Mine ord? later du 
som du ærer Meg gjennom å forsvare 
Meg, mens du ufrivillig håner Meg?  
 Vassula, Jeg elsker deg; støtt deg til 
Meg, elskede; 
 
Herre, det er også mer jeg ønsker å si. 
Når jeg forteller Deg om min tvil, så er 
jeg ganske sikker på at jeg sårer Deg, 
siden jeg tviler. Og hvis jeg ikke tviler og 
det skulle vise seg at det ikke er Deg i 
åpenbaringen, så sårer jeg Deg også.  Så 
uansett hva jeg gjør eller hva jeg tror, så 
sårer jeg Deg. Dette gjør meg bedrøvet, 
for jeg ønsker å være den siste som skulle 
såre Deg! Jeg lider også på grunn av 
dette. 
 
å, datter, sørg ikke; tro aldri at Jeg blir 
såret av kjærlighet; det eneste du gjør 
er å spise fra Meg; Jeg er Jesus, Jesus 
Kristus, og det er Mitt Brød du spiser; 
sjel, å, elskede sjel, plag ikke deg selv 
mer; tro på Meg, elskede, og kjenn deg 
elsket av Meg; 

 
Tilgi meg for at jeg er så svak… 
 
Jeg tilgir deg fullstendig; kjenn hvor 
høyt Jeg elsker deg; det er din svakhet 
som tiltrekker Meg mest, din usigelige 
svakhet! din elendighet kan ikke 
beskrives i ord; å, kom til Meg her 
inne i Mitt Hjerte, la din sjel bli 
fullstendig tilintetgjort i Meg; vær Min 
himmel; Jeg elsker deg; ta i mot Min 
Fred; 
 
 

23. mars 1987 
 
kom i hu at Jeg er Én, Den Hellige 
Treenigheten er Én;1 Jeg vil at vår 
forening skal være fullkommen; skjeln 
Meg nøye; ja, du har sett riktig, Jeg 
har med Meg to ringer; 
 
De er sølv-hvite? Og veldig skinnende! 
 
de er av rent, hvitt gull; 
 
(Jeg trodde nå at det onde ledet meg, for 
hvordan kunne dette være riktig?)  
 
lytt, Vassula, det er Jeg, Jesus; frykt 
ikke; elskede, kom, Jeg har med Meg 
denne ringen til deg; Jeg vil at du skal 
bære den nå; skjeln Meg; 
 
Men er det mulig? 
 
ja, Jeg velsigner vår forening!  
 elskede, dette er en åndelig, 
himmelsk handling; i sannhet sier Jeg 
deg at din sjel er forenet med Meg; tro 
Meg, Jeg vil hellige vårt ekteskap;  
 la Meg få sette denne ring på din 
finger; Jeg elsker deg; kjenn hva Jeg 
kjenner; Jeg elsker deg og Jeg 
velsigner deg; 
 

                                                
1 Forenet i ett og samme vesen. 
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Jesus satte den andre ringen på Sin 
finger. 
 
ser du? hva mer kan du skjelne? 
 
(Jeg kan se et bånd som forbinder to 
’sirkler’.) 
 
dette skal Jeg nå sette på våre hoder; 
vi er nå forbundet; Jeg kroner vår 
forening; 
 
Jesus, mange vil si at dette er fri fantasi! 
 
hvorfor det? mange kommer til Meg 
og gifter seg med Meg, de ærer Meg og 
Jeg gledes sånn over å være forenet 
med dem! Vassula, Jeg har oppreist 
deg fra de døde; Jeg har latt Mitt Lys 
skinne over deg; Jeg har passet på deg 
og trøstet deg; la Meg få forsette Mine 
verker i deg, datter; vær bløt som gips 
og la deg formes som Jeg ønsker; 
overlat deg i Mine hender og kjemp 
ikke i mot Meg; 
 
Herre, jeg er så lykkelig, så lykkelig at 
jeg er redd for at jeg tar feil! 
 
nei, du har skjelnet riktig; Jeg elsker 
deg så mye at Jeg gjerne kunne 
kommet og hentet deg med det 
samme; Jeg lengter etter å forløse deg 
og ha deg nær Meg, men Jeg har skapt 
deg for dette Budskapet; 
 
Herre, jeg er redd for at jeg skjelnet feil 
og at jeg vanhelliget Deg ved å tro at Du 
ga meg en ring og forenet oss, selv om 
jeg er ganske sikker på at det skjedde. 
 
Min brud, Min hjelpeløse brud, 
hvorfor frykter du Meg? gjør Meg ikke 
sorgfull, men kom til Meg; Jeg elsker 
deg; støtt deg til Meg, og kom i hu at 
det var Jeg som helliget vårt ekteskap; 
vær ikke bekymret, det er Jeg, Jesus; 

gi opp din frykt og kom til Meg; Jeg 
kjente din hånd;1  
 
(Mens jeg skrev hadde jeg sett på 
bildet Hans (stort format) av Det 
hellige linkledet, og uten å være det 
bevisst hadde jeg i mitt sinn skjøvet 
håret Hans på venstre side vekk fra 
kinnene og bakover. Jeg ble 
overrasket over den umiddelbare 
reaksjonen.) 
Kjente Du virkelig hånden min? 
 
Ja; Vassula, er du klar over at Jeg er 
Gud? 
Jeg er lei for at jeg gjorde dette. 
 
vær ikke det; vær fortrolig med Meg, 
akkurat som du er; kom, gi Meg din 
hånd og Jeg vil holde den i Min; 
 
 

26. mars 1987 
 
(Gud ga meg en visjon, som beskrives 
nedenfor.) 
 
gled Meg, Vassula, og forstå at Jeg, 
Gud, er En; Jeg vil gjerne vise deg mer 
av Min herlighet; Mitt barn, vet du 
hvordan Himmelen ble skapt? 
 
Av Deg, gjennom Deg. 
 
ja, Jeg har målt hver bredde, høyde og 
dybde, og alle mål er fullkomne; hver 
eneste liten levende skapning kommer 
fra Meg og er i sannhet Min; alt Liv 
kommer fra Meg, Min Pust er Liv; vil 
du lære mer om Mine Himmelske 
Verker? 
 
Ja, Herre. 
 
la oss så vandre i Min Herlighet; 
(Jeg så meg selv vandre sammen med 

                                                
1 Jesus sa dette veldig fort. 
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Gud i en vakker hage som var svært 
fargerik, og det var et klart lys der, som 
ikke stammet fra en vanlig sol. Mens vi 
gikk, la jeg merke til en enorm lyskule 
som nesten berørte horisonten. Det var 
som en stor sol, men man kunne se på 
den uten å brenne øynene.) 
 
hvordan kjennes det, datter? 
Det er vakkert, alt er så fremmed! 
 
hva ser du? 
 
En slags ’Sol’. 
 
ja, det er Min Hellige Bolig; og hva ser 
du rundt Lyset? 
Først virket det som om det var flekker, 
som flyttet seg rundt Solen, men så viste 
det seg at det var små engler som kretset 
rundt Den. Det syntes å være millioner 
av dem. 
 
det er kjeruber som omkranser Min 
Herlighet; hva annet ser du? 
Noen trappetrinn som går inn i ’Solen’? 
 
la oss tre inn i dette Lyset, er du klar? 
ta av deg skoene, for vi går inn på 
hellig grunn; vi er nå inne i Lyset; 
(Jeg trodde at jeg ville befinne meg i et 
veldig sterkt lys når jeg trådte inn i Den, 
men nei, alt var i en blå farge, og det som 
slo meg mest var stillheten og følelsen av 
Fred og Hellighet. Det var vidunderlig! 
Innenfor var alt en sirkel!) 
 
ja, det er en sirkel; 
 
(’Veggen’ rundt var ingen ’vegg’, men 
bestod av levende vesener. Det var 
engler, en vegg av engler, og som i en 
katedral lukket det seg som en kuppel av 
engler over oss… alle var blå, det var 
millioner av dem, milliarder, den ene tett 
ved den andre. Det var høye engler, den 
ene over den andre, alle tett sammen, slik 
at de formet en massiv vegg.) 
 

Mine serafer vokter dette Hellige sted 
og tilber Meg uten stans; kan du høre 
dem? ”Den Helligste blant Hellige, 
Hellig er vår Gud, Den Aller Høyeste;” 
 
Hvor mange er de, Herre? 
 
tusener, Mitt barn; hvem er det med 
det gyldne sverdet som er så vakker? 
 
Det vet jeg ikke. 
(Jeg så en som var lik en engel, men som 
skilte seg ut fra de andre i fargene, han 
hadde ’normale’ farger. Han var kledd i 
en lang, hvit kjortel, hadde gyllent hår 
som gikk til skuldrene og han holdt et 
vakkert gullsverd i hånden som glitret. 
Hans kjortel var hvit som snø.)  
 
Vassula, sverdet er Mitt Ord; Mitt Ord 
er rent; Det gjennomtrenger og 
opplyser; 
(Plutselig åpnet ’kuppelen’ seg som en 
blomst.) 
 
se, Mitt barn; forsøk å skjelne; Jeg er 
nær deg og hjelper deg; du vil nå se 
over deg det Hellige Slag, som skal 
komme; å, datter, se deg årvåkent 
omkring og vær klar over at det onde 
finnes; kan du se noe? 
(Da ’kuppelen’  åpnet seg som en blomst, 
så jeg hester med sorte, fløyelsaktige og 
ville øyne. Bildet kom på avstand og jeg 
så et slag.) 
 
Min hær skal bekjempe Satan og hans 
etterfølgere, også alle dem som 
forsøkte å ødelegge Min Lov; kom i hu 
at Jeg er Alfa og Omega, den Første og 
den Siste; Mitt Ord er evigvarende; 
hva ser du nå? 
 
Et krypdyr som lignet en stor slange, 
som ble kastet ned fra en hest. 
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denne dragen vil bli beseiret av Min 
Helgens1 lanse; når dette skjer, vil alle 
hans etterfølgere også falle; Vassula, 
du vil nå få se Min Domssal; 
 
(Jeg så en stor sal, men ingen var ennå 
inne i den. Plutselig så jeg en gruppe 
(sjeler) i et hjørne og det var lyden av 
klirrende lenker som fikk meg til å legge 
merke til dem. De så ubeskrivelig herjet 
ut, og var dekket av sorte flekker som 
lignet kull.  De virket redde og det så ut 
som de var usikre på hvor de befant seg. 
De la ikke merke til oss. De syntes å være 
overrasket over omgivelsene de befant 
seg i.) 
 
lytt til trompetene; det er Mine engler 
som melder Min ankomst; gi Meg din 
hånd, for du er Min lille gjest; ja, hver 
engel faller ned på sitt ansikt og tilber 
Meg; har du sett dette mylder av 
sjeler, de har nettopp ankommet fra 
underjorden2; dette er forpinte sjeler 
som har blitt forløste, de befant seg 
rett utenfor Satans porter; 
 
Hvem slapp dem fri? 
 
Jeg gjorde det, ved Mine himmelske 
verker og alle de som godtgjør og 
elsker Meg; forstår du nå hvorfor Jeg 
vil at du skal elske Meg? jo høyere du 
elsker Meg, desto større sjanse har de 
for å bli løftet opp og komme til Meg; 
vil du vite hva som vil hende med disse 
sjelene? 
 
Ja, Herre, hva skjer nå? 
 
la Meg fortelle deg det, Jeg vil døpe 
dem med Min Hellige Ånd og befri 
dem fullstendig, for de er ikke i stand 
til å ta del i Mitt Rike før de er døpt 
med Den Hellige Ånd; 

                                                
1 Den hellige Mikael. 
2 I Skjærsilden, rett utenfor Satans porter (veldig 
langt nede). 

 
Mener Du at disse sjelene ikke var døpt? 
 
de var ikke det; 
 
Ville de ønske å bli det? 
 
ja, det vil de; kom, Jeg vil forklare; la 
oss sitte ned; det du så, var bare et 
bilde av dem; de var ikke i 
virkeligheten i Min Sal; sjeler blir ikke 
dømt før enden har kommet;  
 
Hvor var disse sjelene hvis de ikke var i 
Din Sal? 
 
disse sjelene var i Hades3; i Hades er 
de hjelpeløse; når dere velger Meg og 
ønsker å følge Meg, blir dere reddet, 
men hvis dere ikke vil erkjenne Meg, 
på grunn av deres hardhet, så vil dere 
falle; dit dere går, vil dere befinne dere 
i et endeløst martyrium;4 
 Jeg må advare dere alle, selv om Jeg 
har sagt dette tidligere: om noen 
spotter Den Hellige Ånd, så vil de aldri 
bli tilgitt, for dette er Min Lov; 
 senk ditt blikk når du står for Mitt 
Åsyn, Mitt barn; 
 
(Det gjorde jeg.) 
 
la Meg velsigne deg; Jeg tilgir deg dine 
synder; si disse ordene, 
 
”Må Herren, Gud Den Allmektige  
være velsignet, 
Må Hans Rike  
råde i evig Herlighet, 
Må Hans Hellige Navn bli Herliggjort, 
Må Hans Ord  
trenge inn og dvele i hvert hjerte; 
amen;” 
 

                                                
3 På gresk: Skjærsilden. 
4 I helvetet. 
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Vassula, gjør ikke noe mer i dag; hvil 
deg; i morgen vil Jeg diktere for deg 
Mitt budskap… 
 
(Jeg merket plutselig at Gud var fylt med 
bitterhet.) 
 
… som retter seg til dem som 
representerer Meg, men som hverken 
gir Meg nok kjærlighet eller tar til seg 
av Min Uendelige Kjærlighet, datter;  
 kom og vær sammen med Meg; Jeg 
trenger hvile;1 kom nærmere Meg, del 
Min sorg; 
 
Min Gud, jeg vil gjøre som Du vil, men 
glem ikke at det er mange som elsker Deg 
inderlig, og glem ikke hva de ofrer av 
kjærlighet til Deg. 
 
ja, de minsker Mine sorger og lindrer 
Mine sår, men Jeg trenger flere sjeler 
som disse, som er rede til å godtgjøre 
og utbre Min Uendelige Kjærlighet 
gjennom å spre den som en dis; Jeg 
ønsker at de skal åpne sine hjerter og 
motta Meg; Jeg vil fylle deres hjerter 
med Min Kjærlighet, og når deres 
hjerter flyter over av Kjærlighet, så vil 
de være i stand til å spre den og 
livnære Mine lam;  
 elskede, vil du la Meg hvile i deg? 
 
Ja, min Gud, gjør det. 
 
vil du hvile i Meg? 
 
Ja, min Gud, det vil jeg. 
 
så kom; Jeg elsker deg; 
 
Jeg elsker Deg også, min Gud. 
 
 

27. mars 1987 
 

                                                
1 Å bli trøstet i et elskende hjerte. 

Vassula, Jeg elsker deg; 
 
Jeg elsker også Deg, Jesus. 
 
hvor Jeg lengter etter at alle Mine 
prester skal bli hellige, siden de 
representerer Meg; Jeg ønsker at de 
skal bli rene, hellige, ydmyke og 
barmhjertige; Jeg vil at de skal la Meg 
få øse Min overflod av Kjærlighet inn i 
deres hjerter; Jeg vil at de skal ta til 
seg mer fra Mitt Hjertes Rikdommer 
og fylle sine hjerter, ja, impregnere 
dem med Min Kjærlighet, så deres 
hjerter flyter over og slik sprer Min 
Kjærlighet ut over hele verden; det er 
nødvendig at de forsøker å forstå Mine 
lam og elske dem, for dermed å 
helbrede dem; men for å kunne gjøre 
alt dette, så må de lære å elske Meg 
like mye som Jeg har elsket dem; de 
må lære å elske Mine barn som Jeg 
elsker dem; de må ære Min Kirke;  
 Jeg lengter etter kjærlighet; 
Vassula, fortell dem det, la dem få vite 
at Mine lepper er uttørket og tørster 
etter kjærlighet; hvilken nytte har Jeg 
av offer og ritualer, når deres hjerter 
er forsteinede og tørre?  
 Jeg ønsker å gjøre denne utmarken 
fruktbar med Rettskaffenhet; Jeg 
trenger varme, Jeg trenger en levende 
flamme, renhet, tjenestevillighet og 
brennende kjærlighet; ta til dere av 
denne Uendelige Kjærligheten og fyll 
deres hjerter; alt Jeg ber dere om er 
trofasthet, renhet og kjærlighet; kom, 
kom til Meg og gjør bot, kom og 
forandre deres liv; Jeg vil opphøye 
dere og dere skal motta Meg; Jeg vil 
minne dere om Mine veier; 
 Jeg har gitt dere så mange budskap 
og tegn, tegn som dere overser; har 
dere glemt Mine ord? bli ikke 
overrasket over de svake redskapene 
Jeg benytter for å åpenbare Mine ord; 
for Jeg kunne tatt hvilken som helst av 
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disse steinene og omgjort dem til 
hengivne etterfølgere! 
 noen av dere vil lete etter bevis for 
at det er Jeg, Jesus, som gir dere dette 
Budskap; har Jeg ikke sagt dere at Jeg 
vil utgyte Min Ånd over hele 
menneskeheten og at Mine sønner og 
døtre vil profetere, og at Jeg vil vise 
Mine tegn på himmelen og på jorden? 
Mine veier er ikke deres veier, og Mine 
tegn er ikke deres tegn; 
 Jeg åpenbarer Mitt Ansikt på ny, 
men hvor mange av dere vil tro? Jeg 
stønner av smerte, Jeg hiver etter 
pusten, Jeg kveles av å se Mitt avkom 
fylt med døde ord; trofast… er dette 
det dere påstår å være når deres 
hjerter er døde?  
 kom, kom og ta til dere fra Mitt 
Hjerte; sannelig Jeg ber dere om å 
angre og gjøre bot; elsk Meg med et 
rent hjerte og ær Min Hellige 
Eukaristi; ja, alle dere som regner dere 
selv for å være rettferdige og fromme, 
kom og forandre deres hjerter; åpne 
deres hjerter og ta i mot Meg, og når 
dere gjør dette, vil Jeg trekke sløret 
bort fra deres øyne og åpne deres ører; 
 Vassula, Jeg vil diktere for deg i 
morgen; du kan hvile, elskede; skjelnet 
du Meg mens Jeg skrev? 
 
Ja, Herre, Du stod bak min høyre arm? 
Var Du der? 
 
ja, det var Jeg; ja, nå ser Jeg rett på 
deg, Vassula; ja, føl Mitt Nærvær slik 
du gjør nå; vær ikke redd, Jeg vil være 
nær deg; 
 kom, la oss hvile i hverandre; 
 
 

30. mars 1987 
 
det er Jeg, Jesus Kristus;  
 alle åpenbaringene kommer fra 
Meg; drikk av Meg; en blomst vokser 

nær Meg og drikker fra Meg; Min 
blomst, drikk fra Meg mens du vokser, 
ta til deg fra Meg; kom, Jeg elsker deg; 
 
Jesus, jeg vil egentlig ikke bruke det 
språket jeg gjør når jeg snakker med 
Deg. Jeg synes språket mitt høres så 
respektløst ut. Det er mitt dagligspråk, 
men jeg kan ikke noe annet. Når jeg leser 
bøker skrevet av nonner, merker jeg at 
de snakker med Deg på en helt annen 
måte. Kanskje er de blitt opplært? Jeg 
mener ikke å lyde så respektløs, men 
kanskje er det hjertet mitt som snakker. 
 
Vassula, Jeg tilgir deg din uvitenhet; 
Jeg skal undervise deg, og du holder 
på å lære deg; du holder på å innse 
hvor elendig du er; men Jeg elsker deg 
like fullt; elendighet tiltrekker Meg, 
ettersom Jeg kan tilby deg Min Nåde; 
Jeg har valgt deg for å vise verden Min 
mildhet; 
 
Jeg er ikke stolt over at Du valgte meg på 
grunn av mine dårlige egenskaper og 
ikke på grunn av mine fortjenester 
(antakelig representerer jeg de fleste i 
vår ’moderne’ verden). Jeg kjenner meg 
som Judas...  
 
lo;1 Vassula, du er ikke som Judas; du 
er hjelpeløs, uvitende og mer elendig 
enn ord kan beskrive; du er Min 
elskede, som Jeg har hellighet; Jeg tok 
Meg av vår forening, ettersom du ikke 
var i stand til det; Mitt ønske er å 
forme deg; Jeg forenet deg med Meg 
og ba deg om å bli Min brud; 
 
Jesus, jeg fikk høre at nonner virkelig 
blir ’gift’ med Deg. 
 
ja, de kommer til Meg og blir Mine 
bruder; Jeg gleder Meg over dem! du 
var ikke klar over at du kunne bli Min 
brud og forenes med Meg, så Jeg tok 

                                                
1 Lo = ’nei’ på hebraisk. 
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hånd om vår forening, forstår du det? 
Jeg helliget vårt ekteskap ved å sette 
en ring på din finger; arbeid med Meg, 
og kom i hu at Jeg er Hellig; glem aldri 
det; 
 
 

3. april 1987 
 
Jeg våker over deg; tenk på at vi er 
forenet; Jeg er Jahve og Jeg elsker 
deg; 
 
Jeg elsker også Deg, Herre! 
 
spis fra Meg; Jeg elsker dere alle; Jeg 
har sagt at Mitt Rike på jorden vil bli 
som det er i Himmelen; Jeg vil rykke 
bort alt ondt med røttene og Jeg vil 
styrke Mine hengivne etterfølgere; Jeg 
er Jahve og Mitt Ord står fast; frykt 
ikke, Mitt barn, for det er Jeg som 
leder; Jeg er Den Aller Høyeste; Jeg vil 
tilby Mitt Brød1 til hele 
menneskeheten og derigjennom stille 
deres sult, men til gjengjeld ønsker Jeg 
å motta kjærlighet fra dem; Jeg tørster 
etter kjærlighet; fortell dem det, la 
dem få vite hvordan Mine Lepper er 
sprukne av tørst; 
 
(Jeg skjelnet Ham, Hans nærvær var 
tydelig. Hans lepper var tørre, sprukne 
med blemmer. Han hadde vanskeligheter 
med å snakke fordi munnen Hans var 
tørr og Hans tunge kunne knapt uttale 
ordene. Han så ut som om Han hadde 
vært i en ørken i flere dager uten vann. 
Det var et ynkverdig syn.) 
 
 
 

4. april 1987 
 
(Under min reise rundt i Sveits betraktet 
jeg menneskene og hvordan de levde. 

                                                
1 Hans Ord: Hans Budskap 

Mange, som alle andre steder på jorden, 
har sine daglige problemer, noen flere 
enn andre. Mange ser ut til å være så 
ulykkelige og de strever. Jeg hadde aldri 
lagt merke til dette før Gud kom til meg.) 
 
ja, Vassula, Jeg vil at du skal se alt, Jeg 
vil at du skal legge merke til og høre 
alt de sier; Jeg sørger over å høre og se 
Mine lam; hvorfor har de glemt Meg, 
når Jeg er deres Trøster? Jeg kan 
trøste dem, de kan vende seg til Meg; 
 
(Her lurte jeg på om det var Jahve eller 
Jesus.) 
 
Vassula, Jeg er Én, Jeg er Én!2 
Vassula, Jeg er Gud, som ga deg liv; 
Jeg stadfestet Mitt Ord; Jeg kom til 
jorden i kjøttet; Jeg er Én; Jeg 
velsigner deg, Vassula; den Hellige 
Treenighet er Én; Jeg er Én;3 
 
(Jeg tenkte akkurat på at jeg ville spørre 
prestene om dette, for å forstå det bedre.) 
 
hos Meg vil du lære; 
 
(Senere:) 
 
datter, når du forstår hvor likegyldig 
verden har blitt overfor Meg, så vil du 
forstå Min bitterhet; Mitt Nådesbeger 
er fullt, det samme er også Mitt 
Rettferdsbeger; de bedrøver Meg og 
gjør Meg bitter, de starter 
revolusjoner4og gjør opprør mot Meg 
og Min Lov; Jeg er den samme 
Levende Gud, men Mine folk har blitt 
fryktesløse, de utfordrer Meg, de 
provoserer Meg! det var en fryd for 
Meg å skape dem, men hvorfor gjør de 
opprør mot Meg? hvem kan de vende 
seg til? Jeg lider; hvor tror de at de er 

                                                
2 En og samme substans. 
3 En og samme substans. 
 
4 Jeg tror Han mener religiøse revolusjoner. 
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på vei? Mitt Legeme er utmattet og 
såret,1 Mitt Legeme trenger hvile og 
lindring; 
 
Mener Du Kirken, Herre? 
 
ja, Mitt Legeme er Kirken; Vassula, 
Jeg ønsker å styrke Min Kirke; Jeg 
ønsker å forene alle Mine prester, som 
en armé, en frelsens armé; Mine får er 
spredt, alle prester burde forenes; 
 
Min Gud, jeg er døpt i Den gresk-
ortodokse kirken. Mener Du katolikkene 
eller protestantene, sekter eller andre 
religioner? Jeg våger å stille dette 
spørsmålet fordi det finnes så mange 
ulike kirkesamfunn og religioner. 
 
å, Vassula, Vassula, Jeg er Én; Jeg, 
Gud, er Én; Mine barn er alle skapt av 
Min Hånd, hvorfor er alle Mine barn 
spredt? Jeg ønsker Enhet,2 Jeg vil at 
Mine barn skal forenes; Jeg er Én 
Gud, og de må forstå at Den Hellige 
Treenighet er alle i Én! Den Hellige 
Ånd, Den Hellige Far og Jesus Kristus, 
Sønnen, er alle tre i Én;3 Vassula, hold 
fast ved Meg; lær av Meg; 
 
Hva med Lyset, min Gud? 
 
Jeg er Lyset; Jeg er Én;4 
 
 

5. april 1987 
 
Vassula, Jeg elsker deg uendelig; Jeg 
vil la deg kjenne Min kjærlighet 
gjennom å la deg røre ved Mitt Hjerte; 
 
Jeg la hånden min på Hans bryst og 
kjente Hans Hjerte slå. 

                                                
1 Kirken. 
2 Enhet. Jeg våger ikke å si høyt hva Gud ønsker!! 
Jeg forstod… 
3 Én Gud. 
4 Én Gud. 

 
hvert hjerteslag fra Mitt Hjerte er et 
kall til en sjel;  
 Jeg lengter etter at Mine elskede 
skal høre Meg og komme til Meg; i dag 
har Jeg tatt essensen av din kjærlighet 
til Meg for å helbrede en sjel, Vassula; 
 
Jeg merket at Han gjorde det… 
 
skapning, lev i Mitt Lys;5 
 
Jeg elsker Deg, Herre. 
 
kvinne, lev i Meg;6 
 
Lær meg å elske Deg mer. 
 
elskede, kom, la Meg gjemme deg i 
Mitt Hjerte;7 arbeid med Meg, bli aldri 
trett av å skrive; glem ikke Mitt 
Nærvær; 
 
 

6. april 1987 
 
(To uker før påske.) 
 
Vassula, forbered deg på Mine lidelser; 
hengi deg til Meg; du kommer til å 
kjenne Mine smerter; Jeg forbereder 
deg på Min Korsfestelse; Jeg kommer 
til å lide, men du vil ta del i Mine 
lidelser, elskede, du vil kjenne Min 
pine og Mine sår; vil du lide med 
Meg?8 kom, la oss hvile i hverandre; 
 
 

7. april 1987 
 
(Jeg kjente det som hele veiledningen lå 
over meg, og at jeg er alene med Guds 
Ord, som hviler tungt på meg. Jeg har 

                                                
5 Herrens stemme lød streng. 
6 Herrens stemme lød mildere nå. 
7 Herrens stemme var nå veldig øm og full av 
kjærlighet. 
8 Jeg vil gjøre Din vilje. 
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ikke noe sted hvor jeg kan legge byrden 
fra meg og vet ikke hva jeg skal gjøre. 
Jeg følte meg ytterst hjelpeløs og alene, 
alene med denne byrden.) 
 
Vassula, har Jeg noen gang forlatt 
deg? Jeg er Gud; støtt deg til Meg; stol 
på Meg; 
 
Ja, jeg burde stole på deg, men det er 
ikke alltid jeg klarer det. Jeg kan ikke noe 
for det, jeg bare kjenner meg så 
ansvarlig.  
 
Mitt barn, vær tålmodig, stol på Meg, 
kom til Meg og Jeg vil trøste deg; 
 
Jeg elsker Deg, Far, mer enn ord kan 
beskrive.  
 
(Jeg følte at Han var så villig til å trøste 
meg.)  
 
Jeg elsker deg, datter;  
 Mine lidelser vil jeg la deg kjenne; 
når Min Korsfestelse nærmer seg, 
kommer Jeg til deg for å gi deg Mine 
nagler og Min tornekrone; Jeg vil gi 
deg Mitt Kors; elskede, del Mine 
lidelser med Meg; din sjel vil kjenne 
angsten Jeg opplevde, dine hender og 
føtter vil kjenne de grufulle smertene 
Jeg hadde; Vassula, Jeg elsker deg, og 
siden du er Min brud, ønsker Jeg å 
dele alt Jeg har med deg; tro Meg, du 
vil være sammen med Meg; Vassula, 
frykt ikke, for Jeg, Jesus, er med deg; 
 kom, du vil forstå stykkevis hvordan 
Jeg arbeider; ta i mot Min Fred; 
elskede, Jeg har forberedt en plass til 
deg; 
 
 

8. april 1987 
 
(I dag har jeg en del ting å gjøre, men jeg 
klarte ikke å la være å skrive til Gud, så 
jeg skyndte meg å spørre Jesus: ”Ett ord, 
Herre, bare ett ord.”) 

 
ett ord, Vassula? KJÆRLIGHET 
 
Jeg elsker Deg!  
 
(Med ”ett ord” mente jeg en kort 
setning…) 
 
 

9. april 1987 
 
(Mens jeg var i Sveits undret jeg over 
hvor mitt hjem ville bli i tiden framover. 
Vi hadde enda ikke bestemt oss for hvor 
vi skulle slå oss ned, og vi dro omkring 
hele tiden.) 
 
kjenn Mitt Nærvær, 
 
(Jeg så at Jesus pekte på Sitt Hjerte.)  
 
ditt hjem er her… her i Mitt Hjertes 
midte; datter, ær Meg ved å bringe 
sjeler til Meg;  
 
(Min eldre søster fikk nå for første gang 
kjennskap til dette Budskapet. Hun leste 
de siste fem kopiene. Frukten av 
lesningen var at hun gjorde opp med en 
åtte år gammel familiefeide med vår 
kusine. De er nå gode venner igjen. Jeg 
sa aldri et ord. Så dro hun tilbake til 
Rhodos, hvor hun bor.  
 Den første kvelden snakket hun med 
mannen sin, og han ble mer sjokkert en 
henne. De leste notisbok fem og seks 
sammen den kvelden. Da de tok kvelden, 
klarte han ikke å sove. Han satte seg ned 
for å be, og ba Gud om tilgivelse for sine 
synder. Så skjedde et mirakel. Gud ga 
ham den samme visjonen som jeg hadde 
hatt! Han fikk visjonen av en vakker 
hage og ’solen’ som var helt rund, 
bevoktet av millioner av engler. Gud lot 
ham komme inn i det runde lyset, slik jeg 
hadde gjort. Da han følte Guds nærvær, 
begynte han å skjelve og gråte. Han 
vekket søsteren min og fortalte henne om 
visjonen. Hun ble overrasket. De klarte 
nesten ikke å vente til det ble morgen 
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med å fortelle dette til meg. 
 Senere kjøpte jeg Enoks bok, som jeg 
lenge hadde ønsket meg, og før jeg 
begynte å lese, åpnet jeg tilfeldigvis 
boken på side 102. Og gjett hva jeg leste 
der! Enok hadde den samme visjonen 
som jeg hadde hatt av det klare, runde 
Lyset, bevoktet av tusener av engler!1 Det 
kunne ikke være en tilfeldighet, ettersom 
jeg hadde denne visjonen mens jeg var i 
Bangladesh 26. mars. Senere, 11. april 
1987, da jeg var i Paris og lette etter 
bøker i et bibliotek, kom jeg over en bok 
som het ”Metanoia”. Det som fikk meg til 
å legge merke til boken var omslaget. 
Bildet på omslaget var nøyaktig lik 
visjonene som jeg, Enok og min svoger 
hadde fått av det runde lyset med engler 
som voktet det. Etter at søsteren min var 
reist, skrev jeg igjen og lot Gud ta 
hånden min. Gud ga så Strato2 et 
skriftlig budskap. 
 
Jeg elsker Mine lam; foren Mine lam; 
hver den som leser Mitt budskap 
spiser Mitt Brød; hver den som får et 
tegn fra Meg, vil være blant dem Jeg 
ønsker å opplyse med Min nåde;3  tegn 
Mitt tegn; 
 
 
ΙΧθΥΣ     ichthys4 
 
Vassula, begynn å sammenfatte 
veiledningen og renskriv Mitt 
Budskap; Jeg vil veilede deg og 
opplyse deg; alt som er gjentatt var for 
din opplærings skyld; du trengte det;  

                                                
1 Mye senere, i 1996, sendte en venn meg et bilde 
av visjonen som den Hellige Hildegard fikk, og 
også dette var samme visjon.  
2 Utg. anm.: Vassulas svoger. 
3 Gud lot meg forstå at alle de som leser Hans 
Budskap og blir opplyst (igjen dras mot Gud) i seg 
selv er et tilstrekkelig tegn på at det er Han som 
metter dem og at Budskapet er fra Ham. 
4 Utg.anm.: ”Ichthys” er det greske ordet for ”fisk”. 
Initialene for ”Jesus Kristus, Guds Sønn, 
Frelseren” er på gresk ”ICHTHYS”.  

 Mitt Budskap skal kalles Fred og 
Kjærlighet;5 
 
(Det er forferdelig, jeg er for realistisk, 
for skeptisk. Jeg kan ikke la være å tvile 
på at dette skjer. Hvordan kan det ha seg 
at andre tror så fullt og fast, mens jeg er 
så svak i troen? Jeg, som så godt vet at 
jeg ikke kan føre min egen hånd, som blir 
så kraftløs når Gud tar styring over 
hånden min, som vet hvordan Han kan 
kaste blyanten ut av hånden min og 
hvordan Han kan styre blyanten uten at 
jeg knapt berører den. Det skjer virkelig, 
Han har gitt meg så mange bevis for det, 
men likevel opplever jeg fortsatt bølger 
av tvil og da tenker jeg at jeg kanskje 
villeder alle! Det er så mange som ledes 
av denne veiledningen at jeg ikke kan 
telle dem, og ennå er ikke budskapene 
publisert…) 
 
elskede, Jeg er Jahve; gi Meg dine 
svakheter og la Min Styrke 
tilintetgjøre dem; 
 
(For en tålmodighet Gud må ha for å 
kunne holde ut med meg... Jeg tror at 
den viktigste årsaken til mine tvil er at 
jeg kjenner meg selv og sammenligner 
meg med dem som har fått nærme seg 
Gud på overnaturlig måte og som har 
mottatt Budskap fra Ham. De var så 
gode og hengivne. Det er det som slår 
meg, det er som å sammenligne natt med 
dag. En positiv ting innrømmer jeg 
likevel, og det er at jeg i det minste elsker 
Gud høyt, og ingen kan fortelle meg at 
det er innbilning, eller som en prest 
fortalte meg, at selv djevelen kan få det 
inn i ens hode… Hvis jeg hadde vært svak 
og lyttet til alt jeg hørte, så ville jeg brutt 
sammen. I dag hørte jeg av en dame 
(som nettopp hadde begynt å studere 
Freud) at alt dette kunne stamme fra min 
underbevissthet og utgjøre et slags 
kjærlighetskompleks overfor Gud. For 

                                                
5 Med tiden har Jesus opplyst meg om at disse 
Kirkelige bøkene også er ment for jøder og 
muslimer. 
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noe tull. Innebærer dette i følge henne at 
vi er psykisk syke hvis vi elsker Gud? 
Men jeg lar meg ikke affisere av hennes 
eller Freuds teori, ettersom Gud allerede 
har advart meg om disse teoriene og at 
jeg kommer til å bli angrepet. Dessuten 
har jeg ikke spesielt mye til overs for 
Freud, siden han var ateist og selv Jung 
tok avstand fra ham! For Freud er vi ikke 
annet enn materie!) 
 
Mitt barn, mennesker har alltid dømt 
på menneskelig vis; Jeg er en Gud full 
av Nåde og Kjærlighet, men så lite 
forstått; 
 
Men Herre, Du har valgt en som ikke er 
god, og det er det som får meg til å tvile! 
 
du er også Min datter! Jeg elsker selv 
de elendigste blant dere; 
 
 

10. april 1987 
 
kom i hu at Min Korsfestelse varte i 
timevis; Jeg led i mange timer; alt Mitt 
Blod ble utøst; Jeg elsker deg; kom og 
trøst Meg ved å elske Meg;  
 
(Jesus var trist og lengtet etter å bli 
trøstet. I disse dagene minnet Han meg 
hele tiden om Sin Korsfestelse og Han ga 
meg bilder av den. Noen ganger føler jeg 
Hans Nærvær så sterkt at jeg tror at jeg 
kunne røre ved Ham. Det er som jeg 
kunne føle luften bevege seg når Han 
beveger seg.) 
 
 

16. april 1987 
 
(Skjærtorsdag) 
 
Vassula, Jeg var til stede i Min Kirke; 
Jeg gikk foran Mitt Kors; Jeg stoppet 

opp et par sekunder foran deg;1 Min 
datter, i alle disse årene har Jeg ventet 
på at du skulle komme til Min så høyt 
elskede Kirke;2 
 
Herre og Frelser, Du har virkelig søkt 
etter meg og funnet meg og brakt meg til 
Deg og Din Kirke. Det har gått mange 
år...  Du har ventet i årevis!! 
 
Jeg ble igjen foran Mitt Kors, og alle 
som kom for å tilbe Meg, velsignet Jeg 
en etter en; 
 
(Det Hellige Korset ble plassert midt i 
Kirken, og alle gikk etter tur opp for å 
kysse Det.) 
 

17. april 1987 
 
(Ved slutten av Den Hellige Messen på 
Langfredag deler presten ut blomstene 
som skulle dekket Jesu grav. Han deler 
ut hele buketter til folk. Jeg fikk bare tre 
blomster i hånden, og jeg så dette som et 
tegn fra Gud for å minne meg om 
problemet jeg hadde med å forstå Den 
Hellige Treenigheten. 
 To dager gikk uten at jeg skrev. Jeg 
savnet det forferdelig, ettersom jeg er i 
kontakt med Gud og føler Hans Nærvær 
veldig sterkt når jeg skriver, som under 
meditasjon.) 
 
Min Gud, det er så lenge siden! 
 

                                                
1 Merkelig nok, under hyllesten av Korset, måtte vi 
flytte oss for å gi plass til presten som bar det 
Helllige Korset (omtrent to meter langt) og 
ministrantene som fulgte bak med store lys, og 
ettersom det var dempet belysning så ikke presten 
hvor han gikk og han gikk rett på meg. Da han ble 
klar over det, stod han et par sekunder rett overfor 
meg mens han forsøkte å finne veien videre. Min 
kusine, som var sammen med meg, la øyeblikkelig 
merke til denne hendelsen. Hjertet mitt raste av 
gårde da jeg sto overfor det store Korset og ikke 
kunne flytte meg ettersom mengden bak meg stod 
med tente lys! 
2 Jeg hadde ikke vært i den Kirken siden dåpen til 
min eldste sønn, for femten år siden! 
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hvor lenge; 
 
To dager! 
 
to dager, Vassula? og Jeg som ventet 
på deg i årevis, hva vil du at Jeg skal 
si? 
 
Jeg mangler ord, Jesus. Jeg er lei meg 
for å ha såret Deg. Tilgi meg. 
 
kom, Jeg tilgir deg; alt Jeg ønsker av 
Mine elskede sjeler, er å få beslaglegge 
hjertene deres noen få minutter, for å 
fylle dem med Min overstrømmende 
Kjærlighet; 
 
Jesus sa dette så ømt og inderlig. 
Hver gang Gud kommer til meg med 
et viktig budskap, så angriper 
djevelen eller hans tilhengere meg. 
Jeg merker ham ikke fysisk, men det 
eneste han får tillatelse til å gjøre 
under veiledningen, er å tilkjennegi 
seg skriftlig for å fornærme meg og 
forbanne meg.1 Siden Gud har lært 
meg å se forskjellen og gjenkjenne 
ordene hans, klarer jeg vanligvis å 
hindre ham i å skrive ferdig selv et 
eneste ord, og det gjør ham rasende. 
Hvis jeg er uoppmerksom, så stanser 
Gud hånden min slik at den ikke kan 
skrive. Dette arket er fra min 
notisbok. Disse angrepene er alltid 
sterkere når viktige budskap fra Gud 
er i ferd med å bli skrevet. Jeg har nå 
forstått mønsteret… så jeg gir ikke 
opp, selv om det til tider føles 
håpløst.) 
 
 

23. april 1987 
 
(Noen ganger undrer jeg meg over hva 
frihet er. Før Guds kall var jeg også fri. 

                                                
1 På en måte er det et godt tegn, for han viser at 
han finnes, og at denne åpenbaringen plager ham. 

Jeg levde et harmonisk familieliv, og 
hadde i grunnen ikke noe ansvar eller 
bekymringer sammenlignet med det jeg 
nå har, gjennom dette budskapet som 
knuser meg og hviler tungt over meg. 
Men den gangen var jeg langt borte fra 
Gud. Så plutselig grep Gud meg… I 
begynnelsen var jeg ikke glad for det, for 
jeg hadde ingen kjærlighet til Ham. Men 
i løpet av kort tid (tre måneder) med 
undervisning fra Herren, lærte Han meg 
å elske Ham. Nå, åtte måneder senere, er 
hele Budskapet nesten fullført.2 Det 
hviler tungt på meg, og jeg ser etter et 
sted hvor jeg kan lesse Det av. Det er så 
tungt, så tungt!! Hva er frihet? Byrden 
var uutholdelig.) 
 
Jeg, Herren, vil opplyse deg om hva 
frihet er, skriv:  
 frihet innebærer at din sjel frigjør 
seg fra verdslige bekymringer og flyr 
mot Meg og til Meg; Jeg, Gud, kom og 
befridde deg; du er fri nå; da du var 
bundet til denne verden, Vassula, var 
du fanget av alle dens fristelser, men 
som en due er din sjel nå satt fri; du 
var buret inn, elskede; buret inn; la 
din sjel fly fritt, la den kjenne denne 
friheten som Jeg har gitt til alle Mine 
sjeler, men så mange av dem avviser 
denne nåden som Jeg tilbød; 
 bli ikke fanget igjen; du var bundet 
og satt i bur, og Jeg befridde deg; Jeg 
så deg i buret ditt da Jeg gikk forbi, du 
visnet sakte hen og holdt på å dø; 
Vassula, hvordan kunne Mitt Hjerte se 
dette uten å befri deg? Jeg kom og brøt 
opp ditt bur, men du kunne ikke bruke 
vingene, så skadet var du; så Jeg bar 
deg til Min bolig, helbredet deg med 
ømhet, og lot deg fly igjen; og nå 
gleder Mitt Hjerte seg over å se Min 
lille due fly fritt omkring, og være der 

                                                
2 Trodde jeg da. 
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hvor hun burde ha vært fra 
begynnelsen av;1 
Jeg, Herren, satte deg fri; Jeg 
helbredet deg; Jeg reddet deg ut av din 
elendighet; Mine øyne viker aldri fra 
deg; Jeg ser Min due som flyr fritt 
omkring, vel vitende om at du alltid vil 
komme tilbake til Meg, for du 
gjenkjenner nå din Frelser og Herre; 
din sjel trenger Min varme, og du vet 
at din bolig nå er i Mitt Hjertes midte, 
der Jeg alltid ønsket at du skulle være; 
du tilhører Meg nå, og Jeg er din 
Herre, som elsker deg; 
 
(Tanken på å dra til Sveits kom over 
meg. Jeg frykter at jeg kanskje forandrer 
meg der…) 
 
Vassula, Jeg vil ikke la deg tilsøle deg 
selv igjen; frykt ikke, Jeg vil alltid være 
nær deg for å rense deg; Jeg har Mine 
grunner til at du skal være der; 
 
(Jeg prøvde å tenke ut hva som kunne 
være Guds grunner. Så spurte jeg.) 
 
Jeg vil at Mine såkorn skal såes i 
Europa; vær Min såmann, Vassula; 
lev, Vassula, blant mennesker som 
sårer Meg; la dine øyne se alt og legg 
merke til hva det har blitt av Mine 
skapninger; la ditt hjerte kjenne hvor 
lite Jeg betyr for dem; la dine ører 
høre hvordan de vanhelliger Meg og 
sårer Meg; vil ikke din sjel bli 
forferdet? vil du ikke rope etter Meg 
når du ser og forstår hvordan Mitt folk 
har glemt Meg? 
 Vassula, din sjel vil bli utsatt for 
ondskap, likegyldighet, de verste av 
misgjerninger og det avskyelige dypet 
av verdens synder; som en due som 
flyr over dem vil du iaktta verden og 
med bitter smerte se hver handling;  

                                                
1 Jesus uttrykte dette med slik en stor glede, og 
Han tok et dypt åndetak. 

 du skal være Mitt offer; du skal være 
Min skyteskive; som Jegere etter sitt 
vilt vil de jakte på deg og trekke våpen 
mot deg og forfølge deg; det vil settes 
en høy pris på ditt hode, for den som 
klarer å ødelegge deg; 
 
Herre, hva vil skje med meg? 
 
Jeg vil fortelle deg dette, datter: det vil 
ikke være forgjeves; skyggene på 
jorden svinner hen og blir borte; leire 
vil alltid vaskes bort med de første 
regndråpene, men din sjel skal aldri 
forgå; Jeg, Herren, minner deg om 
svaret du ga på Mitt spørsmål, for Jeg 
spurte deg en gang ”hvilket hus er 
viktigst, ditt eller Mitt Hus?” du svarte 
riktig, at Mitt Hus er viktigst; 
 
Det gjorde jeg. 
 
Jeg vil alltid bevare deg i Mitt Hjerte; 
Jeg elsker deg; 
 
Jeg elsker Deg også. 
 
la oss gå, glem ikke Mitt Nærvær! 
 
 

26. april 1987 
 
la Meg fortelle deg, elskede, at Jeg la 
Mine planer før du ble født; vi skal 
alltid arbeide sammen; er du villig til 
det? 
 
Jeg er villig til det, hvis Du godtar meg i 
min utilstrekkelighet, min Gud. 
 
Jeg elsker deg; Vassula, Jeg skal hjelpe 
deg; 
 i forrige uke ble du utsatt for det 
ondes angrep og herjing; men likevel 
har Jeg kunnet skrive hvert ord jeg 
ville sammen med deg; Jeg beskyttet 
deg; 
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Skjedde dette da djevelen forbannet meg? 
 
ja, mens han forbannet deg på den 
mest nedrige måte, så velsignet Jeg 
deg; Jeg beskyttet deg; 
 
(Senere:) 
 
la Meg fortelle deg, Vassula, at jo 
mindre du er, desto større vil Jeg 
være: tillat Meg å virke i deg og gjøre 
Min vilje i deg; vær ingenting; kjenn 
deg som et ingenting og la Meg være 
alt, slik at Mitt ord rekker til jordens 
ytterste grenser og Mine Freds- og 
Kjærlighetsverker lokker hvert eneste 
hjerte til Meg;  
 la Meg minne deg om din 
elendighet, det vil hindre deg i å bli 
stolt over alle nådegavene Jeg har gitt 
deg; vær Mitt rene alter… 
menneskefisker, bre ut Mitt Freds- og 
Kjærlighetsgarn over hele verden, 
trekk Det inn, og la Meg gledes over 
Dets fangst! da Jeg var på jorden i 
kjøttet, lærte Jeg en liten gruppe 
mennesker å bli menneskefiskere; Jeg 
lot dem bli igjen i verden for å spre 
Mitt Ord til hele menneskeheten; Jeg, 
Herren Jesus, vil undervise deg og vise 
deg hvordan dette arbeidet ble gjort; 
 
(Hva skal jeg si? Hvordan skulle jeg 
kunne gjøre noe som helst, for ikke å 
snakke om et slikt oppdrag. Jeg føler at 
budskapet blir tyngre for hver dag. Jeg 
vil glede Gud, men på hvilken måte? Jeg 
ser bare et høyt fjell foran meg og 
åpenbaringen som hviler tungt på meg.) 
 
Jeg bærer Mitt Kors sammen med deg; 
ja, Det er virkelig tungt, men bli ikke 
trett; Jeg, Herren, hjelper deg; hold 
deg nær Meg, Jeg skal ikke svikte deg; 
 
Men det er likevel så tungt. 
 
(Jesus oppmuntrer meg til å fortsette.) 

 
Vassula, har Jeg ikke hjulpet deg så 
langt? så hvorfor skulle Jeg forlate 
deg? støtt deg helt og fullt til Meg; stol 
på Meg; det Jeg har påbegynt og 
velsignet, vil Jeg fullende; 
 
 

27. april 1987 
 
Vassula, Jeg er Herren som står 
fremfor deg; 
 
(Jesus var der, smilte, og lot meg føle Sitt 
nærvær. Han holdt Sin kappe åpen med 
begge hendene og viste meg Sitt Hjerte. 
Det strålte fra Hans bryst.) 
 
kom inn i Mitt Hjerte, treng inn i Det 
og la Det oppsluke deg; la Mitt Hjerte 
henrive ditt hjerte, opptenne det, så 
det blir glødende og utstråler Min Fred 
og Kjærlighet; kom, la oss være 
sammen; la Meg være din Hellige 
Ledsager; vil du det, datter? 
 
(Jeg føler meg ute av stand til å nærme 
meg Ham. Hvem er jeg, som skulle kunne 
nærme meg Ham? Jeg innså hvor 
uverdig jeg er. Hvordan kunne noen 
overhodet tillate seg selv å våge å snakke 
med Gud, vi som er en gjeng med 
utakknemlige syndere, og for ikke å 
snakke om å be Ham om tjenester eller 
føre ’samtaler’ med Ham! Vi er så 
tarvelige og uverdige at bare tanken på 
det gjør meg ille. Jeg har mest lyst til å 
klistre limbånd over munnen min. Og i 
Hans nærvær, hvor jeg befant meg, satte 
jeg i tankene mine opp et slør mellom 
Ham og Meg, av respekt for Hans 
nærvær.) 
 
datter, hva har du gjort?1 hvorfor, 
datter, hvorfor? 
 
For å vise Deg respekt, Herre. 

                                                
1 Jesus virket sjokkert. 
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Jeg vil at du skal spise; 
 
(Jeg så et Brød i Hans hånd.)  
 
ta i mot Mitt Brød, Mitt barn; du må 
fjerne sløret for å kunne ta i mot Mitt 
Brød, kom;  
 Jeg vil ta vekk skillet… her, ta i mot 
Mitt Brød, kom nærmere; 
 
(Jeg gjorde det. Jeg tok i mot Brødet fra 
Hans hånd.) 
 
er du klar over hvor glad Jeg er for å 
mette deg? 
 
(Jesus var lykkelig og full av Kjærlighet.) 
 
kan du føle Min glede, Vassula? legg 
frem dine svakheter og din elendighet, 
så kan Jeg tilintetgjøre dem i Min 
Styrke og i Min Barmhjertighet; Min 
due, fly fritt, men kom alltid tilbake til 
Meg og ta i mot Mitt Brød; Jeg elsker 
deg; 
 
Jeg elsker Deg også, Herre. 
 
(Hele dagen etter dette følte jeg hvordan 
Hans kjærlighet omslutter meg. Hvordan 
kan jeg beskrive det jeg følte? Det var 
som å være i en ekstatisk tilstand. I 
denne tilstanden følte jeg Hans Nærvær 
enda sterkere enn vanlig.) 
 
(Senere:) 
 
du har sett Min Helligdom, som vi 
trådte inn i, og Jeg lot deg se hvordan 
Min Helligdom bevoktes av Mine 
Serafer; i dag vil Jeg vise deg hva Jeg 
har inne i Min Helligdom; kan du se 
denne kraftige Lysstrålen som lyser på 
Mine Hellige Skrifter? 
 
Ja, Herre! 
 

det er Mine Helligste Skrifter, som ble 
skrevet før Jeg skapte deg; Min Hellige 
Bok inneholder hemmelighetene og 
nøklene til Mine Himler og til hele 
Mitt Skaperverk; ved Min Hellige Bok 
har Jeg satt to erkeengler, som 
årvåkent vokter Mine Hellige Skrifter; 
kom, Jeg vil vise deg mer av Min 
Herlighet, Mitt barn; 
 
(Gud tok meg med til et sted hvor jeg 
følte meg urolig.) 
 
ser du dette ildfjellet? 
 
(Det var vakkert, men så truende ut.) 
 
fra dets side flyter to elver, de er begge 
av ild;  
 
(Det så ut som flytende lava, men klarere 
rødt.) 
 
Jeg, Herren, skal på Dommens dag 
skille de onde sjeler fra de gode; da 
skal alle Satans etterfølgere kastes i 
disse to elver av ild, hvor de skal 
straffes foran de rettferdiges øyne; 
Vassula, Jeg vil la dine øyne se mer av 
Mine Himler, for det er mange flere 
bak Min Helligdom; skapninger, Min 
Vilje skal skje, for Jeg er Gud, Jahve 
Sebaot; la Meg fritt få handle i deg; vi 
skal arbeide sammen i kjærlighet 
inntil Jeg har stadfestet Mine Verker, 
og når det skjer, så vil Jeg komme 
tilbake med Min Hellige Bok og la deg 
lese et avsnitt i den, som du skal skrive 
ned og derigjennom forsegle Mitt 
Freds- og Kjærlighetsbudskap; 
 
(Midt på natten ble jeg vekket av at Jesus 
ropte høyt fra Korset. Ropet var fullt av 
angst, lidelse, smerte, sorg og bitterhet. 
Det lød som et veldig kraftig og 
langtrukket klagerop!) 
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29. april 1987 
 
(Neste morgen.) 
 
Jeg er Herren, Jesus; du hørte Mitt 
rop, det var Jeg; Det vekket deg opp,1 
Jeg ropte ut fra Mitt Kors, Det var Mitt 
siste høye rop mens Jeg var i kjøttet, et 
rop fullt av lidelse, smerter og 
bitterhet som gjenlød fra dypet av Min 
Sjel og gjennomtrengte Himmelens 
høyder; Det rystet jordens grunnvoller 
og flenget opp hjertene til dem som 
elsket Meg, likesom Det flenget opp 
forhenget i Tempelet; Det vekket opp 
Mine hengivne tilhengere, likesom Det 
vekket opp de døde fra deres graver, 
slik at de ristet av seg jorden som 
dekket dem, slik Det ristet av seg det 
Onde; 
 mektig torden rystet Himlene over 
oss, og hver engel falt skjelvende ned 
på sitt ansikt og tilbad Meg i 
fullstendig stillhet; Min Mor, som stod 
like ved, hørte Mitt rop og falt ned på 
kne, i gråt dekket hun til Sitt ansikt og 
bar med seg dette siste ropet inntil den 
dag da Hun sovnet inn; Hun led…  
 Jeg lider ennå bittert som følge av 
verdens urettferdighet; ondskap, 
lovløshet og egoisme; Mitt Rop vokser 
seg sterkere for hver dag som går; Jeg 
ble forlatt, alene var Jeg på Mitt Kors, 
alene til å bære verdens synder på 
Mine skuldre, Jeg led alene, døde 
alene og utøste Mitt Blod som dekket 
hele verden og befridde dere, Mine 
elskede;  
 det samme Ropet høres nå på 
jorden som et ekko fra fortiden; lever 
Jeg i fortidens skygger? var Mitt Offer 
forgjeves? hvordan kan det ha seg at 
dere ikke hører Mitt Rop fra Korset? 
hvorfor lukker dere ørene og driver 
Det bort? 
 
                                                
1 Mente Han det symbolsk? 

Herre, hvem er dette budskapet ment 
for? 
  
for alle dem som har ører til å høre 
Mitt Rop; 
 
(Jeg ble veldig beveget av å få vite hvor 
sterkt Han led helt alene, og hvordan 
Han fremledes lider.) 
 
Min Gud, jeg godtar å være slik Du 
ønsket at jeg skulle være i Ditt budskap 
fra 23. april: Ditt offer, Din skyteskive. 
La meg bære Ditt Kors for Deg og gi Deg 
hvile. La meg trøste Deg. Jeg er ikke 
alene. Som jeg sa tidligere, så er jeg 
sammen med Deg!2 
 
Jeg elsker deg, Min due, Jeg overøste 
deg med alle Mine nådegaver; la Meg 
bruke deg for Mine interesser og Min 
egen ære; behold ikke noe for deg selv 
og tenk bare på Mine interesser; ær 
Meg, arbeid for Meg, legg Mine 
lidelser til dine egne; 
 
Jeg skulle ønske at hele verden ville prise 
Ditt Navn og at det ville nå fram til Deg. 
 
enhet vil styrke Min Kirke; enhet vil 
forherlige Meg; Vassula, elsk Meg; 
 
Herre, lær meg å elske Deg slik som Du 
vil det. 
 
det skal Jeg; Jeg vil ikke forlate deg; 
bli ikke trett av å bære Mitt Kors; Jeg 
er nær deg og deler Det, elskede; 
 
(I Paris under påsken: 
Da klosterets arkimandritt sa til meg 
etter å ha lest Budskapet, ”dette er et 
under,” tenkte også jeg at det er så 
vidunderlig, så vakkert at Gud gir oss et 
Budskap. Men på den andre side så 
fryktelig, fryktelig, fordi det viser en trist 
Gud, en lidende Gud. Gud gir et Budskap 
                                                
2 Jeg tar tilbake det jeg sa 7. april 1987. Jeg tar det 
virkelig tilbake. 
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i smerte, Han er ulykkelig og forlatt av 
mange. Det er et trist Budskap.) 
 
Lærer jeg noe i det hele tatt, Jesus? Jeg 
spør ikke for at jeg selv skal bli tilfreds, 
men for i det minste å vite hvor jeg står, 
om jeg overhodet gjør noen fremskritt! 
 
Vassula, Jeg, Jesus, står foran deg og 
du vokser virkelig; Jeg reiste deg opp 
fra de døde og Jeg mettet deg; du 
spiser Mitt Brød; Mitt Lys skinner på 
deg; Jeg er din Lærer og du lærer fra 
Visdommen; 
 
Jesus, Du minner meg ofte på at jeg skal 
være liten og forbli et ingenting, men nå 
sier Du til meg at jeg vokser. Hva 
kommer dette av? 
 
ja, du må vokse i ånden, i kjærlighet, i 
beskjedenhet, i ydmykhet, i trofasthet; 
la alle dydene vokse i deg; samtidig må 
du være et ingenting når det kommer 
til forfengelighet og alle handlinger 
som er motbydelige og frastøtende i 
Mine øyne; Jeg vil at du skal bli 
fullkommen; 
 
 

30. april 1987 
 
Jesus, i dag vil jeg spørre Deg om Du kan 
gi et spesielt budskap til et døende 
menneske? 
 
døende?1 hun er ikke døende, hennes 
sjel vil bli satt fri, hun vil bli befridd og 
skal leve! hun vil komme til Meg; 
hennes sjel vil bli fri;  
 skriv og fortell henne hvordan Jeg 
søker etter hver sjel, hvordan Jeg 
metter sultne sjeler, hvordan Mitt 
Brød gir evig liv, hvordan Jeg 
helbreder syke; la henne vite at Jeg er 
Livets Eliksir og Oppstandelsen; 
 
                                                
1 Jesus virket overrasket over det jeg sa. 

(Jesus ga meg et budskap til denne 
personen på et eget ark.) 
 
 

1. mai 1987 
 
Jeg, Gud, vil gi deg nok styrke til å 
fullføre Mine Verker; fornekt Meg 
aldri: søk ikke dine egne interesser, 
men bare Mine; la Meg få bruke deg og 
stige ned til jorden gjennom deg for å 
åpenbare Mitt Ord til Jeg kommer for 
å hente deg; 
 Vassula, Jeg vil forutsi din slutt; 
ingen av Mine utvalgte sjeler fryktet 
noensinne døden; Jeg vil åpenbare 
fem til av Mine mysterier for deg, kom 
nå og kyss Mine fem Sår; 
 
(Det gjorde jeg. Først kysset jeg Jesu 
hender, så Hans føtter og så Hans side. 
Jeg forstår ennå ikke hva Jesus mener 
med at fem mysterier sammenfaller med 
Hans fem sår. Men jeg vet at når tiden er 
inne, så vil Han la meg få vite det. Jeg 
har lært å ikke spørre.) 
 
Vassula, Jeg vil fortelle deg Mine 
hemmeligheter når du har vokst litt 
mer;2 be Meg om gaver, og Jeg vil gi 
deg dem; 
 

Min Gud og Far, 
jeg vil spørre Deg om noe 

på det vilkår, 
at det bare er 

for Dine interesser og ære: 
Må Ditt Budskap 

nå ut til verdens ende 
og trekke mange hjerter til Deg. 

Må Din vilje skje 
og Ditt Helllige Navn bli æret. 
Må det Onde miste sin makt 

og bli knust for all tid. 
Dette er hva jeg ønsker nå, 

og hver gang Du hører 

                                                
2 Med årene har jeg lært å trenge inn i Hans fem 
Sår ved hjelp av Den Hellige Ånds kraft. Dette var 
de fem mysteriene. 
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min stemme be om noe, 
så vil det bare være 

til Din Ære. 
Hver tjeneste jeg ber Deg om, 

skal være til Din Ære, 
hvert rop om hjelp fra meg 

skal være for Dine interesser 
og ikke for meg. 

All styrke jeg vil be om, 
skal være for Dine interesser, 

Allmektige Gud. 
 
Mitt barn, la dine føtter følge i Mine 
fotspor;  
 det er Jeg, Jesus; 
 
Jesus? 
 
Jeg er; elskede, kall Meg Brudgom og 
også Far; Jeg elsker deg; kom, la oss 
arbeide;1 elsk Meg inderlig og godtgjør 
for dem som sårer Meg;  
 
Min Gud, jeg tenkte på hvordan jeg 
kunne fly som en due over denne ’onde 
verden’ når jeg selv er ond og full av 
synd, og i samme tilstand som resten av 
menneskene. Jeg kan ikke være i stand til 
å ’se og høre alt’ som Du sa, for jeg er 
ikke bedre enn de som sårer Deg… 
 
Vassula, vær i Meg; strev etter å oppnå 
renhet; øs av Min Renhet som Jeg 
tilbyr; trekk til deg, drikk fra Meg og ta 
Meg helt opp i deg; Jeg er Uendelig 
Rikdom og hver sjel kan øse fra Meg;  
 
Han har gitt meg så mange gaver at jeg 
lett kan bli forfengelig, slik at det onde 
frister meg! 
 
Jeg vil alltid minne deg om din 
elendighet og skyggene fra din fortid; 
Jeg vil minne deg om hvordan du 
fornektet Meg og avviste Min store 
Kjærlighet da Jeg kom til deg, og om 
hvordan Jeg fant deg død, liggende 
                                                
1 Jesus sa dette på en så stille og majestetisk måte 
som bare Gud kan. 

blant andre døde i mørket, og om 
hvordan Jeg ut av Barmhjertighet og 
Kjærlighet gjenopplivet deg, og løftet 
deg till Mitt bryst;  
 kom, la oss be, si: 
 
”Min Far, led meg hvor enn  
Din vilje ønsker at jeg skal gå, 
la meg leve i Ditt Lys,  
og varm mitt hjerte, 
så det kan gløde og gi varme  
til dem som kommer til meg, 
 
velsignet være Ditt Navn, 
for å ha gitt meg alle disse nådegaver 
til tross for min intethet, 
 
velsignet være Ditt Navn, 
for det Gode Du har gjort mot meg, 
og den Barmhjertighet Du har vist 
meg 
ved å løfte meg opp til Ditt Hjerte, 
amen;” 
 
la oss gjenta det;  
 tenk på at alle nådegavene Jeg gir 
deg er for Mine egne interesser; 
behold ingenting for deg selv; 
forherlige Meg gjennom å dele Min 
glede; 
 
Jeg ønsker at jeg vil bli i stand til å 
forherlige Deg, og at verden kan prise 
Ditt Navn og deres bønner stige opp til 
Deg som røkelse. Måtte deres lovsang 
gjenlyde i Himmelen som en banking på 
Din dør. 
 
Kjærligheten vil overvinne det onde;  
 elsk Meg av hele din sjel og av hele 
ditt sinn; la Meg være alt; Jeg, Herren, 
vil sørge for deg til det siste; 
 
Selv om jeg er et ingenting, så ta i mot 
meg og gjør med meg som Du ønsker. 
Jeg er Din. 
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kom, la Meg alltid gledes over å høre 
disse ordene om fullkommen 
overgivelse; Jeg elsker deg, datter; 
 
Jeg elsker Deg, Far. 
 
 

2 mai. 1987 
 
Jeg er Jesus;  
 
Jesus, ut i fra mønsteret jeg har 
observert tidligere, så tror jeg at Du nå 
kommer til å gi meg et viktig budskap. 
For det onde angriper meg for å gjøre 
meg motløs og hindre meg i å skrive.  
 
Jeg har et budskap til de som elsker 
Meg,1 og ofrer sine sjeler for Meg; Jeg 
ønsker å oppmuntre dem og gi dem 
Styrke; 
 Jeg, Ordet, vil åpenbare Mine Ord 
gjennom dette svake redskapet; Jeg vil 
stige ned til jorden gjennom dette 
Budskapet, og la Mitt Lys skinne på 
dere alle;  
 Jeg velsigner dere, Min Sjels 
elskede; Jeg elsker dere! i Min Sjels 
aller innerste dyp, har Jeg en Levende 
og Uutslukkelig Flamme; Jeg er 
Renhet og Hengivenhet og et bunnløst 
dyp av Rikdom; Mine elskede, kom og 
øs fra Meg, mett deres hjerter, kom og 
drikk fra Meg; kom og treng inn i Mine 
åpne Sår; kom og senk ned deres sjeler 
i Mitt Blod! drikk fra Min Levende 
Kilde, slik at dere kan vanne denne 
øde villmarken og helbrede Mine lam;  
 bli opptent av denne Levende 
Flammen og la Den fortære deres 
hjerter! Jeg elsker dere høyere enn 
dere noensinne kan forstå; kom; bli 
ikke trette av å bære Mitt Hellige Kors, 
for Jeg er med dere og bærer Det 
sammen med dere; følg Meg og hold 

                                                
1 Alle prester, ordensfolk, søstre og brødre, alle 
dem som elsker Ham oppriktig. 

dere tett til Meg; gå i Mine fotspor; bli 
ikke slitne av å kjempe og lide; ær Meg 
og la deres stemmer stige mot 
Himmelen som duften av søt røkelse;  
 lovpris Meg; la Meg juble, la Meg 
gledes over dere; la Meg gledes over 
deres kjærlighet til Meg; fyll opp deres 
hjerter fra Min Uendelige Kjærlighet 
og la Den strømme ut over Mine lam 
og helbrede dem;  
 la hver levende skapning på jorden 
kjenne Min varme; la hvert et kaldt og 
forsteinet hjerte smelte og oppløses i 
Min Renhet og bli en del av Mitt 
Legeme og ett med Meg! la fortidens 
skygger gjenoppstå og forvandles til en 
levende sjel, full av Rettskaffenhet, 
Fred og Kjærlighet; forvandle Mitt 
skaperverk til en Edens hage!  
 foren dere! foren dere og bli ett, for 
Jeg, Gud, er En; enhet gir styrke, foren 
dere; vær Mine trofaste såmenn, som 
sår Mine Freds- og Kjærlighets såkorn;  
 Jeg har skapt såkorn, som vil bli til 
en himmel på jorden, for Mitt Rike på 
jorden vil bli som i Himmelen; ta Mine 
såkorn fra Mitt Hjerte, de er renset av 
Mitt Blod, og spre dem ut over alt; Jeg 
bærer disse såkornene med Meg, 
elskede, og Jeg ønsker at dere kommer 
inn i Mitt Hjerte for å hente dem; søk 
enhet;  
 Jeg vil helbrede Mine blomster, Jeg 
vil la dem dufte, Jeg vil la dem 
blomstre, Jeg vil forskjønne Min hage, 
Jeg vil vanne deres hjerter, Jeg vil 
gjenopplive dere;  
 skapninger! Jeg elsker dere! Jeg vil 
skinne på dere og la Mine varme 
Stråler oppløse de tunge, mørke 
tordenskyene, spre dem og la dem 
forsvinne; Mitt Lys vil gjennomtrenge 
dem, og alt mørke og all ondskap som 
lå tungt på dere, vil forsvinne; dette 
mørket brakte dere ikke annet enn 
svakhet, elendighet, og ondskap;  
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 Mine Varme Stråler skal gjenopplive 
alle Mine blomster, og fra Himmelen 
skal jeg utgyte Min dugg av 
Rettferdighet, Hellighet, Renhet, 
Rettskaffenhet, Fred og Kjærlighet; 
Jeg er deres Hengivne Vokter som 
holder et våkent øye med dere; kom i 
hu at Jeg er verdens Lys; Jeg er Ordet;  
 fred være med dere alle; forherlige 
Meg; støtt dere til Meg, kjemp og bli 
ikke trett av å bære Mitt Kors, helbred 
Mine barn; 
 Min Vassula, bli aldri trett av å 
skrive; Jeg elsker deg; Visdommen 
skal undervise deg; 
 
Jeg elsker Deg, Herre. Skje Din vilje. 
 
 

5. mai 1987 
 
(Når jeg føler Guds kjærlighet til meg 
(oss) så svimler det nesten for meg! Når 
Han lar meg oppløses i Hans Legeme, og 
Hans Legeme oppsluker min kropp, 
kjenner jeg meg som luft, som om jeg er 
ånd uten kjøtt! Er dette en ekstatisk 
tilstand? Selv disse ordene kan ikke 
beskrive helt den tilstand som Hans 
Kjærlighet kan sette meg i. Hans nåde og 
godhet er umulig å beskrive. Det finnes 
ingen ord som kan beskrive storheten og 
prakten av Hans Hellighet. Og jeg som 
avviste Ham før Han kom til meg!) 
 
Vassula, kom til Meg; Mine fem Sår er 
åpne; Vassula, treng inn i Mine Sår og 
kjenn Min smerte; kom, la Mitt Blod 
hellige deg i Mine Sår; forherlige Meg; 
Jeg vil lede deg, datter; Jeg gir fritt, så 
gi også du fritt; Jeg, Herren vil komme 
tilbake med Min Hellige Bok; 
 
(Jesus hadde en liten bok med seg.) 
 
skjeln og les der Jeg peker, ”trolovede, 
Min Sjels velsignede, Min datter; mett 
Mine lam; spre Mitt såkorn, la dem gi 

en rik avling, høst den inn og del fritt 
ut Mitt Brød; Jeg er Livets Brød; mett 
Mine får, Jeg er med dere til tidenes 
ende;”1 
 
Min Gud, takk for Din Veiledning. Jeg 
høres så tørr ut når jeg forsøker å 
formulere meg, men jeg må jo skrive det 
ned. Må Ditt Navn være Velsignet for all 
tid! 
 
Jeg elsker deg; Jeg vil ikke svikte deg; 
vi skal arbeide sammen; bli ikke trett 
av å skrive; nå har Jeg forseglet Mitt 
Freds- og Kjærlighetsbudskap; Jeg vil 
lede deg, Vassula; kom til Meg; 
 
Jeg skal følge Deg, Herre. Jeg elsker Deg. 
 
la Meg handle fritt i deg; 
 
Herre, skje Din vilje. 
 
Jeg vil undervise deg med Visdom; 
 
(Senere:) 
 
(Etter at Guds Budskap var over i går, 
følte jeg at Gud var i meg og jeg i Ham. 
Jeg følte at jeg aldri kunne skilles fra 
Ham.) 
 
Min ledsager, Jeg elsker deg; Vassula, 
gi Meg alt, gi Meg alt du har; 
 
Jeg har gitt Deg min kjærlighet. Jeg har 
gitt Deg meg selv. Jeg har løsnet mine 
jordiske bånd. Jeg har overgitt meg. Kan 
jeg gi Deg noe mer? 
 
datter, Jeg elsker å høre at du overgir 
deg; la Meg være den som tar deg til 
fange; 
 
(Jeg følte Jesus så sterkt denne kvelden 
at jeg tydelig kunne se Hans Ansikt, noe 

                                                
1 Bokens innhold åpenbarte mitt oppdrag: 
apostolatet. 
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som ellers ikke var så lett. Denne kvelden 
framstod Han veldig tydelig, brennende 
og ivrig, som en som kommer glødende 
for å overbevise en annen som er 
lunken.) 
 
vil du kysse Mine Sår? 
 
(Jeg kysset Hans Sår på en ’mystisk’ 
måte. Så ba jeg Jesus sette Seg på stolen 
ved siden av meg. Igjen følte jeg på en 
’mystisk’ måte at Han satte Seg på stolen. 
Han satt vendt mot meg, strakk ut Sin 
arm og nådde min hånd på notisboken. 
Jesus innprentet disse inntrykkene i mitt 
sinn.) 
 
Min blomst, hengi deg helt til Meg; er 
du klar til å lytte til Meg? 
 
Ja, Jesus. 
 
trolovede, Min Sjels velsignede, fritt 
har Jeg gitt, så gi fritt; foren deg med 
Meg, vær ett med Meg; se inn i Mine 
Øyne; 
 
(Jeg gjorde det.)  
 
Jesus, hva mer kan jeg gjøre? 
 
elsk Meg; 
 
Men jeg elsker Deg. Jeg har sagt det 
mange ganger, og Du vet at jeg mener 
det. Min sjel lengter etter Deg. Du ville at 
jeg skulle bli frigjort og jeg ble det. 
 
lengter Jeg ikke etter deg, Vassula?1 
lider ikke også Jeg, som er din Gud?2 
elskede, lev i Meg og Jeg i deg, du i 
Meg og Jeg i deg; oss;  
 bli lik Meg gjennom å leve i Meg, 
foren deg med Meg; 
 

                                                
1 Det var nå jeg forstod hva som menes med at  
”sjelen lengter etter sin Gud, og Gud lengter etter 
sjelen.” 
2 Gjennom å være i kjøttet er sjelen atskilt fra Gud. 

Men du har forenet oss, Jesus. Du sa at 
Du gjorde det! 
 
det gjorde Jeg; 
 
(Jeg følte meg plutselig fysisk utmattet 
og ba om å få gå.) 
 
Skal vi gå, Jesus? 
 
hvorfor, datter? 
 
Jeg er utslitt, Jesus. 
  
elskede, Jeg ønsker at du blir værende 
her med Meg, vil du det? 
 
(Det var første gang Jesus insisterte.) 
 
Da blir jeg... 
 
Mitt Hjerte slites i stykker når Jeg blir 
forlatt; 
 
Men Du er sammen med meg, vi er 
sammen... 
 
Jeg er sammen med deg nå, men 
mange ganger glemmer du Meg; gi 
Meg friheten at Jeg med Mine 
Guddommelige Hender kan forme deg 
som Jeg ønsker; Jeg vil forme deg i 
Mitt bilde; la Meg få virke i deg; Jeg er 
Jesus, og Jesus betyr Frelser, datter; 
Jeg elsker deg med en nidkjær 
kjærlighet; Jeg vil at du skal være helt 
Min; Jeg vil at alt du gjør skal være for 
Meg; Jeg tolererer ikke rivaler; Jeg vil 
at du skal tilbe Meg og leve for Meg;  
 pust for Meg, elsk for Meg, spis for 
Meg, smil for Meg, ofre deg selv for 
Meg; alt du gjør, gjør det for Meg; Jeg 
vil fortære deg, Jeg vil at du skal 
brenne bare for Meg; pryd Meg med 
dine kronblader, Min blomst; kron 
Meg med din kjærlighet; fjern Min 
tornekrone og erstatt den med dine 
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myke kronblader; omgi Meg med din 
duft, elsk Meg og bare Meg;  
 Jeg har utgytt Mitt liv for deg av 
Ren Kjærlighet; ville ikke du gjort det 
samme for Meg, din Brudgom? 
trolovede, la din Brudgom juble, gled 
Meg! bind deg selv til Meg med evige 
bånd; lev for Meg og Meg alene; vær 
Mitt Offer, vær Min Skyteskive, vær 
Mitt Garn; skapning, elsker du Meg? 
 
Hvordan kan jeg la være å elske Deg, 
min Gud? Jeg elsker Deg! 
 
si det, si det mange ganger; la Meg få 
høre det, Jeg elsker å høre det; si det 
tusen ganger om dagen, og hver 
morgen etter at du har hvilt i Meg, 
kom til Meg og fortell Meg, ”Min 
Herre, Jeg elsker Deg;” 
 
Jesus, jeg elsker Deg, men hvorfor blir 
Du så streng?1  
 
(Kanskje jeg ikke gjør nok.) 
 
kom, misforstå Meg ikke! det er 
Kjærligheten som snakker, det er 
Kjærlighetens lengsler, det er 
Kjærlighetens flamme, det er 
Kjærlighetens nidkjære kjærlighet; Jeg 
tåler ikke rivaler; støtt deg til din 
Hellige Far, Brudgom, Ledsager og 
Gud; kom, la oss hvile i hverandre; 
datter, elsk også du Meg med en 
nidkjær kjærlighet;2 
 
 

6. mai 1987 
 
(Mine ord til Gud før Hans budskap 6. 
mai 1987:  
 Jeg begynner å forstå hva Gud mener 

                                                
1 Med dette mente jeg at Jesus stilte krav til meg. 
Jesus kom med en fordring ut fra Sin brennende 
kjærlighet. 
2 Ordet rival innebærer alt vi setter FØR Gud. Vi 
må sette Gud fremst. 

med å overgi seg fullstendig. Det 
innebærer å være frigjort, løsrevet fra alt 
og følge Ham. Hans Ord er symbolske, 
de er ikke bokstavelige. Jeg har overgitt 
meg til Gud når jeg elsker Ham over alt 
annet og ønsker at Han skal bruke meg. 
Det å være frigjort, ja, i den grad at jeg 
er frigjort fra kroppen, innebærer at jeg 
innser at jeg har en sjel som lengter etter 
å løsrive seg fra kroppen for å forenes 
med Ham, for bare å følge Ham. 
 Lidelsen oppstår som følge av at jeg 
ikke er sammen med Ham, men fortsatt 
er fysisk til stede på jorden, og det gjør at 
jeg kjenner meg som en enke her på 
jorden. Lidelsen følger også av å måtte 
leve et daglig, materielt liv her. Det er 
også en byrde hele tiden å måtte forholde 
seg til ny teknologi og vitenskap, til 
mennesker som ikke tror, skeptikere og 
mennesker som mener jeg har mistet 
fotfestet på grunn av at jeg ikke lengre er 
ung. Jeg lider også av å måtte følge 
andres krav til hvordan jeg bør leve mitt 
liv, og over å måtte skjule mine følelser, 
når det eneste jeg ønsker er å løsrive meg 
fra verden og være alene, sammen med 
Gud, bare Han og jeg uten at noen 
forstyrrer oss. 
 Jeg ba Gud om å hjelpe meg å skrive 
ned mine følelser, ettersom jeg synes det 
er vanskelig å uttrykke meg, og Han 
hjalp meg, og hvisket de rette ordene i 
øret mitt! Han vil at jeg skal være blant 
menneskene, og det er enda et kors for 
meg å bære. Min kropp verker.) 
 
Min Kropp verker også; alt du føler, 
det føler også Jeg; datter, velsign Meg; 
 
Jeg velsigner Deg, min elskede Gud. 
 
(Senere. Jeg kjenner meg fortsatt som jeg 
er oppløst i Gud:) 
 
Jeg elsker deg, forstår du det? 
kjærligheten lider, kjærligheten 
binder, kjærligheten er uendelig 
trofast, kjærligheten er ikke 
tilbakeholdende med å ofre;  
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 Vassula, timene flyr, og din time er 
nær; gi deg selv, voks i ydmykhet, spis 
fra Min hånd; Min elskede; Jeg vil løse 
dine lenker og din sjel skal veldig snart 
fly til Meg; 
 
Min Gud, jeg elsker Deg... 
 
 

7 mai. 1987 
 
Jeg elsker deg; det er Jeg, din 
Brudgom; 
 Jeg vil rense deg, Min blomst; Jeg 
vil fortsette med å fylle deg og 
levendegjøre deg med Mitt Lys og 
mette deg med Min Styrke; Vassula, 
Jeg vil ære deg ved å la deg bære Min 
tornekrone; 
 
Jesus, hvordan kan Du stole på meg? 
 
Jeg elsker deg; ved å bære Min 
tornekrone vil du forstå det hån Jeg 
var gjenstand for, for snart vil også du 
bli utsatt for hån; glem ikke at Jeg 
kommer til å lide like mye som deg, for 
Jeg er i deg og du i Meg; Jeg har 
forenet Meg med deg, vi er ett; kom, 
elskede, vi vil fortsette Mine Verker; 
Jeg vil gi deg tilstrekkelig Styrke like 
til det siste; 
 
(Jeg forstod senere at Jesus i dette 
budskapet forberedte meg. Jeg vil bli 
hånet og ledd av. I det minste er Han 
sammen med meg, og vi vil dele hånet 
sammen. Jeg kommer til å møte hån og 
forfølgelser så fort mitt apostolat i 
verden begynner.) 
 
Vet Du Jesus, ikke en gang hundre 
ganger har jeg sagt ”jeg elsker Deg,” og 
Du ba meg si det tusen ganger! 
 
Vassula, å, Vassula, vet du ikke at hver 
handling som utføres med kjærlighet 

forteller Meg ”jeg elsker Deg”; du viser 
Meg kjærlighet på den måten også;  
 alt du gjør i ditt liv, gjør du også mot 
Meg; 
 kom; smykk deg! blomstre! strål! 
duft! smykk Meg med en 
kjærlighetskrans; la hvert av dine 
kronblad erstatte torner fra Min 
tornekrone; jo flere kronblad, desto 
færre torner gjennomborer Meg; Jeg 
elsker deg; elsk Meg; lær andre å elske 
Meg; vis dem hvordan Jeg kaller på 
alle; 
 
Med Din hjelp kan jeg vise dem det. Jeg 
kan ikke gjøre så mye på egenhånd. 
 
elsk Meg og helbred Mine Sår; la dine 
tårer bli en lindrende balsam for mine 
Sår; Vassula, kranser er ikke bare laget 
for begravelser - de er også laget for 
bruder; la Meg få sette en krans på deg 
i august; 
 
 

8 mai. 1987 
 
Jesus, i dag har jeg ekstra mye arbeid å 
gjøre hjemme, men to ord fra Deg vil 
gjøre meg lykkelig! 
 
bare to? elsk Meg; 
 
 

9. mai 1987 
 
Jeg tenkte da jeg så en dokumentarfilm 
om ’miraklet i Fatima’ at selv til det 
mirakelet var mange skeptiske. De kalte 
det mange slags ting, som massehypnose 
osv. I gamle dager ville slike mirakler 
blitt trodd på og nedskrevet i Bibelen, 
men i våre dager må det gå mange år før 
noe blir akseptert. Jeg frykter at Ditt 
budskap ikke vil bli ansett å stamme fra 
Deg, siden det ikke inneholder fysiske 
bevis eller forutsigelser. Ingen høyere 
myndighet, HVIS det i det hele tatt 
kommer så langt, vil bry seg om Ditt kall, 
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og jeg vet at Ditt Rettferds Beger nå er 
fullt! Verden sårer Deg så mye. De vil 
ikke lytte. 
 
finnes det noen høyere myndighet enn 
din Gud? 
 
Nei, min Gud, ingen, men hvis de ikke 
hører? Noen av dem, de som har høye 
posisjoner og er antikirkelige, vil kanskje 
tro at det er propaganda for Kirken. De 
vil kanskje tro at alt dette er oppspinn! 
Oppspinn fra Kirkens side! 
 
Vassula, Jeg er Den Aller Høyeste, og 
all myndighet kommer fra Meg; 
 
Og hvis de likevel ikke tror? 
 
Jeg vil ikke skrive ned hva som vil skje 
hvis de i sin hardnakkethet ikke lytter; 
frykter du Meg, Mitt barn? 
 
(Gud må ha merket den frykt som gikk 
gjennom meg. Da Han skrev ordet ’skje’, 
kjente jeg en tristhet i Guds hjerte.) 
 
Ja, jeg er redd for Din vrede! 
 
Jeg vil utholde og tilgi deres synder, 
men Jeg kommer ikke til å tåle deres 
hat mot Meg; Jeg er deres Skaper og 
deres åndedrett kommer fra Meg; Jeg 
holder hele Mitt skaperverk i Min 
Hånd;  
 Jeg avskyr hedenskap;1  
 Vassula, la Meg lede deg; kom, Mitt 
barn, hvil i Meg; 
 
(Senere:) 
 
ditt sukk, trolovede, er som millioner 
av kjærlighetsfulle ord til Mig; ja, Jeg 
mener det sukket du ga Meg i morges; 
 
(Det er sant, i morges tenkte jeg på Jesus 
med kjærlighet. Jeg ville si Ham så mye, 

                                                
1 Ateisme. 

men kunne ikke finne de riktige ordene. 
Derfor sukket jeg bare, men Han forstod 
hva jeg mente.) 
 
Vassula, elsk Meg blindt, og la Meg 
bruke deg som Jeg ønsker; vær et 
ingenting, slik at Jeg i din intethet kan 
være alt og således fullføre Mine 
Verker; det var en glede for Meg å 
skape deg; 
 
Min Gud, jeg er redd for å skuffe Deg ved 
å være troløs mot Deg. Jeg vet ikke 
engang om jeg var trofast i begynnelsen, 
så hvordan kan jeg snakke om å være 
trofast, hvis jeg ikke er sikker på om jeg 
har vært trofast i det hele tatt? 
 
fra all evighet av kjente Jeg deg som 
svak og elendig, men Jeg elsker deg; 
Jeg har tatt Mine forholdsregler, så du 
forblir trofast mot Meg; har du innbilt 
deg at Jeg ikke visste alt dette? Jeg 
visste alt, og akkurat derfor valgte Jeg 
deg; Jeg fortalte deg at Jeg tiltrekkes 
av din utrolige svakhet og elendighet; 
kom, denne veiledningen vil 
gjenopprette Min ære; Jeg gleder Meg 
over hvordan den vil gjøre bot for 
deres urettferdigheter;  
 Vassula, kron Meg med milde ord! 
 
Herre, hvilken tenkelig verdi kan mine 
ord ha for en slik Majestet? 
 
hvert mildt og kjærlig ord, selv fra deg, 
blir guddommelig i Mitt Nærvær; det 
blir stort i Mine Ører; 
 bli aldri trett av å skrive, Mitt lille 
redskap; alt du gjør kommer fra Meg; 
Jeg holder deg oppe ved Min Styrke og 
kaller på deg når Jeg ønsker; Jeg 
elsker deg, elsk også du din Herre;  
 
(Igjen følte jeg hvordan Hans Storhet 
helt tilintetgjorde meg. Det kjentes som å 
kastes i det dypeste hav. Det var en 
fantastisk følelse av lengsel etter å være i 
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Gud og av å gledes over det!) 
 
 

10. mai 1987 
 
Vassula, kommer du i hu da Jeg mettet 
Mitt folk med manna? Jeg kastet det 
ned fra Himmelen, det kom fra Mine 
Himmelske forråd; vet du at det var 
Jeg som delte havet, slik at Mitt folk 
kunne gå over til Sinai? 
 
Ja, Herre. 
 
Jeg er Allmektig, Mitt barn; Jeg er Den 
som gir denne veiledningen, for å 
mette mange; Vassula, Jeg har 
samtalet med deg hele denne tiden! 
forstår du det? 
 
Min Gud, og fortsatt frykter jeg at dette 
kommer fra underbevisstheten min... 
 
la Meg si med en gang at du aldri 
kunne ha gjort alt dette arbeidet på 
egen hånd! tror du på mirakler? 
 
Ja, det gjør jeg. 
 
så anse dette som et mirakel; Jeg 
elsker deg; 
 
Far, jeg elsker Deg. Hva skal jeg si til folk 
som spør meg hvordan jeg ser Deg. Jeg 
føler Ditt Nærvær veldig sterkt, og det er 
ikke innbilning. 
 
fortell dem at du ser Meg med din sjels 
øyne; 
 
Av og til, Jesus, tror jeg at jeg bare 
forestiller meg Deg, og da vil jeg vende 
øynene vekk fra Deg (visjonen), for å 
overbevise meg om at det ikke er Deg… 
 
du sårer Meg når du gjør dette, 
Vassula; Jeg har gitt deg denne 

nådegaven,1 ta imot Min gave, 
aksepter det Jeg gir deg!  
 
Herre, av og til, og spesielt i Bangladesh 
på grunn av varmen, føler jeg meg trett. 
Jeg skulle ønske at jeg kunne arbeide 
mer. Noen ganger skulle jeg ønske at jeg 
var som en amøbe, som kan oppdeles i 
flere stykker! 
 
Jeg gir deg nok styrke til å fullføre 
Mine Verker; Lukas sa en gang: ’Jeg 
blir aldri trett når Jeg arbeider for 
Herren, for Herren er min styrke’; 
Mitt barn, Jeg har ledet deg som en far 
som leder sitt lille barn ved hånden til 
skolen; verdsetter du det du har 
oppnådd sammen med Meg? 
 
Jeg har virkelig oppnådd mye. Fra den 
tid av da jeg aldri gikk i Kirken og ikke 
engang hadde hatt en bibel i huset siden 
skoledagene, og det hadde gått hele 
femten år siden jeg var i Kirken da min 
første sønn ble døpt, så har Du lært meg 
mange ting. Jeg betrakter ikke meg selv 
som en lærd person, men Du har lært 
meg hvem Du er og hvor mye Du elsker 
oss, og hvordan vi skal elske Deg. 
 
Jeg har gitt deg frukt fra Min egen 
hage; Jeg ønsker å fylle opp dine 
forråd med Min frukt; 
 
(Jeg spurte Ham om noe, som jeg ikke 
ønsker å skrive ned.) 
 
det vet Jeg, Vassula, la det være slik 
Jeg ønsker at det skal være; 
 
(Jeg kunne ikke la være å smile stort, det 
kjentes så godt å småsnakke med Jesus 
på denne måten. Jeg følte at jeg snakket 
med en god venn. Jeg kunne ikke la være 
å smile og jeg fniste nesten for meg selv. 
Jeg var glad.) 
 
                                                
1 Å ha intellektuelle visjoner i tillegg til billedlige 
visjoner.  
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Jeg er også glad; 
 
(Ja, det var Han. Det var fantastisk!) 
 
Vassula, vet du hvordan Jeg fryder 
Meg og gledes over disse øyeblikkene 
når du snakker til Meg som en venn? 
Vassula, vi har fortsatt arbeid å gjøre; 
vær velsignet, Jeg vil gi deg et tegn på 
Mitt Nærvær, elskede; 
 
Jesus, hva slags tegn, jeg mener hvor? 
 
i ditt hus; Jeg vil bevise for deg at Jeg 
er tilstede; 
 
Jeg elsker Deg, Jesus. Jeg skulle ønske at 
jeg kunne glede Deg. 
 
alter! fortsett å øse fra Meg og hold 
Min Flamme i deg levende; 
 
 

13. mai 1987 
 
(I går kveld, 12. mai, da jeg gikk forbi 
trappen, stoppet jeg opp ved duften av en 
intens røkelse. Duften nådde opp i andre 
etasje. Jeg ble overrasket, og gikk inn til 
sønnen min og spurte om han hadde tent 
en myggspiral (selv om det ikke luktet 
som det, men som ren kirkerøkelse.) Han 
svarte nei. Jeg lot denne hendelsen ligge 
og ble opptatt av andre ting. En time 
senere gikk jeg inn på kontoret, hvor jeg 
vanligvis skriver, for å hente en blyant, 
og der ble jeg igjen møtt av denne 
intense, vidunderlige duften av røkelse. 
Duften innhyllet meg fullstendig! Jeg 
gikk bort fra det stedet, for å se om det 
også luktet andre steder i huset, men det 
gjorde det ikke. Da jeg kom tilbake til 
samme sted inne på kontoret mitt, ble jeg 
igjen innhyllet av duften.) 
 
å, elskede, da Jeg innhyllet deg i Min 
vellukt, velsignet Jeg deg samtidig; 
 
Å, Jesus, var det Deg? 

 
ja, du kjente Mitt Nærvær; dette var 
Mitt tegn;1 røkelsen kommer fra Meg; 
 
Om jeg bare hadde vært sikker på det 
den kvelden! 
 
Jeg vil gi deg flere tegn på Mitt 
Nærvær, Min blomst; men vær da 
våken;  
 

Jesus, min Kjærlighet,  
min Pust, mitt Liv, min Glede, 

 mitt Sukk, min Hvile,  
min Hellige Ledsager, 
 min Frelser, mitt Syn,  

mitt Alt,  
jeg elsker Deg! 

 
Vassula, elsk Meg inderlig; la deg selv 
bli tilintetgjort i Mitt Legeme; pryd 
Meg med milde ord, kjærlighetsfulle 
ord; minske Min smerte; lindre Mine 
Sår gjennom å salve dem med 
kjærlighetsfulle ord; 
 
(Da jeg leste ’Boken om mitt liv’ av 
Teresa av Avila, oppdaget jeg at 
overnaturlige dufter finnes. Hvis de er 
fra djevelen, har de en fryktelig stank, 
sier hun. Dette framstod for meg som et 
annet bevis på at røkelsesduften kom fra 
Jesus. Jeg ble veldig glad!) 
 
 

14. mai 1987 
 
(Hvilken glede da jeg i dag leste om 
Teresa av Avilas visjoner og kom over en 
visjon, hvor hun beskriver helvetet. 
Hennes beskrivelse av helvetet stemmer 
helt overens med den visjonen Gud ga 
meg av helvetet. Hun forklarer det på 
denne måten: ”mørkt og trangt; bakken 
syntes å være full av vann som lignet 
møkkete, stinkende gjørme”… Ja, alt 
minnet om en lavloftet grotte... se min 
                                                
1 Dagen før forutsa Jesus at Han ville gi meg et 
tegn på Sitt Nærvær. 
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beskrivelse 7. mars 1987.) 
 
 

15. mai 1987 
 
kom, overgi deg; Jeg fryder Meg over å 
høre at du overgir deg, for overgivelse 
gleder Mitt Hjerte, Mitt barn! be Meg 
om å bruke deg… 
 
Far, om jeg er til noe nytte for Deg, så 
bruk meg! 
 
Jeg elsker deg; kom, ønsker du å 
skrive? 
 
Hvis det er Ditt ønske, vil jeg skrive. 
 
skriv så;  
 la det være kjent at Jeg, Jahve, ville 
opplyse deg; din eneste tilflukt er Meg; 
Mitt Hjerte er et bunnløst dyp av 
Tilgivelse og Barmhjertighet; Mitt 
barn, som Jeg har opplyst deg, vil Jeg 
opplyse dem som vender seg til Meg;  
 - Vassula, kom,1 kom nærmere Meg; 
vil du ta i mot Meg… 
 
(Stillhet fra min side.) 
 
gjør Meg ikke bedrøvet; 
 
(Stillhet.) 
 
vær hos Meg, rens deg; elsk Meg; 
 
(Stillhet.) 
 
gjør Meg ikke bedrøvet, elskede… 
 
(Stillhet.) 
 
vil du ta i mot Meg? … fyll Meg med 
glede og vær sammen med Meg; elsk 
Meg, Jeg elsker deg; kom til Meg 
oftere; ta i mot Meg oftere; Jeg elsker 

                                                
1 Jesus snakket nå til meg. 

deg; vil du ikke be med Meg?2 ikke sår 
Meg; 
 
(Jeg samtykket.) 
 
Elskede Far,  
rens meg med Din Sønns Blod, 
Far,  
rens meg med Din Sønns Legeme; 
Elskede Far,  
vis bort de onde åndene 
som nå frister meg, 
amen; 
 
(Mens Jesus skrev det, leste jeg det høyt. 
 Plutselig forstod jeg det. Det var som 
om jeg våknet opp etter Jesu bønn. Jeg 
innså nå hva som hendte fra begynnelsen 
av dagens budskap. Jesus kalte meg til å 
ta i mot Den Hellige Kommunionen, men 
jeg lot som jeg ikke forstod. Jeg følte til 
og med for å svare ’nei’. Jeg såret Ham, 
og nølte med å svare, og på den måten  
tvang jeg Ham til å si det i klartekst. 
Jesus kom meg til redning. Det kjentes 
som jeg skulle falle. Like etter bønnen 
Hans (Han ba sammen med meg,) innså 
jeg at det var en ond ånd som dro i meg. 
Det var rart å oppleve hvordan den onde 
slapp tak i meg da ordene lød, ”Elskede 
Far, vis bort de onde åndene som nå 
frister meg.” 
 Jesus hadde lagt så mye kraft på 
hånden min at den kjentes tung. På 
samme tid følte jeg Hans enorme og 
kraftige styrke som holdt meg oppe, som 
den sterkeste Kjempe. Det var som jeg 
våknet opp etter bønnen.) 
 
kom nærmere Meg; hellige deg selv; 
Jeg elsker deg, og Jeg vil støtte deg når 
du er i ferd med å falle; Jeg vil ikke la 
deg gå deg vill; en blomst trenger å bli 
vannet og gjødslet, for å beholde sin 
skjønnhet; Jeg er din Hengivne 
Vokter;  
 Jeg elsker deg; 

                                                
2 Her følte jeg for å si: ”Å, nei, ikke nå igjen!” 
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Jeg elsker Deg også. 
 
(Jesus hadde sett den onde ånden som 
trakk i meg, men jeg forstod ikke hva 
som skjedde. Mens den onde ånden dro i 
meg, følte jeg meg tåpelig. Jesus var rask 
med å redde meg. Bare da den onde 
slapp taket i meg, innså jeg hvor nær jeg 
hadde vært ved å falle! Jeg kan nesten 
ikke forstå det som hendte!) 
 
 

16 mai. 1987 
 
(I går kveld da jeg kom hjem etter en 
middag, merket jeg en sterk duft av 
røkelse som slo i mot meg. Jeg forstod.) 
 
Vassula, når du kjenner 
røkelsesduften, så er det Jeg, Jesus 
Kristus, Jeg ønsker at du skal kjenne 
Mitt Nærvær; Vassula, Jeg elsker deg 
til vanvidd og over alle grenser; å! 
denne Kjærligheten som strømmer ut 
fra Mitt Hjerte, denne glødende 
Kjærlighetsflammen er så lite forstått; 
så få kommer for å varme seg på Den… 
så få…  
 
Jesus, mange mennesker vet ikke 
hvordan de skal nærme seg Deg, det er 
jeg sikker på. 
 
de kan komme og snakke med Meg; 
Jeg lytter til dem; i timevis kan Jeg 
gledes over hver samtale; det gir Meg 
så mye glede når de vil regne Meg 
blant sine venner; 
 
I går kveld sa en mann til meg at alle 
kvinner ønsker å være Magdalenaer. 
 
lo, ikke alle; 
 
Men de som elsker Deg ønsker 
antageligvis det. 
 
Jeg vil at de skal ønske å være det;  

 
Jesus, jeg tror at vi må skynde oss. 
 
hvor? 
 
Ned for å se til stekeovnen.1 
 
kom da, la oss gå; 
 
Jesus, før Du kom til meg hadde jeg bare 
hørt om Deg som en myte, og jeg 
forestilte meg aldri hvor VIRKELIG Du 
er. I mine øyne var du så langt borte, 
som en historie i en bok! 
 
det vet Jeg, Vassula, for mange er Jeg 
fortsatt en myte; 
 neste gang kommer vi til å møtes i 
Getsemane; Jeg vil åpenbare for deg 
Min pine, Mine lidelser og den angst 
jeg hadde den natten; kom, la Meg 
hvile i deg, datter; 
 
(Neste dag:) 
 
kom, ser du nå hvor Jeg er; 
 å, Getsemane! hva har du å vise til 
annet enn frykt, pine, forræderi og 
forlatthet! Getsemane, du har fratatt 
menneskene alt mot, du har for all 
evighet bevart Min dødsangst i din 
stille luft;  
 Getsemane, hva har du å fortelle, 
som ikke allerede er blitt fortalt? du 
har i Hellighetens stillhet bevitnet 
forræderiet mot din Gud; du har vært 
Mitt vitne;  
 timen hadde kommet, Skriften 
skulle oppfylles;  
 datter, Jeg vet at mange sjeler tror 
på Meg bare som en myte; de tror at 
Jeg bare fantes i fortiden; for mange er 
Jeg bare en svinnende skygge, som 
svant hen med tiden og begravdes i 
historien; svært få innser at Jeg var på 

                                                
1 Jeg hadde glemt stekeovnen på. 
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jorden i kjøttet og at Jeg fortsatt er 
blant dere;  
 Jeg Er Alt det som var og som skal 
komme; Jeg kjenner deres frykt, Jeg 
kjenner deres angst, Jeg kjenner deres 
svakheter, har Jeg ikke Selv bevitnet 
alle disse svakhetene i Getsemane?  
 datter, da Kjærligheten ba i 
Getsemane, ble tusener av djevler 
rystet, og angstfylte demoner flyktet; 
timen var kommet: Kjærligheten 
forherlighet Kjærligheten; 
 å, Getsemane, som bevitnet den 
Forrådde, som bevitnet den Forlatte, 
reis deg, så du kan bevitne og bekrefte 
det som skjedde; datter, Judas 
forrådde Meg, men hvor mange flere 
forråder Meg ikke fortsatt som Judas? 
Jeg visste med det samme at hans kyss 
ville forplante seg til mange, også i de 
kommende generasjoner; det samme 
kyss vil bli gitt Meg om igjen og om 
igjen, og fornye Min sorg og slite Mitt 
Hjerte i stykker;  
 Vassula, kom, la Meg finne trøst hos 
deg, la Meg hvile i ditt hjerte; 
 
(Neste dag:) 
 
Vassula, vil du skrive? 
 
Ja, Jesus, hvis det er det Du ønsker. 
 
elsk Meg, datter, i Mine lidelser i 
Getsemane; Jeg ble forrådd av en av 
Mine egne, av en Mine elskede; og i 
dag mottar Jeg stadig ydmykelser og 
minnes Mine piner fra fortiden; Mitt 
Hjerte ville briste og var fylt av 
bitterhet; 
 
(Jeg ble med ett bekymret og manglet 
tillit til å fortsette.) 
 
Jesus? 
 
Jeg er;  

 Mitt barn, skriv; kvalens 
svettedråper rant ut fra Meg som store 
dråper av blod; 
 
(Plutselig ble jeg minnet om den gang jeg 
ble fristet av onde ånder... og jeg følte 
meg skamfull.) 
 
Jeg tiltrekkes av svakhet, for Jeg kan 
gi deg Min Styrke, kom med din 
kjærlighet, støtt deg til Meg; 
 
(Jeg støttet meg til Ham.) 
 
ja! 
 
(Jesus var glad.) 
 
her, spis fra Meg, fyll ditt hjerte fra 
Mitt Hjerte; elsk Meg, tenk på Meg, 
vær Min, helt Min; tilbe Meg og bare 
Meg; Jeg kaller på deg for at du skal ta 
imot Meg, ja, i den lille, hvite 
Hostien… kom og drikk Meg; rens deg! 
Jeg elsker deg, og Jeg vil sørge for at 
du tar imot Meg; avvis Meg aldri! attrå 
Meg og Meg alene;  
 Jeg vil vente på deg ved 
Tabernakelet; du skal se Meg, som Jeg 
har lært deg, med din sjels øyne; 
 
Jesus, det var min feil at jeg avbrøt Deg. 
Vil du fortsette? 
 
ja; hør på Meg, jorden tok opp i seg 
disse dråpene, men i dag er marken 
tørrere enn noen gang og trenger 
vanning, den lengter etter fred og 
tørster etter kjærlighet; 
 
(Plutselig stoppet Jesus opp.) 
 
bedrøv Meg ikke, vil du be med Meg 
igjen? elsk Meg, Vassula; kom, 
 
”å, Far,  
fullfør det som må fullføres; 
må Dine ord trenge inn, 
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velsigne og rense  
hjertene til Dine barn; 
Far, gjør som Ditt Hjerte ønsker 
og skje Din vilje, 
amen;” 
 
vil du fortsette å arbeide for Meg? 
 
Jeg vil fortsette å arbeide for Gud, hvis 
det er Hans vilje. 
 
det er Min Vilje; 
 
Da fortsetter jeg med arbeidet, men glem 
ikke min utilstrekkelighet! 
 
støtt deg fullstendig til Meg, din Jesus; 
Jeg vet hvor hjelpeløs du er; Jeg 
ønsket ikke noe annet enn et barn, 
som ville være helt avhengig av Meg; 
 
Jesus? 
 
Jeg er;  
 
Er Ditt Getsemane-budskap ferdig? 
 
nei; Jeg vil fortsette; Mine barn må 
vekkes til live og de må få se at Jeg er 
blant dem; med Mitt Budskap, som 
Jeg har velsignet, kan de se Meg og 
føle Meg; mange vil komme tilbake til 
Meg, Jeg, som lengter etter Mine 
elskede; 
 
Jesus, hvordan kan jeg gjøre noe? 
 
Vassula; vil ikke en far hjelpe sitt barn 
med å krysse veien når det trenger 
hans hjelp? slik vil Jeg hjelpe deg til 
det siste; 
 
Jeg vet ikke om jeg gjør rett i å dele ut 
Ditt budskap. Er det galt av meg? 
 
nei, du deler ut Mitt Brød slik Jeg ga 
Det til deg; Mitt Brød må gis fritt!  
 

 
17. mai 1987 

 
(Jeg ba bønnen til Den Hellige Mikael.) 
 
be den neste bønnen; 
 
(Jeg ba Den Hellige Bernards bønn, 
Memorare, til Jomfru Maria. Med 
bekymring tenkte jeg på mine venner 
som leser budskapene, begynner å tenke 
på Gud, noen av dem vender tilbake til 
Gud og blir lykkelige og fulle av håp - 
men så skjer det dessverre noen ganger 
at de i sin glede snakker om det til en 
prestevenn som advarer dem og sier at 
de ikke må tro at det kommer fra Gud. 
Jeg innså at av de fire prestene her som 
kjenner til budskapene, så har to av dem 
motarbeidet meg, mens to oppmuntrer 
meg. Det beste hadde vært om de som 
fraråder folk å lese budskapene selv 
hadde lest de fra A til Å, før de gjorde seg 
opp en mening. Så, hvis de fremdeles ikke 
syntes noe om dem, kunne de fortelle det 
til meg og forklare hvorfor. Hvordan kan 
en danne seg en mening uten å ha lest 
budskapet og diskutert det med meg mer 
enn en gang!) 
 
fyll ditt hjerte med Guds Flamme; Jeg 
elsker deg; 
 
Elskede Mor, jeg frykter for at Guds 
budskap vil bli tråkket på av mennesker 
som ikke engang bryr seg om å lese det! 
 
frykt ikke, Mitt barn; 
 
Jeg er fortvilet! 
 
det vet Jeg; anerkjenner du Jesu 
Verker, Vassula? 
 
Ja, det gjør jeg. 
 
Vassula, Jeg har bedt for deg, agapi 
mou,1 vær tålmodig; støtt deg til Jesus; 

                                                
1 Utg.anm.: ’Agapi mou’ er gresk for ’Min elskede”. 
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(Jeg ba til Jesus.) 
 
støtt deg til Meg; 
 
Jeg frykter at budskapet Ditt vil bli knust 
av dem som ikke en gang har lest det. 
 
frykt ikke, elsk Meg; når du renser din 
sjel, forherliger du Meg; kom, la oss 
gå; kom i hu, oss, vi… vær ikke 
bedrøvet; 
 
(I går ledet Jesus meg til søndagsmessen. 
Jeg klarer ikke å følge med i messen slik 
de andre gjør, ettersom jeg ikke har lært 
sangene og liturgien. Jeg er alltid et 
skritt etter de andre, men jeg vet at Jesus 
er der og taler til meg. Brødet føltes 
trøstende.) 
 
 

18. mai 1987 
 
(Jeg var i Kirken kl 6.30 for å ta imot 
Den Hellige Kommunionen, slik Jesus ba 
meg om. Under messen begynte Jesus å 
tale til meg. Jeg mottok Brødet, og i 
munnen kjentes det som et stykke 
sønderrevet kjøtt1 som hadde blitt revet 
av etter piskingen. Det var underlig hvor 
forskjellig jeg opplevde det i går og i dag. 
Det virket som om Jesus ga meg 
forskjellige opplevelser.) 
 
Jesus?  
 
Jeg er;  
 elsk Meg; kom nær Meg; Jeg vil gi 
deg forskjellige opplevelser hver gang 
du mottar Meg; Vassula, Jeg sørger 
når du er langt borte fra Meg; 
 
(Det er sant, noen ganger når det 
kommer bølger av tvil over meg, nekter 
jeg å snakke med Ham eller møte Ham. 

                                                
1 Jesus viste meg at Den Hellige Kommunionen 
ikke er vanlig brød, men at det virkelig er Kristi 
Legeme vi mottar. 

Jeg sier da til meg selv at det ikke er 
Ham, og unngår å forsøke å skjelne Ham 
i mitt indre, unngår å samtale med Ham 
og unngår alt det Han har lært meg. Jeg 
forsøker da å overbevise meg selv om at 
fantasien har spilt meg et puss.) 
 
du bedrøver Meg, elskede; du krenker 
Meg når du lukker Meg ute og synes å 
være så langt borte; forstå at djevelen 
står bak alt dette; han er desperat og 
forsøker å få deg til å tro at du bare 
innbiller deg alle disse nådegavene Jeg 
har gitt deg; han vil at du skal glemme 
all Min Himmelske undervisning; han 
vil dra deg tilbake til seg;  
 når du synes så langt borte fra Meg, 
frykter Jeg; Jeg engster Meg for deg; 
når en hyrde ser en fra flokken sin 
vandre vekk, vil han da bare sitte rolig 
og se på? en god hyrde vil skynde seg 
etter lammet sitt, løfte det opp og 
bringe det tilbake;  
 når Jeg ser at du vandrer avsted, så 
vil Jeg ikke sitte og vente; Jeg vil 
skynde meg til deg for å hente deg; Jeg 
vil trekke deg tettere til Meg; Mitt 
barn, Jeg vil dekke deg med Min 
kappe når du er kald; Jeg vil gi deg 
føde, Jeg vil løfte deg tett til Mitt 
Hjerte når du er urolig; hva vil Jeg 
ikke gjøre for deg; 
 
Jesus? 
 
Jeg Er; 
 
Hvorfor får jeg ta i mot alle disse 
nådegavene fra Deg? Hvorfor? 
 
la Meg fritt få gi til den Jeg ønsker; 
 
Men jeg vil ikke være annerledes enn 
andre! 
 
Vassula, du vil motta Meg, la Meg få 
bruke deg; har Jeg ikke fortalt deg at 
Jeg vil befri dere; 
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Jeg forstår ikke. 
 
Jeg ønsker å befri mange sjeler fra 
deres lenker, det ondes lenker; Jeg 
bruker deg som et redskap; misforstå 
ikke Mine Verker; Mitt Kall er ikke 
bare til deg; Mitt Freds- og 
Kjærlighetskall er rettet til hele 
menneskeheten! 
 
Ja, Herre, men jeg føler meg ille berørt 
når venner får vite om dette. Jeg mener 
at jeg føler meg utilpass når noen av dem 
ser på meg og sier, ”du er privilegert.” 
Da kjenner jeg meg forferdelig. 
 
Min datter, kjenn deg forferdelig for at 
du er utvalgt på grunn av din 
elendighet; Jeg har ikke valgt deg på 
grunn av dine fortjenester; Jeg har 
sagt deg tidligere at dine fortjenester 
er lik null, og det som kommer ut av 
Herrens munn er ikke annet enn 
Sannhet; kom ofte til Meg for å angre 
dine synder; kom i hu at Jeg ikke 
foretrekker deg fremfor Mine andre 
barn; 
 
Det vet jeg, Jesus, og det er derfor jeg 
kjenner meg så forlegen over at Du gir 
meg denne nådegaven å kunne kalle på 
Deg når jeg måtte ønske det. 
 
Vassula, Vassula, Jeg gir selv til de 
mest elendige; la dine venner se 
hvordan Mitt Hjerte er et bunnløst dyp 
av Barmhjertighet og Tilgivelse; la 
dem se hvordan Jeg gjenoppreiser selv 
de døde; la dem se hvordan Jeg elsker 
selv de som fornektet Meg; 
 
Jesus? 
 
Jeg er, elskede; 
 
Jeg vet ikke hva jeg skal si. 
 

si at du elsker Meg; 
 
Jeg elsker Deg, og Du vet det. 
 
Jeg elsker deg, datter; ja, til tross for 
din elendighet; kom i hu å snakke med 
Meg; Jeg er din Brudgom; del alt med 
Meg, smil til Meg når du ser Meg; 
 
Ja, Jesus. Jeg føler at mitt nærvær 
krenker Deg. Jeg vet at jeg gjentar meg 
selv nå. Hvordan kan du holde ut med 
meg… 
 
Jeg elsker deg; 
 
Jeg elsker Deg også. 
 
føl Mitt Nærvær; se inn i Mine øyne;1 
ja, kom i hu, Min datter, at Jeg er din 
Hellige Far; la oss gå nå; 
 
 

19. mai 1987 
 
Jesus? 
 
Jeg er; Vassula, husk at denne 
veiledningen kommer fra Meg; 
 
Vet Du hva jeg lengter etter, Jesus? 
 
det vet Jeg, datter; 
 
Noen ganger ønsker jeg at denne 
nådegaven Du har gitt, hvor jeg kan 
møte Deg på denne måten og få se Deg 
med min sjels øyne, bare kunne vært for 
meg alene. Du og jeg, jeg og Deg. Det 
ville vært så vidunderlig. Jeg ville ikke 
hatt noe å bekymre meg over og jeg 
kunne beholdt hemmeligheten vår for 
meg selv.  
 
(Jeg sukket.) 
  

                                                
1 Jeg så på Ham. Hans Øyne var alvorlige, men 
FULLE av kjærlighet… 



87 Sant liv i Gud
  
 
Min datter, Jeg spurte deg om du 
ønsket å arbeide for Meg, og ditt svar 
gledet Meg; la Meg minne deg om at 
du er Min elskede sjel, og at Jeg vil 
åpenbare Meg Selv og Mine ønsker 
gjennom deg, for dette er Min Vilje; 
 
Min Gud, jeg vil ikke såre Deg, men Ditt 
Ord kan være tungt å bære hvis jeg ikke 
får avlastning. Hva skal jeg gjøre? 
 
elskede, vil Jeg ikke hjelpe deg, Jeg er 
Herren;  
 ”brødre, les Mitt Budskap, fyll Meg 
med glede og kom i hu Mine Verker, 
tro på Min Uendelige Rikdom og 
Barmhjertighet!” 
  Vassula, følg Meg, Jeg vil lede deg; 
Mitt barn; Jeg vil gi deg Min Styrke, 
slipp aldri Min Hånd; 
 
Min Gud... hva ønsker Du av meg? 
 
Vassula, Jeg ønsker kjærlighet, 
kjærlighet, kjærlighet; Mitt Legeme 
verker av mangel på kjærlighet; Mine 
Lepper er sprukne og tørster etter 
kjærlighet; Jeg ønsker å bruke deg, 
Mitt barn, som Mitt redskap for Min 
veiledning; 
 
Herre, skje Din vilje, må Dine ønsker bli 
oppfylt. 
 
elskede, støtt deg til Meg, lytt til Min 
Stemme, kjenn deg aldri alene, for Jeg, 
Gud, er med deg; 
 
(På et vis følte jeg meg trøstet.) 
 
Herre, skal vi starte dagen? 
 
kom, det vil Jeg; støtt deg helt til Meg; 
Jeg leder deg; 
 
(Senere:) 
 
(Babette kom til meg. Hun snakket med 

Jesus, og vi var sammen alle tre. Babette 
trengte ikke å stille spørsmålet sitt høyt. 
Tankene hennes ble øyeblikkelig besvart 
gjennom Jesu egen håndskrift. Jesus 
oppmuntret oss til å tro på Hans 
virkelige Nærvær, og Han kaller oss til å 
være mer fortrolige med Ham og huske 
på Hans Nærvær ved å elske Ham. 
 Jeg må innrømme at jeg ble imponert 
over måten Jesus møtte Babette på…) 
 
støtt deg til Meg; 
 
Jesus, min venninne ba meg om å spørre 
Deg hvorfor Du ikke kommer tilbake til 
oss som før, legemlig, slik at menneskene 
kunne forandre seg? 
 
å, Vassula… Jeg skal komme tilbake; 
hver morgen som bryter frem er 
nærmere Min gjenkomst; Vassula, 
forstår du hva det betyr? 
 
Herre, fortell meg det. 
 
Kjærligheten vil vende tilbake, 
Kjærligheten vil på nytt være blant 
dere, Kjærligheten vil bringe dere Fred 
igjen; Mitt Rike på jorden skal være 
som det er i Himmelen; Kjærligheten 
vil forherlige Kjærligheten; Jeg er 
snart hos dere, Mine elskede; be, for 
tiden er nær;  
 Mitt barn, vil du fortsatt arbeide for 
Meg? 
 
Jeg ønsker å høre Ditt navn. 
 
Jeg er Kjærlighet; 
 
Ja, jeg skal arbeide for Kjærligheten, 
utilstrekkelig som jeg er og helt avhengig 
av Deg. 
 
Jeg vet at du går deg vill uten Meg, 
elskede; du er Min blomst som trenger 
Mitt Lys; 
 
Jeg er så lykkelig! 
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å, datter, Jeg elsker deg umåtelig! støtt 
deg fullstendig til Meg; Jeg vil styrke 
din evne til å skjelne; 
 
Min Herre! Hjelper Du meg slik at jeg 
bedre kan føle hvem Du er, se Deg og 
høre Deg? 
 
Ja, du vil føle og skjelne Meg bedre; 
 
Min Gud! Hvorfor får jeg ta i mot alle 
disse nådegavene? Jeg har ikke gjort noe 
for å fortjene noe som helst! 
 
det vet Jeg, men Jeg elsker deg; glem 
dog ikke hvem du er; 
 
Vær så snill og minn meg på det, Herre. 
 
Jeg vil hindre deg i å bli stolt over 
disse nådegavene gjennom å minne 
deg om din elendighet; Jeg vil minne 
deg om at alle nådegavene du får av 
Meg, er til Min egen Forherligelse; 
hver nådegave du får fra Meg, er for 
Mine egne interesser, og ikke for dine; 
så øs fra Mitt Hjerte og fyll opp ditt; 
Jeg vil at Mitt alter skal brenne hele 
tiden; lev for Meg, pust for Meg, vær 
Min egen i all evighet; 
 
(Det vil jeg, for Gud.)  
 
Min Gud? 
 
Jeg Er, elsk Meg og følg Mine 
interesser; 
 
Herre! (Jeg sukket.) Jeg er et null og det 
vet Du, Herre. Vær så snill og ikke stol på 
meg. 
 
la Meg handle fritt i deg;  
 kom, Jeg vil besvare ditt spørsmål; 
Kjærligheten vil vende tilbake til dere 
som Kjærlighet; vi vil be sammen, 
 

”å, Himmelske Far, Kjærlighetens Far, 
kom til oss, fri oss fra det onde, 
Far, elsk oss og la oss  
få bli i Ditt Lys, 
gjør som Ditt Hjerte ønsker, 
må Ditt Navn forherliges,  
amen” 
 
tillat Meg å bruke deg, 
 
Kan jeg enda en gang få høre Ditt navn? 
 
Jeg er Jesus Kristus, Guds elskede 
Sønn; alt Jeg ber deg om, Vassula, er 
kjærlighet, og at du vil dele Mitt Freds- 
og Kjærlighetskors med Meg; 
 
Ja, Herre. 
 
Min datter, slipp aldri Min Hånd; elsk 
Meg, datter; 
 
Lær meg å elske Deg slik Du vil at vi skal 
elske Deg. Hvis Du vil, la meg være den 
som elsker Deg mest i hele verden. 
 Du smiler! 
 
Jeg er så glad! ønsker du å gjøre dette 
for Meg? 
 
Ja! 
 
elskede, sammen med Meg vil du lære; 
er du også villig til å lide for Meg? 
 
For Herren, ja, hvis Han ønsker det på 
den måten. 
 
så vil alt bli gjort etter Min vilje; 
 
(Du vet hva som er godt for sjelen, så jeg 
vil stole helt på Gud.) 
 
Jeg er Gud; kom nå til det spesielle 
stedet Jeg har for deg i Mitt Hjerte, og 
forbli der; 
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20. mai 1987 
 

(I blant blir jeg overrasket over meg selv. 
Hvorfor får jeg denne trangen til å møte 
Jesus på denne måten? Hvorfor er jeg så 
ivrig med å skrive og høre Hans 
budskap? I løpet av disse månedene er 
det blitt noe uunnværlig for meg.) 
 
Jeg elsker deg; det er Jeg, Jesus, som 
gir deg denne trangen til å møte Meg; 
Vassula, elsk Meg alltid, Jeg vil fortelle 
deg om Mine ønsker, søster; 
 
(Jesus var så øm og hadde et trist 
uttrykk i ansiktet.) 
 
Jeg ønsker å forene alle Mine prester; 
Jeg ønsker at de skal elske Meg mer; 
Jeg ønsker renhet, iver og trofasthet 
fra dem; Mine prester må forstå at 
enhet forsterker kjærligheten, enhet 
skaper kjærlighet; 
 hvor lenge skal uenighet råde 
mellom dem? kjærlighet er enhet; Min 
kjærlighet forener dem med Meg; Min 
Kirke er svak som følge av deres 
uenigheter; Jeg lengter etter Enhet; 
Jeg ønsker at Min Kirke blir én; 
 
Men, Herre, hvis Du sier at det hersker 
uenighet, så må noen gi seg. Hvordan 
kan de vite hvem som må gi seg?  
 
de må be om å bli opplyste; de burde 
komme til Meg og øse fra Mitt Hjerte; 
 
Hvem mener Du, Jesus, når Du snakker 
om ”dem” og ”de”? 
 
hele Min Kirke; Jeg ønsker at de 
forener seg og blir ett; Min Kirke er 
blitt svak på grunn av denne 
atskillelsen; Den har blitt sterkt 
svekket; 
 
Min Herre, for meg høres dette ut som et 
nytt budskap. 

 
Jeg vil opplyse deg, Vassula, gjennom 
gradvis å vise deg hvordan Jeg 
arbeider; 
 
Først vil Du undervise meg… 
 
ja,  
 
… så vil Du hjelpe meg med å forstå 
det Du har lært meg og så gi meg 
Budskapet? 
 
ja, Vassula, og nå til Mine ønsker, Min 
lengsel etter å forene Min Kirke; 
hvordan kan et legeme fungere hvis et 
eller to av lemmene er uføre, såret 
eller lemlestet? ville legemet ha 
samme evne og styrke som et legeme 
som er helt?  
 Min Kirke er Mitt Legeme; hvordan 
kan Mitt Legeme fungere hvis de gjør 
Det ufør? datter, tegn Mitt tegn, 
 
ΙΧθΥΣ    
 
dette var tegnet til de første kristne; 
kjærligheten var én; kjærligheten var 
forenet; 
 
Jesus, jeg vet at påsken feires på 
forskjellige datoer. Kan Du si meg 
hvilken dato som er den riktige? Vår eller 
deres? (Vær så snill å gi det til meg på et 
eget ark.) 
 
Vassula, finn så fram et ark; 
 
Takk, Jesus. (Jesus ga meg den riktige 
påskedatoen.) 
 
kom, la oss nå be sammen; en bønn til 
Faderen om Enhet:  
 
Far,  
jeg kommer til Deg og ber Deg  
om å opplyse Dine får, 
opplys dem, slik at de kan finne  
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Fred og Kjærlighet i Enhet;  
amen; 
 
foren Mine får, Vassula! 
 
Jesus, hvem er vel jeg til å forene og i det 
hele tatt vite noe om prester og deres 
diskusjoner og om hva som foregår? 
Hvem er vel jeg til å fortelle dem hva som 
er skrevet på et papir, og si dem at det er 
Du som har skrevet det?  
 Jesus, Du gir meg budskap, Du 
forteller meg om Ditt Hjertes ønsker. 
Herre, ville det ikke vært lettere å gi alt 
dette til noen i kirken, noen som allerede 
arbeider i kirken? Noen som har adgang 
til de høyere sirkler, noen som er kjent 
for å være pålitelig? Herre, Du har valgt 
en som er gjort motløs av halvparten av 
prestene som har lest budskapene. De er 
ikke interesserte i å følge opp 
budskapene. Jeg er sliten av å vise 
budskapene til dem, siden jeg vet at det 
kjeder og irriterer dem. Hva skal jeg 
gjøre? 
 
Vassula, dette er hva du nå bærer på 
dine skuldre; dette er Mitt Kors som 
hviler på deg; Jeg vil dele Det med 
deg; bli aldri trett; 
 
Herre, hvordan skal Ditt budskap nå de 
rette ører? Jeg er en utenforstående. 
 
det kommer til å skje; det er som en 
bekk som sildrer og langsomt blir 
større; etter hvert vil den buldre og bli 
til et stort hav; 
Vassula, støtt deg til Meg når du er 
sliten; Jeg elsker deg og vil hjelpe deg 
med å bære Mitt Kors sammen med 
Meg; elskede, kjenn deg aldri forlatt; 
 
Jeg kjente at Jesus alltid vil løfte meg når 
jeg snubler. Han fikk meg til å forstå at 
jeg alltid kan støtte meg til Ham for å 
gjenvinne styrke. 
 
Vassula, Jeg vil lede deg; 

 
 

23. mai 1987 
 
(I går møtte jeg ikke Jesus for å skrive, 
men Han lot meg kjenne Sitt Nærvær og 
høre Hans Ord. Han snakket til meg 
samtidig med mannen min og vennene 
mine. Det var som om Han trakk meg i 
den ene armen, og de andre1 i den 
andre.)  
 
Jesus? 
 
Jeg Er; å tro er også en nådegave, 
elskede; snakk med Meg, Jeg er din 
Brudgom; 
 
(Jeg spurte Han om noe, og Han svarte 
meg.) 
 
la Meg fritt få handle i deg; Vassula, 
Jeg er Gud, og nå har du sikkert 
innsett at når Jeg har løftet deg til 
Meg, lært deg å elske Meg og latt deg 
møte Meg på denne måten, så er det 
fordi Jeg ønsker noe tilbake fra deg;  
 du ble opplært til å skrive ved Min 
utgytte nåde; denne nåden ble gitt deg 
for at Jeg kunne bruke deg; Jeg har 
utrustet deg med mange gaver, slik at 
du kan ære Meg;  
 Jeg har forenet deg med Meg; Jeg 
har tatt deg til Meg som Min brud; Jeg 
og du er ett nå; ser du ikke klarere nå, 
datter? Jeg elsker dere alle, og Jeg har 
kommet til deg for Mine egne 
interessers skyld;  
 
Min Gud. 
 
Jeg er;  
 
(Jeg påminnet Ham om noe.) 
 
Vassula, Jeg når alltid Mine mål; 

                                                
1 Verden. 
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Det vet jeg, det vet jeg, men jeg skulle 
ønske at Du kunne forklare det 
tydeligere. 
 
datter, Jeg elsker deg langt mer enn du 
kan fatte; Jeg vet at du er usigelig 
svak; Jeg vet at du er helt udugelig 
uten Meg, ute av stand til å foreta deg 
noe; bekymre deg ikke, Jeg vil løfte 
deg som en Far løfter sitt hjelpeløse 
barn; Jeg vil ta vare på deg, Jeg vil gi 
deg det du trenger; Jeg vil se til at 
Mine Verker blir oppfylt; husk at Jeg 
har oppfostret deg til å bli Min 
budbringer; Jeg vil sørge for at du 
fullfører ditt oppdrag; Jeg elsker deg; 
elsk Meg og bare Meg; Jeg vil ikke ha 
noen rivaler; tilbe Meg, for Jeg er din 
Gud; 
 Vassula, å betjene Gud, det er å 
tjene Ham; tjen Meg; kom, bli ett med 
Meg; Jeg godtar deg i din uvitenhet, 
datter; Jeg har trofaste tjenere rundt 
Meg, de er Min Sjels høyt elskede og 
av stor verdi i Mine øyne; Jeg betror 
dem Mine Verker, og de ærer Mitt 
Navn gjennom å tjene Meg inderlig, 
tilbe Meg og oppofre sin sjel for Meg, 
og med stor elskverdighet velsigner de 
Mitt Ord; Jeg elsker dem og betrakter 
dem kjærlighetsfullt; brenn ikke inne 
med ditt spørsmål; 
 
Hvorfor valgte Du meg, når jeg ikke er 
noe god og bare skaper...1  
 
elendighet tiltrekker Meg; alt i alt er 
du et ingenting, slett ingen ting! men 
gjennom at du ikke er noe, så er Jeg alt 
det du ikke er, for hvilke rivaler har jeg 
da? Jeg finner ingen rival i deg, siden 
du ikke er noe; slik er Min store glede i 
deg, datter; 
 
Jeg kan ikke forstå det. 

                                                
1 Han lot meg ikke fullføre setningen. 

 
nei, du forstår det ikke, men spiller det 
noen rolle? betyr det virkelig noe? Jeg 
er Herre over hele skaperverket; dere 
tilhører alle Meg, og du Mitt barn, du 
som er så ubetydelig, tiltrekker Meg; 
litenhet fengsler Min oppmerksomhet; 
intethet bedårer2 Meg; Vassula, en dag 
vil du fullt ut forstå Mine Ord; hvis du 
skulle tjene Meg, ville Jeg ikke 
åpenbart annet enn lidelse i deg; 
 
Lidelse. 
 
ja, lidelse; vil… 
 
(I min svakhet hindret jeg Ham i å skrive 
Sitt spørsmål. Men jeg hørte det... 
Ingenting kan stanse Ham i å la meg 
høre det Han ønsker å si.) 
 
Jeg kan hvile i deg, til tross for din 
enorme svakhet; elsk Meg, Vassula; 
vær ikke redd for Meg; Jeg er 
Kjærlighet og Jeg er veldig glad i deg; 
Jeg vil aldri be deg om noe som kan 
skade deg; Jeg er Kjærlighet og 
Kjærlighetens Herre; Mitt barn, til 
tross for dine mangler og uopphørlige 
tvil, har Jeg valgt deg til å være Mitt 
alter; Jeg vet at du selv ikke makter å 
ta til deg av Min Flamme, og derfor vil 
Jeg Selv fylle deg med Mine 
brennende lengsler og slik holde Min 
Flamme levende i deg; elskede, kom, 
du er Min blomst som trenger Mitt 
Lys; lev i Mitt Lys, Jeg ønsker ikke å se 
at du går til grunne; 
 
Herre, jeg dras også til Deg. Du vet det... 
 
overrasker det deg? din elendighet 
tiltrekkes av Min Nåde; din uendelige 
svakhet av Min Styrke; din intethet av 
alt det Jeg er; lev for Meg; 
 

                                                
2 Jeg hadde aldri tidligere hørt dette ordet. 
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(Jeg fortalte Ham om mitt ønske.) 
 
gjør deg fortjent til ditt ønske, Vassula; 
 
(Jeg så at Jesus forsøkte å vise meg Sitt 
ønske.) 
 
Vassula, kom; kom nærmere Meg, 
Vassula, 
 
(Jeg nølte.) 
 
på ny ber Jeg deg om bare å ønske 
Meg; Vassula, avvis Meg ikke! lytt til 
Mine Hjerteslag, kan du motstå Meg? 
 
Hvordan kan jeg motstå Gud? 
 
(Likevel forsøker jeg det, for jeg vet ikke 
hvor dette vil ende.) 
 
Min Gud, jeg elsker Deg. 
 
kom da til Meg, og ha ikke noen 
ønsker for deg selv; vil du møte Meg 
der? 
 
(Jeg tenkte på et berømt bilde av Jesus 
som befant seg på et kjent sted. Jeg vet 
ikke hvorfor jeg tenkte på det nå.) 
 
Hvis Du ønsker det, Herre. Men du 
trenger ikke å svare meg, gjør bare som 
Du vil. 
 
datter, la alt ditt arbeid være til Min 
ære; Mine ønsker burde være dine 
ønsker også; Jeg vil skrive ned Mine 
ønsker og lede deg; 
 
Gjelder det enheten? 
 
ja, Min Kirkes Enhet; Jeg vil at Mitt 
Legeme skal styrkes; enhet vil styrke 
Min Kirke;  
 vil du komme i hu Mitt Nærvær? 
kom da, la oss gå; 
 

 
24. mai 1987 

 
Jeg er med deg;  
 
Vil Du at jeg skal tjene deg?1 
 
ja, det vil Jeg svært gjerne; Vassula, 
kom, Jeg vil vise deg hvordan og hvor 
du kan tjene Meg; husk på alt Jeg har 
lært deg; 
 
(Undervisning i mystikk, for å lære å 
være våken med mine sanser, slik at jeg 
kan høre og skjelne Ham tydeligere.) 
 
ta i mot Min Fred; lytt til Min 
Stemme; 
 
Jeg skulle ønske at jeg kunne høre Deg 
krystallklart... 
 
Vassula, du hører Meg godt nok til å 
kunne skrive ned alt hva Mitt Hjerte 
rommer, alt hva Mitt Hjerte ønsker; 
elskede, frigjør deg selv, så du kan 
tjene Meg og betjene Meg; vet du hva 
det betyr å frigjøre seg, Vassula? Jeg 
vil fortelle det til deg; vær tillitsfull; 
 
(Jeg følte at det Han lærte meg ikke ville 
virke, og at jeg kunne komme til å svikte 
Ham.) 
 
å frigjøre deg innebærer å løsrive din 
sjel fra verdslige bekymringer; frigjør 
din sjel og elsk Meg og Mine Verker; 
tjen Meg på denne måten, løsriv deg 
selv; 
 
Jeg vil få vanskeligheter, Min Herre! 
 
lo;2  

                                                
1 Jeg spurte fordi det var dette Gud hadde bedt 
meg om, men i min svakhet og frykt hindret jeg 
Ham fra å skrive det. (Utg.anm.: se budskapet 23. 
mai 1987.) 
2 ’Lo’ er ’nei’ på hebraisk. 
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Jo, Herre, jeg ser vanskeligheter foran 
meg.  
 
lo, lo, hold deg nær Meg; 
 
Jeg er redd for å skuffe og svikte Deg. 
 
frykt ikke, søster; elskede, elsk Meg; 
 
(Jeg kjente Hans Nærvær og ble fylt av 
kjærlighet til Ham.) 
 
gi kjærlighet for kjærligheten; elsk 
Meg som nå; arbeid og tjen Meg som 
nå; vær som du er; Jeg trenger tjenere 
som kan tjene Meg der hvor 
kjærligheten trengs aller mest; men 
arbeid hardt, for du befinner deg blant 
det onde, de vantro, i syndens onde 
dyp; du skal tjene din Gud der mørket 
råder; du vil ikke finne noen hvile; du 
skal tjene Meg der hvor alt godt blir 
forvrengt til ondt; ja, tjen Meg midt i 
elendighet, ondskapsfullhet og 
verdens synd; tjen Meg blant gudløse 
mennesker, blant dem som håner 
Meg, blant dem som gjennomborer 
Mitt Hjerte; tjen Meg blant dem som 
pisker Meg, blant dem som 
fordømmer Meg; tjen Meg blant dem 
som korsfester Meg på nytt og spytter 
på Meg; å, Vassula, hvor Jeg lider! 
kom og trøst Meg; 
 
Min Gud, kom! Kom til dem som elsker 
Deg. Gå til dem i hvert fall en liten stund, 
for der er Du elsket. Hvil i deres hjerter, 
og forsøk å glemme. Kan Du ikke glemme 
i det minste en liten stund? 
 
(Jesus virket SÅ bekymret!!) 
 
Vassula, glemme? hvordan skulle Jeg 
kunne glemme? hvordan, når de 

                                                                         
 

stadig korsfester Meg på nytt?1 fem av 
Mine Sår er åpne for alle som vil 
trenge inn i dem; 
 
(Jesus støttet Seg til meg. Jeg var 
bekymret. Han virket utslitt og 
trøstesløs.) 
 
Vassula, kom, du er Min lille blomst; 
Jeg vil at dine glatte og myke kronblad 
skal erstatte Mine torner; 
 
Jesus, la dem som elsker Deg avlaste Deg 
i Dine byrder. La dem som elsker Deg gi 
Deg hvile og ta Din plass når Du 
korsfestes på nytt. 
 
(Jeg visste ikke hvordan jeg skulle trøste 
Ham i en slik sorg.) 
 
elskede, de som elsker Meg, strider og 
lider med Meg; de deler Mitt Kors; de 
gir Meg hvile, men de er få; Jeg 
trenger flere sjeler som forener seg 
med Meg og bærer Mine lidelser; 
blomst, elsk Meg og avvis Meg aldri; 
 
Jesus? 
 
Jeg er; 
 
Vil Du hjelpe meg slik at jeg kan elske 
Deg høyere? 
 
det vil Jeg, elskede; 
 
(Jeg kjente meg helt stum, for hva skulle 
jeg si? Hvis noen visste hvor smertefullt 
det var å se Ham så såret! Det var som 
om Han døde om igjen. Hvordan kan 
man trøste noen som dør av sårene de er 
påført, og hva skal en si når man vet at 
Han skal dø? At alt vil ordne seg?) 
 
 

25. mai 1987 

                                                
1 Han dikterte så raskt at jeg nesten ikke kunne 
følge med. 
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(Jeg begynner å innse hvor mye lettere 
det er å møte Gud med denne nådegaven 
Han har gitt meg, hvis jeg kommer uten 
den minste tvil eller mistro, og føler 
Hans Nærvær, ser Ham og lar Ham 
skrive. Jeg begynner å forstå.  En sterk 
tro jager demonene på flukt, de blir 
maktesløse og uten kraft. De blir redde 
og utslitte! Hvis jeg kommer nølende og 
tvilende, så føler de seg sterke og 
angriper meg i skrivningen med 
skjendigheter. En sterk tro og et åpent 
hjerte for Gud kan flytte fjell! Jeg 
opplever Han som en elektrisk strøm i 
meg, det er fantastisk, og jeg ønsker aldri 
å forlate Ham eller dette øyeblikket med 
Guds finger på meg… Jeg vil at det skal 
vare evig!) 
 
elsk Meg, elsk Meg, føl Mitt Nærvær, 
føl Min umettelige kjærlighet til deg; 
Jeg tørster etter din kjærlighet; Jeg 
trenger mer kjærlighet fra deg, 
Vassula; hør Mine Hjerteslag; 
 
(Jesus var inderlig.) 
 
Jeg tåler ingen rivaler, ingen i det hele 
tatt; hvis Jeg ser eller møter rivaler, så 
vil Jeg ødelegge dem; ingenting skal 
erstatte Meg, Jeg vil forbli Herre; gå 
nå og forherlige Meg; i kveld vil Jeg 
rense deg gjennom Mine Himmelske 
Verker for Fred og Kjærlighet;1 be, 
Min elskede, Min velsignede; foren 
Min Kirke ved å tegne Mitt tegn som 
Jeg ga deg; tegn det nå; 
 
 ΙΧθΥΣ    
 
med et Velsignet tegn vil Jeg, Herren, 
vise deg veien til Meg; tro, tro, tro; 
blomstre og hjelp andre; blomstre for 

                                                
1 Jesus mener her at det vil skje på en mystisk 
måte. 

å bringe Kjærligheten tilbake, 
blomstre for å bringe Fred;2 
 Jeg elsker deg, Vassula; Vassula, 
sørg ikke, Min elskede; Min 
velsignede, kom til Meg, din Far, din 
Brudgom, din Gud; vil Jeg noensinne 
forlate deg? av kjærlighet vil Jeg hente 
deg, for Min høyverdige og umettelige 
kjærlighets skyld vil Jeg befri deg; be 
med Meg, 
 
”Himmelske Far,  
må jeg få ære Deg, 
frels Dine barn fra det onde, 
så de kan være i Ditt Lys, 
må deres hjerter åpne seg, 
slik at de kan ta i mot Deg ved Din 
Nåde, amen” 
 
Vassula, vil du fullt ut trenge inn i Mitt 
Nærvær og kysse Mine Sår? 
 
Ja, Herre Jesus. 
 
(Jeg skjelnet Ham med sjelens øyne, og 
så Ham igjen i full herlighet. Denne 
gangen var Han vakker, med en vakker 
krone på Sitt Hode. Han kom til meg som 
en Konge.) 
 
Herre, gi meg Din høyre Hånd.  
 
(Jeg kysset Hans høyre Hånd). 
 
Jeg elsker Deg; 
 
(Jeg kysset Hans hender, føtter og sårene 
i siden.) 
 
Jeg elsker Deg, Herre. 
 
å veilede deg var en glede for Meg; 
 
(Jeg følte… jeg finner ikke ordene.) 
 
kom med Meg, Jeg vil vise deg noe; 
 
                                                
2 Jeg var fortvilet. 
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(Jeg så gnister skyte ut fra Hans 
opplyste bryst.) 
 
hver gnist som forlater Mitt Hjerte og 
rører ved ditt hjerte, vil sette ditt 
hjerte i flammer og fortære det; Min 
gnist opptenner deg; ta til deg fra Mitt 
Hjerte; en dag vil Jeg sette ditt hjerte 
helt i brann, og Min Flamme vil 
omslutte ditt hjerte og oppsluke det; 
 
Hva vil hende med meg, når jeg bare ved 
en gnist fra Deg føler det på denne 
måten?  
 
(Det var som om Jesus var fornøyd over 
å vite at Han hadde erobret meg.) 
 
ja, Jeg gledes over å ha vunnet din 
kjærlighet; når Min Flamme en gang 
vil omslutte ditt hjerte fullt ut, skal du 
aldri i evighet være atskilt fra Meg; du 
vil være Min brud i himmelen, Jeg har 
skapt deg for Meg Selv; 
 
Men hvorfor er jeg her da? Jeg forstår 
ikke. 
 
nei, du kan ikke forstå, Vassula, men 
en dag vil du det;  
 tiden er Min rival, når du ser på 
klokken og Jeg er sammen med deg; 
 
(Jeg hadde såret Ham fordi jeg så på 
klokken.) 
 
kom, datter, ta Min Hånd og la oss gå; 
kom, vi har så mye arbeid å gjøre; 
 
Dette arbeidet eller det andre 
(husarbeid)? 
 
begge deler; Jeg er overalt hvor du er;1 
alter, Min Flamme bør alltid være 
tent; la deg selv bli tilintetgjort i Meg; 
 

                                                
1 Jeg lengtet som aldri før etter Gud. Jeg tørster 
etter Gud. 

 
26. mai 1987 

 
Jesus, en venninne av meg sa, ”vi ser 
aldri Jesus lykkelig eller at Han smiler 
på bildene som forestiller Ham, hvorfor 
er det slik?” Jeg fortalte henne at jeg så 
Deg lykkelig mange ganger, og at jeg 
aldri vil glemme det brede smilet Du gav 
meg. Den morgenen Du fortalte at Du 
hadde hvilt i mitt hjerte, lo Du med hele 
ansiktet. 
 
Vassula, Jeg smiler i rene sjeler; Jeg 
smiler og gleder Meg i ydmyke 
mennesker; Jeg gleder Meg i hellige 
mennesker; 
 
Jesus, min Gud, jeg forstår ikke hvorfor 
jeg elsker en jeg aldri har sett eller møtt 
fysisk. Hvordan og hvorfor elsker jeg 
Deg? 
 
å, Vassula! å elske Meg… alt som 
kommer fra Meg er Kjærlighet; Jeg 
skapte dere for å elske Meg; Jeg skapte 
dere av Kjærlighet; deres sjeler tørster 
etter kjærlighet;  
 men det er så få som forstår og tar i 
mot denne nåden; 
 
 

27. mai 1987 
 

Din veiledning er lett å forstå, Herre. Det 
er ikke et vanskelig språk. 
 
overlegenhet tretter Meg; lær å være 
ydmyk, enkel, måteholden, akkurat 
som Jeg! 
 Vassula, hvis du ønsker at Jeg skal 
være din Far, så vil Jeg behandle deg 
som Mitt barn; hvis du ønsker at Jeg 
skal være din Brudgom, så vil Jeg 
behandle deg som Min brud; hvis du 
gjør opprør mot Meg, vil Jeg behandle 
deg som en Dommer; Jeg er din 
Frelser, sett Meg over alt og alle; 
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fornekt Meg aldri; kom ofte og drikk 
og spis Meg; Jeg gleder Meg over deg; 
 
 

28. mai 1987 
  
Herre, vil Du at jeg skal være Ditt offer? 
 
Vassula, ja, vær Mitt offer; 
 
Min Gud, jeg vet ikke riktig hva som 
menes med ’offer’. Betydningen av ordet 
kan variere, men jeg forstår at det 
innebærer lidelse av et eller annet slag. 
Siden Du ba meg om å være et offer for 
Deg, så må det bli slik. Men for å være et 
offer for Gud, så må en ha en viss verdi, 
slik at en kan forherlige Gud. Jeg vet at 
jeg er et støvkorn, og at jeg har blitt 
valgt på grunn av min elendighet, så 
hvordan skulle jeg kunne være et verdig 
offer for Deg? Hvis man skal være et 
offer for Gud, må man befinne seg i en 
tilstand som ærer Ham. Min Gud, selv 
det er jeg ikke i stand til å gi, hvis Du da 
ikke gjør meg verdig til å bli Ditt offer. 
 
Vassula, husker du da Jeg kom og ba 
deg om å elske Meg? husker du da en 
engel kom for å vekke deg opp helt 
uventet?1 det er den måten Jeg 
kommer på, så vær våken, sov ikke; 
helt uventet kom Jeg til deg og ba om 
kjærlighet; Jeg ønsket at du skulle ære 
Meg; Jeg ville fange din kjærlighet og 
bli din Herre, som regjerte over deg; 
Jeg ville at du skulle trenge Meg; hvor 
Jeg lengtet etter din kjærlighet, ”loma 
Sabachthani?”2 Jeg kom til deg, men 
du avviste Meg; 
 
(Ja, jeg avviste Ham faktisk, selv da jeg 
forstod at det var Ham.)  
 

                                                
1 Den første gangen hånden min skrev. Det 
skjedde helt uventet. 
2 Utg. anm.: Hebraisk: ”Hvorfor har du forlatt 
meg?” 

Vassula, Jeg har frigjort deg, men Jeg 
vil frigjøre deg enda mer; ta i mot Min 
Fred; 
 elskede, godtgjør, godtgjør, 
godtgjør; 
 Jeg oppreiste deg fra de døde, for å 
kunne forene Min Kirke; 
 
(Jeg sukket.) 
 
la Meg vise deg veien; til tross for dine 
tvil, vil Jeg åpenbare Mitt Hjertes 
ønsker for deg; bli aldri trett av å 
skrive; Jeg vil arbeide i deg, støtt deg 
helt til Meg;  
 
Jesus, for en tid siden var det en som sa 
til meg at Du ikke ville gi flere tegn, 
ettersom Du hadde sagt det til fariseerne. 
Han nevnte det for meg da jeg fortalte at 
budskapet er fra Deg. 
 
Vassula, da Jeg sa dette til fariseerne, 
mente Jeg miraklene den gangen Jeg 
var blant dem i kjøttet; fordømmelsen 
av Meg nå, for dette er å fordømme 
Mine Himmelske Verker, viser hvor 
tørre og lukkede hjertene deres er 
blitt; Mine tegn vil aldri opphøre; Mitt 
Nærvær vil erfares på jorden, og Jeg 
vil fortsette å vise Meg gjennom å 
sende tegn;  
 tro, tro, dere som har så svak en tro! 
forvreng ikke Mine Ord; for hva sier 
dere om Fatima? frykter dere for å tro 
at det var Jeg som ga dere dette 
tegnet? å, dere som har så svak en tro, 
hva ville dere ikke finne på av 
forklaringer for å slippe å akseptere at 
Himmelens tegn kommer fra Meg! 
elsk Mine Verker, aksepter Mine 
Verker; tro, tro på Meg, Jeg som er 
Uendelig Rikdom og Barmhjertighet; 
Jeg har gitt dere Mine Tegn for at alle 
mennesker skal se at Kjærligheten 
ikke har glemt dere; Kjærligheten har 
ikke trukket seg tilbake for bare å 
stråle i Sin egen Herlighet; 
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Kjærligheten er blant dere, den 
forlater dere aldri; 
 
 

29. mai 1987 
 

elskede, gjør bot; skapning, velsign 
Meg; tro på det du ber om; 
 
(Jeg hadde bedt Ham om å tilgi mine 
synder, men da Gud sa, ”tro på det du 
ber om,” innså jeg at det bare kom fra 
mine lepper.) 
 
Jeg tilgir deg dine synder; elsk Meg, 
ær Meg; elsk Meg, forherlige Meg; 
 
(Jeg ba på nytt og velsignet Ham.) 
 
Jeg er Gud, skapning, gå til Mine 
Stasjoner; lengt bare etter Meg ved 
hver Stasjon; Jeg står ved hver 
Stasjon; Jeg vil være tilstede ved 
Korsveiens Stasjoner, og Jeg vil at du 
skal være der; Jeg vil at du skal knele 
ned ved Mine Stasjoner;  
 
Herre, jeg forstår ikke hva Du mener! 
Hvilke stasjoner?1  
 
Jeg vil vente på deg der; prøv å finne 
ut hva Jeg ber deg om, undersøk det;  
 Jeg vil rense deg, slik at du kan være 
Mitt offer; lengt etter Meg, slukk Min 
uslukkelige tørst; mett Min brennende 
Kjærlighetsflamme; behag Meg, din 
Gud; når du tror fullt ut på Meg, vil 
Jeg løfte ditt slør, slik at du kan se Meg 
fullt ut; du har sikkert hørt om Min 
skjønnhet fra andre som har sett Meg 
før deg? tro, tro fullt ut; kom nærmere 
din Far, så vil Jeg helt løfte av ditt slør; 
datter, har Jeg ikke tatt deg med inn i 
Min Sal? 

                                                
1 Vi ortodokse har ikke Korsveien med dets fjorten 
stasjoner. 
 

 
Jo, Herre. 
 
så tro på Meg; la ikke mennesker drive 
deg vekk fra Meg; Jeg har gitt deg 
denne nådegaven, så bruk den til å nå 
Meg; vær ikke redd for Kjærligheten, 
Jeg er Allmektig, tro på Min Allmakt; 
datter, Jeg ønsket at du skulle tre inn i 
Min Sal, så hvor mye mer ønsker Jeg 
ikke at du forblir der? 
 
Min Gud, kanskje kommer vi til å miste 
hverandre på grunn av mine egne feil. 
 
har du glemt våre bånd? Jeg er din 
Brudgom og du bor i Mitt Hus; Jeg 
metter deg; Jeg omslutter deg i Mitt 
Lys; Jeg vokter over din skrøpelighet, 
Jeg behandler deg som et barn på 
grunn av din elendighet, hva vil Jeg 
ikke gjøre for deg! er du lykkelig 
sammen med Meg, Vassula? 
 
Ja, Herre. Må Du være velsignet for all 
evighet, for det er Du som gir meg glede. 
Du er mitt smil. 
 
elsk Meg til tross for dine tvil; 
 
Herre? 
 
kom, du er svak, men Jeg vil styrke 
deg; Jeg vil at du skal være sterk for 
Mitt Budskaps skyld;2 skulle du ønske 
at Jeg tok sløret helt bort fra dine 
øyne, slik at du kunne se Meg klarere? 
 
Ja, hvis det er Ditt ønske, så vil jeg gjerne 
det. 
 
du trenger å komme noen skritt 
nærmere Meg, du er nesten framme! 
Jeg vil ta sløret bort fra dine øyne og 
foran deg vil du skue din Frelser! fem 
av Mine Sår vil være åpne, så du kan 

                                                
2 Det virkelige apostolatet hadde enda ikke begynt. 
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trenge inn i dem; du vil få smake Mine 
sorger; Jeg lengter etter det 
øyeblikket;  
 fyll Meg med kjærlighetsfulle ord; 
Vassula, du er bundet til Meg, og 
likevel, har du aldri tidligere kjent deg 
så fri; smil til Meg når du føler Mitt 
Nærvær og ser Meg; Jeg er fullt klar 
over dine evner og visdom; Jeg vet at 
Jeg har med et ingenting å gjøre, en 
som overhodet ikke er noe; kom, 
misforstå Meg ikke; vil Jeg ha en som 
ingenting er, eller ville Jeg heller ha en 
slags rival? naturligvis velger Jeg et 
ingenting, som ikke kommer med den 
minste innvending, for å sende ut 
Mine ord og Mine ønsker over jorden; 
 
Herre, Du har gitt meg så mye at jeg 
føler jeg står i gjeld til Deg! 
 
har du noe å gi Meg, Vassula? 
 
(Jeg nøler, hva kan jeg gi?) 
 
du har helt sikkert noe lite å gi Meg! 
men selv om du ikke har noe å gi, så 
elsker Jeg deg;  
 
Kanskje har jeg noe å gi Deg? 
 
har du spurt deg selv om Jeg vil ha det 
eller ikke? Jeg har alt i Meg Selv; Jeg 
er tilstrekkelig i Meg Selv; 
 
Ville Du likevel ønske at jeg ga Deg noe? 
 
ja; 
 
Men uansett hva jeg ville gi Deg, så ville 
det ikke være noe verdt i Dine øyne! 
 
hvorfor? 
 
Fordi Du er Fullkommen. 
 

Jeg vil ta imot det, og selv om det 
skulle være ondt, så vil Jeg omskape 
det til noe godt! Jeg er Guddommen; 
 
Har jeg da noe godt å gi Deg? 
 
det har du; men alt som er godt 
kommer fra Meg; Jeg har gitt det til 
deg, alt godt kommer fra Meg; 
 
(Jeg er litt skuffet, jeg kan ikke glede 
Ham.) 
 
Da har jeg ingenting å gi Deg som 
kommer fra meg selv. 
 
nei, Jeg har gitt deg alt du har som er 
godt; 
 
Kanskje kan jeg gi Deg et maleri, som jeg 
er fornøyd med!1  
 
dine malerier, Vassula? har ikke Jeg 
gitt deg dine kunstneriske anlegg? 
kommer ikke også dette fra Meg? 
 
Hva kan jeg da gi Deg? 
 
kjærlighet; tilbe Meg; gi Meg din vilje 
ved å overgi deg til Meg, det er den 
vakreste gave du kan gi Meg; 
 
Herre, Du vet at jeg elsker Deg, og at jeg 
har overgitt meg! 
 
Mitt barn, Jeg blir glad over å høre 
det! 
 
 

29. mai 1987 
 
(Plutselig følte jeg Hans Kors over meg. 
Jeg tenkte at jeg aldri ville klare det.) 
 
løft! løft opp Mitt Kors! kjemp 
sammen med Meg! sammen… 

                                                
1 Mine egne håndmalte malerier. 
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sammen… Jeg elsker deg, løft Mitt 
Kors! Jeg må hvile i deg nå;  
 
(Senere, før jeg møtte den karismatiske 
gruppen.)  
 
vil du gi Mine lam føde? hold Min 
Hånd, Jeg vil lede deg og beskytte deg; 
 
(Den kvelden kjente jeg igjen duften av 
røkelse.) 
 
tvil aldri på Mitt Nærvær; 
 
(I den karismatiske gruppen var det en 
ung mann som nektet å akseptere Gud. 
Jeg ba Jesus om å gjøre han ’seende’ og å 
ta bort de onde åndene som omga ham.) 
 
fyll Meg med glede og be Meg om alt 
du trenger; Vassula, minn ham på Sin 
Bror; Jeg er Hans Bror, som elsker 
ham og bryr seg om ham; minn ham 
på Min eksistens; Jeg elsker ham 
inderlig; Jeg døde for ham; vil du gjøre 
dette for Meg, Mitt barn? tro på Min 
Forløsende Kjærlighet; 
 
 

31. mai 1987 
 
(Søndag) 
 
Vassula, kom og ta imot Meg,1 Jeg vil 
være der, gled Meg, kom og møt Meg! 
si at du er Min, la Meg høre det! 
 
Jeg er Din, Jesus, og jeg elsker Deg. 
 
i årevis, Vassula, ventet Jeg på disse 
ordene! elsk Meg nå som du er Min; 
 
Lær meg å elske Deg som Du ønsker. 
 
stol på Meg, det vil Jeg lære deg; 
 

                                                
1 Et kall til å ta i mot Den Hellige Kommunion. 

(Senere:) 
 
(Det forundrer meg fortsatt hvordan 
hånden min beveger seg...)  
 
Vet Du det, Jesus? 
 
det gjør Jeg, men er Jeg ikke 
Allmektig? Vassula, vær fredfull, vær 
rolig, vær stille som Jeg; 
 
(Jeg ble avbrutt to ganger mens jeg skrev 
av at sønnen min kom inn, smelte med 
døren osv Jeg ble irritert! Det var for 
mye bråk.)  
 
elsk Meg, svar Meg! 
 
Jeg elsker Deg, jeg elsker Deg, Herre! 
 
erstatt Meg aldri; sett Meg først, vend 
deg først til Meg og forbli vendt mot 
Meg for all tid; vær som et speil, et 
speilbilde av Meg; søk aldri andre enn 
Meg; søk aldri dine gamle vaner fra 
ditt tidligere liv; Jeg er Hellig og 
Herren; Jeg og du er ett nå, og i all 
evighet vil Jeg beholde deg for Meg 
Selv; ydmyk deg selv, lær av Meg, ønsk 
bare Meg; pust for Meg; se deg ikke til 
høyre eller venstre nå, men gå bare 
rett frem; elskede, la Meg få bruke 
deg; hold deg fast til Meg, henfør Meg 
med dine enkle ord, enkelhet bedårer 
Meg; gi Meg dine ord, la Meg høre 
dem igjen og si til Meg, ”jeg elsker 
Deg, Jesus, Du er min glede, min pust, 
min hvile, mitt syn, mitt smil,” 
 datter, hvis du tok deg tid til å tenke 
og meditere, ville det glede Meg enda 
mer; fra nå av skal du søke Meg i 
stillhet, elske Meg i fullstendig stillhet, 
be i stillhet, gå inn i Min Åndelige 
Verden i stillhet;2 belønn Meg nå, Jeg 
elsker deg; ær Meg gjennom å gi deg 

                                                
2 Den uavlatelige bønnen. 
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selv til Meg; gjør Meg ikke sorgfull, 
vær Min, elskede, tal! 
 
Hvordan kan jeg snakke til Deg i stillhet, 
Herre? 
 
se på Meg i stillhet; Jeg vil at du skal 
være stille, uten noen slags 
avbrytelser; søk Meg i stillhet; 
 
Uten noen som helst avbrytelser? 
 
ingen avbrytelser; lengt etter stillhet; 
 
Jesus, hvordan skulle jeg kunne finne 
stillhet i en familie, det er nesten umulig! 
 
Jeg vil gi det til deg; Jeg synes synd på 
deg, Vassula! Min rest, Min myrra, 
Min kjærlighet, hva vil Jeg ikke gjøre 
for deg! Mitt Hjerte fylles med 
medlidenhet over din elendighet og 
dine fall; Jeg, Herren vil hjelpe deg - 
føl deg aldri forlatt eller uelsket;  
 vet du hvordan Jeg følte det den 
gangen du følte deg så uelsket? 
 
Hvor? 
 
i Min Kirke;1 

                                                
1 (I en diskusjon med en prest fikk jeg høre at 
Jesus noen ganger avviser mennesker, og at Han 
kan lukke døren for dem. Presten lot meg lese et 
sted i Bibelen om den kananeiske kvinnen, som 
Jesus hadde avslått. Men til slutt avslo Han henne 
ikke, Han bare utfordret henne til å vise sin tro. 
Men jeg kjente ikke til dette, og presten lot meg 
heller ikke lese slutten av historien.) Etter at jeg 
hadde gått i Kirken og tatt imot Den Hellige 
Kommunionen, føltes det som jeg hadde tatt imot 
noe som ikke var tillatt og at jeg hadde brutt alle 
regler i Den katolske kirken. Jeg følte at det var 
galt å ha mottatt noe uten tillatelse, og at jeg 
derfor var ond. Den påfølgende søndag gikk jeg til 
kirken. Jeg stod da nær døren, delvis utenfor 
(siden jeg følte meg uønsket.) Siden jeg trodde at 
jeg var ond og at Gud var veldig sint på meg, gikk 
jeg ikke fram sammen med de andre for å ta i mot 
Den Hellige Kommunionen. Jeg fryktet at det 
kunne gjøre tingene verre, hvis jeg gjorde det. 
 

 
Nei, Herre. 
 
Jeg følte Meg korsfestet på nytt, såret, 
pisket, spyttet på, naglet igjen; 
Vassula, hvor Jeg elsker deg! hjelp 
Meg med å gjenopplive Min Kirke; 
hjelp Meg ved å la Meg bruke deg; fatt 
mot, datter, mot; 
 
Jesus, jeg visste ikke at dette ville såre 
Deg, jeg mener min følelse av ikke å være 
elsket! 
 
nei, du visste heller ikke at Jeg aldri 
avviser noen som kommer til Meg; Jeg 
er Kjærlighet, og Kjærligheten er for 
alle, uansett hvor onde dere kan være; 
 
 

1. juni 1987 
 
Vassula, begge Mine Hender har sår, 
begge Mine Føtter har sår; Min Side er 
åpen, den er vid åpen og viser Mitt 
Hjerte; de korsfester Meg på nytt; 
 
Herre. 
 
de skader Min Kirke; 
 
Herre, er det så galt? 
 
ja, det er det, det onde har forblindet 
dem; kjærligheten mangler blant dem; 
de er ikke oppriktige, de har forvrengt 
Mitt Ord, de har til og med lammet 
Mitt Legeme; Mitt Rettferdsbeger er 
fullt, la det ikke renne over! Jeg vil at 
de skal holde opp med å kvele Mitt 
Legeme; Jeg, Jesus, er Kjærlighet; Jeg 
vil at de skal stoppe med å kaste giftige 
piler på hverandre; hvis freden rådet 
mellom dem, ville det rettet opp deler 
av skaden; sannferdighet ville avslørt 
det onde; hvorfor alle disse 
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seremoniene når de i virkeligheten 
ikke har noe å tilby Meg? Jeg trenger 
renhet, kjærlighet, trofasthet, 
ydmykhet og hellighet;  
 søk hos Meg alt det Jeg ønsker, og 
Jeg vil gi det til dere; søk Mine 
interesser og ikke deres; forherlige 
Meg, ær Meg; ord er ikke nok, 
kjærlighetshandlinger og samarbeid 
vil gjenopplive Mitt Legeme; brødre! 
elsk hverandre, å, elskede, hvor mye 
må Jeg ikke gjenopprette! 
 kom datter, hvil deg i Meg; fred 
være med deg; 
 
 

2. juni 1987 
  
kom til Meg senere, og Jeg vil gi deg 
råd, slik at du kan forberede deg, 
Vassula; tegn tre linjer,  
 

 
 
foren disse linjene,   

 
 
for å forenes, må dere alle bøye dere; 
dere må alle være villige til å bøye dere 
gjennom å bli mykere; 
 
(Jeg forstod. Han ga meg en tydelig og 
enkel visjon av tre jernstenger. De var 
rette og stod nær hverandre. Han sa, 
”hvordan kan deres hoder1 møtes, hvis de 
ikke alle bøyer seg?” Senere, samme 
morgen, gikk jeg ut. Jo mer jeg tenkte på 
denne visjonen, desto større framstod 
’fjellet’ for meg. Det ble tungt å puste... 
 
Jesus? 
 

                                                
1 Senere forstod jeg at ’hoder’ kunne bety 
myndighet og lederskap. 

Jeg Er; fatt mot; reis deg opp, disippel! 
løft! løft Mitt Kors opp nå, elskede! 
sørg ikke; sammen… sammen…  
 Min Vassula, sammen skal vi 
kjempe, støtt deg til Meg når du er 
trett og la Meg støtte Meg til deg når 
Jeg er trett;  
 møt Meg, la Meg oppfylle Mine 
ønsker; vær myk som voks, og la Min 
Hånd prente inn Mine ord i deg; vær 
villig, frykt ikke! Jeg elsker deg, 
elskede, å, kom! Kjærligheten vil ikke 
skade deg;  
 
(Jeg engster meg over dette arbeidet.)2 
 
kom, la oss be, 
 
”å, Far,  
vær med meg til det siste, 
jeg er svak;  
gi meg Din Styrke 
til å forherlige Deg, 
amen” 
 
elskede, kom, la frykten hvile og lytt til 
Meg; betjen din Gud; Jeg vil forene 
Min Kirke;  
 Vassula, Jeg har oppfostret deg til å 
ta i mot Meg; elskede, fatt mot! 
 
Jeg trenger Ditt mot, selv har jeg ikke 
noe. 
 
Jeg vil oppmuntre deg og styrke din 
kjærlighet til Meg, alt til Min Ære; 
 Vassula, vil du skrive ned Mine ord, 
drikk fra Meg; søk ikke 
bekvemmelighet, vær fattig, vær som 
Jeg da Jeg vandret på jorden; vær 
enkel, slik at vi begge kjenner 
kontrasten til fornemheten hos dem 
som pisker Meg, la Meg kjenne 
kontrasten! øs fra Mitt Hjerte, pryd 

                                                
2 Utg.anm.: Se Vassulas ord mot slutten av dette 
budskapet. 
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Min Kirke, øs fra Mitt Hjerte, så vil du 
forstå, Min lille jente; 
 
Jeg tror jeg er i ferd med å forstå hvilket 
arbeid dette er, og det er derfor jeg uroer 
meg: Jesus har begynt å grave i Kirken... 
 
 

3. juni 1987 
 
(Mens jeg skrev ble jeg igjen angrepet 
av det onde. De var som katter som 
hoppet opp på ryggen min. Jeg fikk 
nok av dem. Det kjentes som om 
”helvetet brøt løs”. De plaget meg, så 
jeg sa til en av dem: ”I Jesus Kristi 
navn, gå bort herfra og kast deg på 
ilden.” Den ble borte. Det var flere av 
dem, og jeg behandlet dem, en etter 
en, på samme måte som den første, og 
brukte de samme ordene. Jesus sa til 
meg: ”be i Mitt Navn og det skal skje, 
men du må tro på det du ber om, 
arbeid på denne måten, be og spør, be 
i Mitt Navn; arbeid i Mitt Navn, be i 
Mitt Navn, gjenopprett Mitt Navn; vær 
Mitt bilde, samstem ditt sinn med 
Meg, løft ditt hode mot Meg, tro på det 
du ber om;”  
 Han fortalte at demonene frykter 
meg, fordi jeg er en trussel for dem. 
Senere innså jeg hvor jeg var, det 
kjentes som om bena var i en våt og 
slimete gjørme. I et glimt gjenkjente 
jeg helvetes omgivelser. Det var bare i 
et glimt. Jeg forstod da hvorfor det 
var så mye ond innblanding i 
skrivingen denne dagen. Da jeg 
spurte Jesus om dette, svarte Han: 
”kunne det ha vært noe annet sted?” Vi 
passerte sammen utenfor helvetes 
porter1 og helbredet sjeler ved å rykke 
dem vekk fra Satans porter. ”Vassula, 
la Meg bruke deg på denne måten 

                                                
1 I den laveste delen av Skjærsilden, nærmest 
helvetet. 

også; dette er også en del av ditt 
arbeid;”) 
 
 

4. juni 1987 
 
(I dag løftet Gud meg opp i Sin 
Håndflate. Han fikk meg til å føle meg så 
liten. Han ba meg om å se på Ham. Det 
gjorde jeg, og jeg så en vakker, smilende 
kjempe!) 
 
Vassula, se på Meg, se på Mitt Ansikt; 
 
(Han smilte i sin skjønnhet! Jeg kjente 
meg som et lite støvkorn i Hans 
Håndflate.) 
 
det betyr ikke noe for Meg, skulle det 
bety noe at du bare er et støvkorn? 
kjenn hvordan Jeg elsker deg! 
 
(Han var vakker, alt dette er vakkert!) 
 
Jeg er Vakker; Vassula, når du tenker 
på Meg, så tenk på hvordan Jeg var da 
Jeg levde på jorden med menneskelige 
trekk, ditt bilde; tenk på Meg på den 
måten; 
 
Men Herre, hvordan ser Du ut i 
virkeligheten? Hvordan ser Dine 
ansiktstrekk ut? 
 
Jeg er Alt; Jeg er Alfa og Omega; Jeg 
er den Evige, Jeg er Livets Eliksir, elsk 
Meg; 
 forbli i Meg; frykt Meg aldri; la 
denne frykten, som mennesker 
feilaktig har spredd, bli erstattet med 
kjærlighet; lev i Meg uten frykt; frykt 
Meg bare hvis du gjør opprør mot 
Meg; Jeg er Kjærlighet; fortell dem, 
fortell dem hvilket bunnløst dyp av 
Kjærlighet Mitt Hjerte er! 
 
 

5. juni 1987 
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Vassula, møt Meg ved Mine Stasjoner; 
vær velsignet; vi skal arbeide sammen; 
 
(Jeg har ennå ikke gått Korsveiens 
Stasjoner. Jeg skal gjøre det, men venter 
på presten, som er blitt spurt av Jesus 
om å følge med meg.)  
 
 

6. juni 1987 
 
Jesus? 
 
Jeg er; å ha sett inn i Guds Ansikt er å 
ha sett Kjærligheten; 
 
Jeg så på bildet av Ham, Det Hellige 
Linkledet fra Torino. 
 
vil du at Jeg helt skal råde over deg, 
Vassula? 
 
Ja, min Gud, det vil jeg, hvis det er Ditt 
ønske. 
 
gi Meg da frihet, hindre Meg aldri, lev 
for Meg; 
 
Herre, hvordan hindrer jeg Deg? Fortell 
meg det, slik at jeg ikke skal hindre Deg. 
 
synder hindrer Meg, synder, Vassula; 
vil du virkelig la Meg handle i deg som 
Jeg ønsker? 
 
Ja, min Gud, forby meg å synde og tilgi 
meg mine synder. Handle i meg slik Du 
vil. Se bort fra feigheten i meg, bry Deg 
ikke om den. Slep meg etter Deg, om Du 
må. Kjenn Deg helt fri med meg. Utfør 
Ditt verk i meg. Jeg ønsker ikke å 
forsinke eller hindre Ditt verk. Se bort fra 
min svakhet og gjør det som behager 
Deg. 
 
datter, dine ord gleder Meg; kom, Jeg 
vil fortsette Mine Verker; la Meg gjøre 
Min Vilje; kom, la Meg klargjøre 

hvordan Jeg arbeider; Jeg har gitt deg 
mange nådegaver, Vassula, men Jeg 
vil at du skal anerkjenne Mine 
nådegaver; gled Meg og tro mer på 
Meg; 
 
Jeg er redd for at Du kan ta bort disse 
nådegavene, hvis jeg skuffer Deg… 
 
hvorfor skulle Jeg trekke tilbake Mine 
nådegaver? 
 
Hvis jeg ikke forbedrer meg og ikke gjør 
det Du ber meg om i tide, vil Du kanskje 
ta dem fra meg.  
 
nei, aldri! 
 
Jeg synes det virker riktig at Du tar 
nådegavene fra en, om en ikke gleder 
Deg.   
 
i dine øyne virker det riktig, Mitt barn; 
inntil Jeg utfrir deg, vil Jeg mette deg; 
Jeg vil aldri holde tilbake Min føde; 
Jeg, som lengtet etter deg i årevis, som 
i år etter år ventet på å få trykke deg 
tett inntil Mitt Hjerte, Jeg som elsket 
deg, ville Jeg nå ta Min føde fra deg? 
kom, støtt deg til Meg så mye du 
ønsker; tenk på at Jeg er Kjærlighet; 
Jeg gir fritt, og Jeg tar ikke bort det 
Jeg har gitt; Jeg vil alltid minne deg 
om Mine veier; 
 
 

7. juni 1987 
 
Vassula, ja, se Meg inn i Mitt Ansikt; 
det trøster Meg at du har sett Meg; 
fortell dem at det skal så lite til for å 
trøste Meg; kom og pris Meg ved å 
elske Meg; 
 
(Jeg hadde bildet av Det Hellige 
Linkledet foran meg. Jeg så på det da 
Jesus skrev dette budskapet.) 
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8. juni 1987 
 
Vassula, Jeg ønsker å stadfeste Mine 
Verker; 
 
Hva skal jeg gjøre? 
 
Jeg vil vise deg; Jeg vil fortsette å 
veilede deg, vær avhengig av Meg; ta i 
mot Min Fred; 
 
 

9. juni 1987 
 
(I går kveld så jeg Guds Ansikt på 
himmelen. Himmelen var vakker! Det 
var som et maleri av en dyktig kunstner. 
Jeg gjenkjente Guds Skjønnhet. Det var 
helt tydelig.) 
 
ja, Vassula, se Meg i Mitt Skaperverk; 
gjenkjenn Meg og elsk Meg; 
 
 

10. juni 1987 
 
(Dhaka, Bangladesh) 
 
(I går gjorde vi ferdig siste del av 
pakkingen for reisen vår. Det var mye 
arbeid!)  
 
Herre, jeg tenkte på en teori som kalles 
”Kristusbevissthet”. Jeg tror det handler 
om det aller innerste i oss, selvet, som er 
godt. Kanskje kan denne teorien forklare 
hvordan skrivingen oppstår? 
 
Vassula, har Jeg ikke fortalt deg at vi 
er forenet; vi er ett, elskede; kall det: 
”sant liv i Gud”; lev for Meg;  
 dette er hva Jeg ønsker at du skal 
skrive; 
 
(Jeg undret over hva Gud ville skrive 
nå...) 
 
Mine ønsker, Mitt barn; 

 
(Gud fikk meg til å lese en del av Den 
Hellige Skrift.) 
 
ja, løft ditt sinn mot Meg, hør Meg, vil 
du møte Meg i Min Kirke? Vassula, 
kom til Meg; 
 
Hvilken Kirke, Herre, hvilken mener Du? 
 
de er alle Mine Kirker, de er alle Mine; 
de alle tilhører Meg og Meg alene; Jeg 
er Kirken, Jeg er Kirkens Hode; 
 
Men ut fra måten Du sa det på, Jesus, 
virket det som om Du ønsket at jeg skulle 
gå til en bestemt kirke. Slik forstod og 
hørte jeg Deg! 
 
du kan komme til Meg når som helst 
og i hvilken som helst Kirke, skill ikke 
mellom dem, slik de andre gjør; de 
tilhører alle Meg;1 Jeg er Én Gud og 
har Ett Legeme, ett Legeme som de 
har lammet; møllesteiner har skadet 
Mitt Legeme; 
 
Min Gud, Du virker så oppbrakt!! 
 
oppbrakt? å, Vassula, hvorfor, hvorfor 
har de lemlestet Meg så hjerteløst? 
 
(Gud er veldig oppbrakt. Han minner 
meg om den gangen Han veltet 
pengevekslernes bord i tempelet i 
Jerusalem. Så langt har jeg aldri hørt 
eller sett Ham SÅ OPPBRAKT!) 
 
Vassula; 
 
Jesus? 
 
Jeg Er; 
 
Er det virkelig Du som er så oppbrakt? 
 

                                                
1 Kirken splittet aldri seg selv, men mennesker 
splittet den og satte opp skiller mellom hverandre. 



105 Sant liv i Gud
  
 
å, ja, det er Meg; å, ja, endelig kan Jeg 
risse Mine Ord inn i deg; Vassula, 
nådegaver ble ikke gitt deg for dine 
egne interessers skyld, men de ble gitt 
deg for at Mine Ord skal risses inn i 
deg; 
 
Jeg har aldri tidligere sett Deg så 
oppbrakt! Er Du det? 
 
det er Jeg; Mitt Legeme verker; Det er 
blitt revet i stykker; 
 
Min Gud! Hva kan jeg gjøre? Jeg er 
hjelpeløs! 
 
kjenner Jeg ikke til alt dette, Vassula? 
Jeg skal bruke deg til det siste; vær 
aldri redd for Meg, datter; foreningen 
av Min Kirke vil Forherlige Mitt 
Legeme; ta i mot Min Fred, elskede; 
 
Ja, Herre. Jeg skal ikke se til høyre eller 
venstre eller bakover, jeg skal se rett 
fremover. 
 
ja, forstå hvordan Jeg arbeider; vær 
rolig som nå; vær villig til å glede Meg; 
vær ett med Meg; 
 
Herre, tenk om de Du ønsker skal lytte, 
ikke gjør det! Hva skjer da? 
 
nå er du et trinn foran Meg! Mitt barn, 
gå sammen med Meg; sammen, ja, 
følg Meg, stol på Meg; kom, Jeg vil 
lede deg; 
 
(Jeg ble plutselig overrasket over at jeg 
hørte hunden bjeffe (uvanlig). Deretter 
åpnet soveromsdøren seg, og jeg 
gjenkjente tyven som tre netter tidligere 
hadde kommet inn på rommet vårt, 
stjålet penger og flyktet. Der var han 
igjen. Jeg kommanderte ham ut. Han 
snudde og forlot stedet, så lot jeg 
alarmen gå. Jeg forstod at Gud helt klart 
forsøkte å si meg noe gjennom dette.) 
 

Vassula, Jeg minner Deg om noe; da 
røveren1 kom inn i rommet, ventet du 
ham? 
 
Nei! 
 
slik skal Jeg også komme; plutselig; 
ingen gjenkjente ham heller, fordi 
ingen ventet at han skulle være der; 
 
(Jesus mente de ti flyttefolkene og 
kontorpersonalet som så ham, men som 
ikke trodde han var en tyv. Jeg har 
følelsen av at den siste setningen er svært 
viktig og rommer mye mer enn den sier. 
Ordet ”gjenkjente” er også veldig dypt.) 
 
minnet det deg om noe annet? la Meg 
si deg det, han hadde syndet, men de 
som dømte ham, og som brakk 
kjeppen på ryggen hans, hadde ikke 
også de syndet? 
 
Jeg forstår ikke hva Du prøver å få meg 
til å forstå. Ja, vi er alle syndere. 
 
Vassula, vil Jeg se alt dette og forbli 
stille? 
 
Forsvarer Du tyven, Herre? 
 
nei, Vassula, det gjør Jeg ikke…2 nevn 
Meg en mann som ikke har syndet; 
 
(Jeg kan ikke komme på noen.) 
 
store synder, små synder, de er alle 
synder; det å synde er å volde Meg 
sorg; Vassula, Jeg er vitne til så mange 
synder; Kjærligheten lider; 
Kjærligheten sørger, sørger; … 
skapninger! Mine skapninger, vend 
tilbake til Kjærligheten…  

                                                
1 Gud brukte det riktige ordet, ettersom vi senere 
fant ut at han tilhørte en bande. Røvere er tyver 
som opererer i bander. 
2 Jesus var stille en stund. 
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 datter, mett Meg med kjærlighet; 
godtgjør, elskede, godtgjør;   
 
 

11. juni 1987 
 
(De fleste av møblene er nå flyttet og jeg 
må lete etter stoler å sitte på når jeg skal 
skrive. Huset er fortsatt rotete etter at 
flyttefolkene dro, det er massevis av 
papir over alt, sko, flasker og ting på 
skrivebordene. Likevel, midt i alt dette, 
hvor vi også måtte forberede 
farvelselskaper (et var for åtti 
mennesker, et annet for tretti), så har 
ikke Guds Hånd sluppet taket det minste 
grann. Jeg fant alltid tid til å skrive med 
Ham to til tre timer daglig. Han gir meg 
utrolig styrke, og jeg føler meg ikke det 
minste trett. Jeg er i fullstendig fred, 
Hans Fred.) 
 
Vassula, Min Sjels elskede, hold deg 
nær Meg; vend deg mot Meg, la Min 
finger røre ved ditt hjerte; Mitt barn, 
om du visste hvor mye Jeg elsker deg; 
Jeg vil lede deg til det siste; ofre mer 
for Meg; - vil du lide for Meg? 
 
Ja, Herre, gjør som Du vil. 
 
(Han spurte om dette tidligere også, 
men jeg hadde nølt, jeg var redd. Nå 
spurte Han igjen.)  
 
Vassula, Jeg er så lykkelig! vil du ofre 
deg selv for Meg som et lam? 
 
Gjør som Du vil, Herre. 
 
det vil ikke være forgjeves, alt vil skje 
for Fred og Kjærlighet; Min Tørst er 
stor, Vassula; Jeg vil føre deg inn i 
tørre landområder, hvor dine øyne vil 
se det du aldri tidligere har sett; med 
Himmelsk Styrke vil Jeg lede deg like 
inn i dypene av Mitt blødende Legeme; 
med Min finger vil Jeg peke ut for deg 
alle de prestevidde synderne som er 

tornene i Mitt Legeme; Jeg vil ikke 
skåne dem; Jeg er utslitt, Mine Sår er 
større enn noen gang, Mitt Blod fosser 
ut; Jeg blir korsfestet på nytt av Mine 
egne, Mine egne prestevidde sjeler! 
 
Min Gud, Du gir meg så mye smerte. 
Hvorfor vil de gjøre det mot Deg? 
Hvorfor? 
 
Vassula, de vet ikke hva de gjør; 
elskede, kjemp sammen med din Gud, 
vær villig til å møte Mine lidelser og 
dele dem med Meg; 
 
Det vil jeg, for å trøste Deg. Husk på de 
som elsker Deg! 
 
de er Min Sjels elskede; Jeg trenger 
flere slike sjeler som ofrer sine hjerter 
for Meg; Jeg elsker dem, Jeg stoler på 
dem, Jeg livnærer dem; de er Mitt 
offer, de er de myke kronbladene som 
erstatter Mine torner; de er Min 
myrra;  
 Vassula, frykt ikke; vi vil trenge 
enda dypere ned der hvor mørket 
råder; Jeg vil lede deg; 
 
(Senere begynte sjelen min å føle Guds 
bitterhet. Alt, all mat og drikke smakte 
bittert. Han lot meg drikke av Sitt beger. 
Jeg fikk problemer med å puste. Min 
kropp og sjel verket.) 
 
 

15. juni 1987 
 
(I går fløy jeg til Hong Kong for å feriere. 
Det hendte noe i transitt i Bangkok. Jeg 
satt og leste i transitthallen på enden av 
en stolrekke. Plutselig kastet en araber et 
teppe ned foran føttene mine. Han 
ignorerte meg fullstendig. Det var to til 
bak ham. De falt ned til gulvet og tilbad 
Gud med høy stemme og tiltrakk seg mye 
oppmerksomhet. Jeg kjente meg 
ubekvem, ettersom det ikke var noen 
andre i nærheten av meg. Jeg følte at jeg 
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forstyrret, siden jeg satt rett foran dem. 
Jeg flyttet meg ikke. Stemmene deres 
steg høyere, og noen tok et bilde bakfra 
av hele den underlige scenen.  
 Senere sa Gud til meg: ”denne 
mannen fremsa bønnene sine høyt 
nok, nok til å påkalle seg mye 
oppmerksomhet; han ble hørt i 
transitthallen, men det var bare 
veggene der som hørte ham; Mitt 
Hjerte hørte aldri noen ting, alle 
ordene forble på leppene til denne 
mannen; men Jeg hørte din stemme, 
til tross for at ingen andre hørte deg, 
og ingen visste hva du fortalte Meg, 
men det kom fra ditt hjerte og ikke fra 
leppene;” 
 Jeg ønsket ikke å skrive ned dette, 
da jeg var redd for at det kunne bli 
oppfattet som diskriminering, men 
Gud sa til meg, ”hva har du å frykte, 
Jeg er Sannheten, og skjer ikke dette 
også med kristne?” 
 I dag dro vi på busstur inn til byen 
og litt i utkanten av den. I stedet for 
de høye bygningene så jeg plutselig 
store, sorte kors1. Jeg trodde det var 
innbilning, men så hørte jeg Gud si: 
”nei, det er ikke innbilning; dette er 
Mine Kors;” Da jeg så dette 
”forbrukernes paradis” foran meg, 
tenkte jeg at hvis jeg måtte bo der, 
ville jeg dø. Det ville være en tortur 
for meg. Tenk at bare for et år siden 
syntes jeg dette var som et paradis! 
 Gud ønsker ikke at jeg skal la være 
å si dette heller. I bussen viste guiden 
oss supervillaen til den rikeste 
mannen i Hong Kong. Han fortalte 
oss at de er to millionærer, vel kjent 
ved navn i hele Hong Kong. Guds 
Stemme lød i mine ører: ”men Jeg vet 
ikke hvem de er; de tilhører verden;”) 
 

                                                
1 Jeg kom til å tenke på ordene ”tørre 
landområder.”  

deres rikdommer er verdslige 
rikdommer; de har ingen ting i Mitt 
Rike; 
 
(Gud overtok skrivingen og skrev dette 
Selv.) 
 
elskede, Jeg gir deg tegn; vær våken, 
Vassula, tro på det du hører fra Meg; 
 
Jeg tenker på araberen. 
 
han manglet hellighet; selv du kunne 
se det; 
 
(Senere:) 
 
å, Vassula, fortjener Jeg ikke mer 
respekt? 
 
(Jeg hadde fryktet å komme opp i en slik 
situasjon der jeg ikke hadde anledning til 
å være med Gud for å skrive. Jeg var nå 
på hotellrommet sammen med sønnen og 
mannen min, og fjernsynet stod på. Jeg 
tettet til ørene med en walkman. Jeg 
kunne ikke gå noen steder!) 
 
med rette holder Jeg tilbake alle dine 
muligheter til å være alene; 
 
Hvorfor, Herre? 
 
hvorfor? så Jeg lærer deg å attrå din 
Gud; vent til vi er alene;  
 
Tilgi meg… 
 
Jeg tilgir deg; Vassula, arbeid mens du 
nå venter; 
 
Hvordan, Herre? 
 
la Meg hviske alle Mine ønsker inn i 
ditt øre; Vassula, lengt etter Meg; bruk 
de nådegaver Jeg har utrustet deg 
med; kom i hu at det ikke bare er Min 
Hånd som bruker din hånd; Jeg åpnet 
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ditt øre, Jeg viste deg hvordan du kan 
se Meg og hvordan du kan føle Meg, så 
bruk de andre nådegavene også; Jeg 
elsker deg; 
 
Jesus? 
 
Jeg er, Vassula; 
 
Vi er sammen på denne måten igjen. 
 
ja, men ikke lenge; gjem Meg ikke bort 
til senere, bare fordi din hverdag nå er 
annerledes enn til vanlig; lukk Meg 
inn i ditt hjerte, Mitt barn; 
 
Herre, vil jeg få større prøvelser? 
 
å, ja, du kommer til å få mange flere og 
enda alvorligere prøvelser; 
 
(Jeg sukket.) 
 
stol på Meg; Jeg vil være nær deg; du 
er Mitt offer, er du ikke det? hvorfor 
ville Jeg da ha deg blant de onde? Jeg 
gir deg til dem, for at du skal være 
blant de onde; 
 
Men jeg er også ond. Hva er forskjellen? 
Jeg er som dem. 
 
er du, hvorfor vil du da komme til Meg 
i Din Faders Hus? 
 
Fordi jeg elsker Deg. 
 
Jeg skapte deg lik Meg, for å gjøre deg 
i stand til å bringe andre til Meg; Jeg 
vil frigjøre deg enda mer fra jordiske 
bekymringer; vent og du skal se; 
Vassula, ja;  
 
(Jeg så Ham foran meg.)  
 
elsk Meg; kom, ta Min Hånd, som du 
gjorde i går; 
 

(Senere:) 
 
Vassula, skriv ordet aids; 
 
AIDS? 
 
ja, erstatt det med ordet 
Rettferdighet1; Mitt 
Barmhjertighetsbeger har rent over, 
og Mitt Rettferdsbeger er fullt; la Det 
ikke renne over! Jeg har fortalt deg 
tidligere at verden krenker Meg; Jeg er 
Kjærlighetens Gud, men Jeg er også 
kjent for å være en Rettferdig Gud; Jeg 
avskyr ateisme! 
 
(Senere:) 
 
elskede, du vil trenge inn i Mitt 
Legeme og Jeg vil la deg se Mine 
torner og nagler;  
 
Herre, hvordan skal jeg se alt dette? 
 
Jeg vil gi deg øyne, slik at du kan se; 
Jeg vil gi deg styrke til å trekke ut 
Mine nagler og torner; Jeg er 
korsfestet på nytt; 
 
Men Herre, hvorfor har Du latt Deg bli 
korsfestet om igjen? 
 
Vassula, Vassula, fengslet av Mine 
egne, forsømt av Mine elskede2, kom, 
ær Meg, elsk Meg! 
 
Jeg elsker Deg, jeg klamrer meg til Deg. 
Når vil dette skje? 
 
å, Vassula, løp ikke foran Meg; kom, 
alt til sin tid; 
 
Men Herre, Du vet at jeg er en 
utenforstående, et ingenting som ikke 
                                                
1 Les Rom. 1:18-32 
2 Han sa dette med en veldig trist stemme, som en 
som har blitt forrådd av sin beste venn. 
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forstår hva som foregår på stedet Du 
snakker om. Hvem ville da ønske å se 
disse notisbøkene med Dine skrifter? 
Hvis det skulle nå dem, ville de kaste 
bøkene rett i ansiktet mitt og le. De ville 
sikkert kaste dem rundt som konfetti. 
Når alt kommer til alt, hvem er vel jeg? 
Ingenting annet enn en ”profesjonell 
synder”! 
 
kom i hu hvem det er som leder deg! 
Jeg er Gud; husker du hva du sa til 
vennen din som ikke er troende? det 
var Mine ord: du er som en mus som 
løper fra en kjempe; du er et støvkorn; 
 
(Det er sant. En av våre venner, som ikke 
er troende, mottok et budskap fra Gud. 
Senere fortalte han meg: ”På et halvt 
minutt ødela dette budskapet det som 
hadde vært min tro gjennom tjue år. 
Hvorfor skulle jeg, en profesjonell 
synder, få et slikt budskap? Men jeg vil 
kjempe mot det, jeg vil flykte vekk.” Jeg 
lo! Så ga jeg ham Guds ord.)  
 
Vassula, stol på Meg; 
 
Herre, det gjør jeg. Men det er jeg som er 
problemet, så hvorfor stoler Du på meg? 
Det burde Du ikke, min Herre. Jeg har 
bare godvilje, ja, men jeg er som Du sa, 
svært svak. Stol ikke på meg! Jeg er 
veldig syndig. 
 
Vassula, du er uutsigelig svak; dette 
visste Jeg fra all Evighet av; men vær 
et ingenting, Jeg vil at du skal være et 
ingenting; hvordan skulle Jeg ellers 
åpenbare Meg Selv alene, om vi var to? 
la Meg alltid få handle fritt i deg; kom, 
støtt deg til Meg! 
 
 

17. juni 1987 
 
(Dhaka) 
 

Du gjør meg oppmerksom på min 
elendighet og at Du kom til meg til 
tross for min gudløshet og til tross for 
at jeg absolutt ikke hadde gjort meg 
fortjent til å motta slike nådegaver. 
Når jeg sammenlikner meg med 
helgenene, er det innlysende. Forstår 
Du da hvorfor ”bølger av tvil” 
kommer over meg? Det er på grunn 
av min uverdighet. Husker Du at Du 
lærte meg alt fra begynnelsen av, og 
hvordan jeg i starten fornektet Deg, 
selv om jeg visste at det var Deg? 
Forstår Du hva jeg mener? Når jeg 
får slike ’tvilsbølger’ på grunn av det 
ovennevnte, vet jeg at jeg sårer Deg. 
Som Du en gang sa, ”du sårer Meg når 
du glemmer hvem det var som reddet 
deg fra mørket;” På den andre siden 
går det nesten rundt for meg når jeg 
forsøker å forstå hvorfor Du kom til 
en sjel som meg og ga meg et slikt 
viktig oppdrag. Jeg som måtte lære 
meg alt fra begynnelsen av om Den 
hellige skrift, og som er en 150 % 
synder! 
 Jo lengre Din veileding skrider 
framover, desto flere mirakler skjer som 
følge av den. Overbeviste ateister bøyer 
seg, men Du velsignet det, Herre, så jeg 
burde ikke kjenne meg overrasket over 
det. En etter en vender ikke-troende 
tilbake til Deg etter å ha lest Budskapene. 
Det er folk som har sagt til meg: ”Du kan 
ALDRI få meg til å lese en eneste side av 
dette, jeg tror ikke på annet enn 
håndfaste ting, penger, forretninger...” 
Disse ordene ringer fortsatt i ørene mine 
når jeg ser denne mannen, som nå er 
ivrigere enn sin kone (som forsøkte å 
overbevise ham uten hell). Han ønsker 
nå alle Budskapene fra Jesus, og han 
vitner om at De gir ham en enorm fred. 
Jeg snakket aldri med ham, siden jeg 
ikke er noe flink med ord. Det bare 
skjedde: Jesus, selvfølgelig. Du er 
fantastisk! 
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det er Jeg, Jesus, Guds elskede Sønn; 
Jeg har sendt deg alle disse bøkene, så 
du kan tro på Mine Overnaturlige 
Verker; Jeg har mettet deg med Mitt 
Brød; tvil aldri på Mine Verker; Jeg 
ønsker at du blir kjent med 
enkelthetene i alle Mine nådegaver, så 
vær årvåken overfor alle nye verk; alt 
vil komme fra Meg; 
 
(Korset syntes å ville knuse meg igjen. 
(Korset er Guds Budskap). 
 
Jesus? 
 
Jeg er, løft opp! løft opp! fall ikke, Jeg 
er nær deg for å hjelpe deg; bær Mitt 
Kors, vær ikke som mannen fra 
Kyreneene; vær villig; kom, elskede, 
veien kan være vanskelig, men Jeg er 
alltid nær deg og deler Mitt Kors med 
deg; Vassula, se på Meg! 
 
(Jeg så på Ham. Han støttet seg til 
hjørnet av veggen på den mest 
ynkverdige måte. Han bar Sin 
Tornekrone og var halvt tildekket av et 
klede som var gjennomtrukket av Blod. 
Han var dekket med Svette og Blod, mer 
Blod enn Kjøtt... som ennå var ferskt 
etter piskningen.) 
 
fortjener Jeg dette? 
 
NEI! Min Gud! 
 
ær Meg, datter; 
 
Hvem har gjort dette mot Deg, Herre? 
 
hvem? sjeler, Vassula, det er dem; 
replika av Sodoma, replika betyr kopi; 
 
(Senere:) 
 
datter, Jeg ønsker enhet i Min Kirke! 
enhet!! 
 
(Jesus var pågående og høylytt da Han 

uttalte disse ordene.) 
 
 

18. juni 1987 
 
Jesus? 
 
Jeg er; Jeg vil bruke deg, Vassula; 
 
Bruk meg til det siste, Herre. 
 
elskede, be dem om at de gir Meg 
frihet til å handle som Jeg ønsker, og 
at de i sine bønner og i alt hva de ber 
Meg om tilføyer: ”men ikke vår vilje, 
skje Din vilje;” lær av Meg, ær Meg; 
 
 

19. juni 1987 
 
Vassula, gjerninger, gjerninger, Jeg vil 
se gjerninger; Jeg gleder Meg over å 
høre dine kjærlighetsfulle ord, som er 
balsam for Mine Sår, men Jeg ville 
gledes enda mer over å se gjerninger 
fra deg! kom; Jeg vil minne deg om 
hvordan Jeg arbeidet da Jeg var på 
jorden i kjøttet, og hvordan Jeg 
underviste Mine disipler i å arbeide på 
samme måte; 
 
Padre Pio arbeidet på samme måte som 
Deg. 
 
han arbeidet for Meg; Jeg ga ham alle 
nådegavene for å ære Meg og 
gjenopplive Mitt Navn; det å arbeide i 
Mitt Navn ærer Meg og renser deg; 
kom i hu, Jeg skinner på alle; 
 
Også mennesker som meg? 
 
ja, også sjeler som din; 
 
 

20. juni 1987 
 
(Thailand) 
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så glad Jeg var over å motta ditt lys;  
 
(Jomfru Maria) 
 
smykk Oss med kjærlighet, ta i mot 
Vår Fred; 
 
(Jomfru Maria uttrykte disse ordene 
veldig kjærlighetsfullt. Jeg hadde tent et 
lys for Jomfru Maria før jeg gikk 
Korsveien.) 
 
 

21. juni 1987 
 
Herre, hvorfor har så mange mennesker 
glemt Deg? 
 
å, Vassula! Mitt Legeme er skamslått 
til lamhet; Vassula, tenn et lys ved 
hver av Mine Stasjoner, knel ved hver 
Stasjon; 
 
(Jeg forble taus.) 
 
Vassula, Jeg har talt; 
 
Herre, hva kan jeg gjøre? 
 
ingenting, la Meg gjøre alt; 
 
(Ja, men ingen kommer til å gjøre noe, 
siden de ikke kjenner til dette!) 
 
å tro er også en nådegave som gis av 
Meg, Vassula, tro på Meg! 
 
(Senere:) 
 
Nå som Du har forført meg, hva skal det 
bli av meg? 
 
vil du vite det? Jeg vil kaste deg ut av 
Mine armer og ut i den landflyktighet 
som Mine skapninger har blitt til! du 
skal bo blant dem! 
 

Min Gud, elsker Du meg ikke lenger? 
 
(Jeg ble ganske oppgitt.) 
 
Det var så vidunderlig å være i Dine 
Armer, og nå vil Du ha meg vekk! 
 
å, Vassula, hvordan kan du si noe 
slikt?1 
 Mitt Hjerte rives og flerres ved å se 
deg blant all denne ondskapen; Mitt 
barn, du må forstå at Jeg ofrer deg slik 
at du kan være blant gudløse folk; Jeg 
lider av å ha deg ute i landflyktighet; 
datter, mange vil forsøke å skade deg; 
Jeg kunne utholde dine lidelser nå2, 
men Jeg ville ikke utholde, nei, Jeg 
ville ikke utholde at de såret deg; 
 
Hva ville Du gjøre, Herre? 
 
Jeg ville ikke sitte rolig; 
 
Men hvorfor har Du omfavnet meg og 
forført meg, for så å kaste meg ut? Det er 
nesten ikke rettferdig! 
  
(Jeg skrek nesten.) 
 
har Jeg ikke sagt at du skal være Mitt 
offer? Jeg benytter Meg av deg; du er 
Mitt garn; ja, Jeg kaster deg ut i 
verden; du skal gi Meg sjeler for at de 
skal bli frelst; Jeg vil utfri dem; dette 
vil ikke skje uten at du lider; djevelen 
hater deg, og han ville ikke nøle med å 
brenne deg, men han skal ikke legge 
hånd på deg; det tillater Jeg ikke; 
 
(Det minner meg om da jeg forleden dag 
tok på den varme skorsteinen på båten 
som skulle legge til. Med den venstre 
hånden min la jeg all min vekt mot pipa, 
som var så varm at man kunne steke et 
egg på den. Jeg besvimte nesten av 

                                                
1 Jeg kjente en stor smerte i Ham. 
2 Ved å være delt: Min sjel i Hans Hjerte og min 
kropp i verden. 
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smerte da jeg brant hele den venstre 
håndflaten. Jeg ble fristet til å dyppe den 
i vannet for lindring. Men jeg husket at 
man aldri skal ha noe brent kjøtt i kaldt 
vann, da det kan forårsake skader. I ti 
minutter var hånden min rød og 
oppsvulmet, det gjorde vondt. Men etter 
en halv time var alt over, ingen smerte, 
ingen brennmerker, og den føltes 
akkurat som den andre hånden. Den var 
helt leget.) 
 
Mitt barn, Jeg vil ikke se deg såret; Jeg 
elsker deg og av kjærlighet til deg vil 
Jeg velge Mine renselser for deg; Jeg 
vil aldri tillate noen flekker på deg; 
forstå hva Jeg mener;1  
 
Herre, jeg vil elske alt som kommer fra 
Deg, enten det er gleder eller lidelser. 
 
elskede, ja, lag en himmel for Meg i 
ditt hjerte; hvor det gleder Meg å høre 
dette fra deg, Mitt barn!2 
 ja, og enhver lidelse som du selv 
velger, fordi du tror det behager Meg, 
vil være avskyelig i Mine øyne; ved det 
vil du bare bedra deg selv; det skulle 
være å gjøre det for djevelen, ikke for 
Meg; Jeg vil lære deg hvordan du kan 
godtgjøre;  
 
Jeg elsker Deg og er fullstendig avhengig 
av Deg. 
 
ved å elske Meg, forherliger du Meg, 
ja; 
 
(Jeg hørte Djevelen si: ”Slike øyeblikk er 
et martyrium for meg!” Han holdt ikke ut 
å høre mitt hjertes lovprisning av Guds 
kjærlighet til meg og min kjærlighet til 
Ham, og å være vitne til vår kjærlighet.) 
 

                                                
1 Det betyr at ingen lidelser forårsaket av Satan vil 
inntreffe, men lidelser som kommer fra Gud vil 
skje, for å rense sjelen. 
2 Gud vil Selv velge mine lidelser. 

det er som å brennmerke ham med et 
rødglødende Kors over hele ham; 
 
 

23. juni 1987 
 
Jesus, Du har vært min Lærer helt fra 
begynnelsen av. Men burde jeg ikke 
ha en åndelig veileder, som det heter, 
som kan veilede meg litt? Hittil har 
jeg ikke hatt noen åndelig veileder, og 
de jeg henvendte meg til var enten 
uinteresserte, for opptatte eller de ble 
skremt av denne åpenbaringen. Det 
var ingen som sa: Mitt barn, gjør det 
eller det” på en forsiktig måte og 
fulgte det opp. Den eneste som 
virkelig ga en ordre, sa: ”Stopp, dette 
er ikke fra Gud, så hold opp med å 
skrive, i hvert fall noen få dager og se 
hva som da skjer.” Jeg hørte på ham. 
Jeg stoppet, men Din Hånd klarte å 
skrive mens jeg gjorde mine egne 
notater, ”Jeg, Gud, elsker deg, glem 
aldri dette;” Du tok full føring av 
hånden min. Så noen få minutter 
senere, skrev Du, ”glem aldri at Jeg, 
Gud, elsker deg;” Det var som om 
noen som elsket meg, besøkte meg i 
fengselet, et overraskelsesbesøk. Det 
var fantastisk! 
 
Mitt barn, la Meg være din Åndelige 
Veileder; er Jeg ikke god nok for deg? 
Jeg er Alt det som du mangler; 
Vassula, gled Meg ved å tenne lys ved 
Mine Stasjoner og ære Meg gjennom å 
knele ved hver av Mine Stasjoner; Jeg 
vil gi deg flere instruksjoner når du 
trenger det;  
 
Takk, Jesus, for at du lot meg møte 
David. 
 
Mitt barn, fortell om Meg og spør 
ham: vil du la Meg bruke deg? 
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Herre, har Du ikke allerede spurt om 
dette tidligere? Hva mener Du egentlig? 
 
med dette mener Jeg om han er villig 
til å arbeide for Meg; Mitt Kors er 
tungt, vil du avlaste Meg en liten 
stund? 
 
Ja, Herre. 
 
kom nærmere; 
 
 

26. juni 1987 
 

(Bangkok) 
 
Ved halv åtte-tiden om morgenen så jeg 
en farget sky som var meget vakker å se 
på. Så kom fem stråler ut som en stjerne. 
”Se!” sa jeg og en hånd bak meg dyttet 
meg fremover. En ny forandring inntraff 
da. På en av strålene kom et lys til syne. 
Igjen sa jeg: ”Se!” Hånden bak meg 
dyttet meg igjen, og fikk meg til å falle på 
kne. Jeg brydde meg fortsatt ikke med å 
finne ut hvem det var som gjorde dette, 
ettersom jeg ikke ville miste et sekund av 
denne begivenheten. De fem strålene 
laget nå en slags lysring ved å spinne 
fort rundt. Plutselig, fra midten av denne 
opplyste ringen, kom Jesus til syne. ”Se!” 
sa jeg igjen. Igjen dyttet hånden meg, og 
nå hadde jeg hendene på bakken. 
Plutselig hørtes hundrevis av stemmer 
som tilbad Jesus. De gjentok ”J-e-s-u-s” 
hele tiden. Så ble Jesus-bildet borte, og 
en ny scene kom til syne. Igjen sa jeg: 
”Se!” Og hånden dyttet meg, så jeg falt 
nesegrus til jorden. Nå var bare hodet 
mitt løftet, for at jeg skulle kunne se den 
siste scenen. Jeg så en som knelte og som 
var omgitt av fem andre. Foran denne 
scenen stod det et skinnende sølvbeger. 
De fem foretok seg noe overfor den som 
knelte i midten. Jeg hørte ordet 
”SALVELSE”. Så forsvant det hele.) 
 
Min Gud, jeg forstod ikke drømmen Du 
ga meg.   

 
Visdommen skal undervise deg; 
 
 
27. juni 1987 
 
(Nå forstår jeg det: jeg har blitt delt. 
Kroppen min går rundt uten sjelen inne i 
seg. Min Gud, Du har tatt sjelen min. Jeg 
kjenner meg som en død kropp, 
fullstendig avkoplet. Har noen opplevd 
dette? Har noen opplevd å tenke på Gud 
hele tiden mens du er våken og ved 
bevissthet? Har noen erfart å være 
bevisst på Guds nærvær tjuefire timer i 
døgnet, hver dag i over et år? Det 
øyeblikket jeg er i ferd med å glemme 
Hans nærvær, blir haken min snudd av 
en hånd for å vende hodet mitt mot Jesu 
smilende Ansikt. Jeg overrasker meg selv 
over hvordan jeg fortsatt kan holde tritt 
med andre gjøremål også!) 
 
Vassula, Jeg har bare tatt ditt hjerte,1 
og lagt det i Mitt Hjerte; Jeg er Jahve 
og Jeg elsker deg! la deg bli omsluttet 
av Min Kjærlighet; skapning, forbli i 
din Skapers nåde; 
 
Hvordan, hvordan skulle jeg kunne forbli 
i Din nåde? 
 
du må være hellig; 
 
Hvordan kan jeg være hellig? 
 
ved å elske Meg inderlig; 
 
Hvis det er Din vilje, så hjelp meg. 
 
Jeg skal hjelpe deg; ta i mot Mine 
velsignelser; Jeg vil aldri be deg om 
noe som vil kunne skade deg, husk 
alltid dette;  

                                                
1 Dette ble sagt helt likefrem, som om mitt hjerte 
ikke var noen ting... 



114 Sant liv i Gud
  
 
 kom, Jeg vil avdekke Mine dypeste 
og inderligste ønsker; la Meg gravere 
dem på deg, Mitt barn; 
 
 

30. juni 1987 
 
(Dhaka) 
 
(Jeg skyndte meg, fordi Jesus ba meg 
innstendig om å skrive.) 
 
Jeg kalte på deg! 
 
(Jeg følte og så at Jesus var lykkelig.) 
 
ja, det er Jeg, Jeg er lykkelig! kom, la 
oss arbeide, Jeg skal gjenta Mine 
ønsker; Vassula, vær ikke redd for å 
vise frem Mine Verker; 
 
Herre, jeg tenker på den gode venninnen 
vår, Marta, hun som er så impulsiv. Jeg 
er utålmodig nå, som henne. Jeg vil at 
tingene skal skje raskt, i morgen, i dag, 
nå, om det er mulig. Jeg vil at alle Dine 
ønsker skal FULLFØRES NÅ, at tornene 
plukkes ut og kastes bort, spydet trekkes 
ut av Ditt Hjerte, og at alle Dine ønsker 
oppfylles! 
 
Vassula, skynd deg ikke; 
 
(Jeg kjente Hans Hånd stryke meg over 
hodet.) 
 
lytt til Mine ønsker igjen, Jeg vil 
minne dem om Mine Veier, Jeg vil at 
de skal slutte med å kaste giftige piler 
på hverandre; Vassula, var Jeg en 
politiker? 
 
(Jesus overrasket meg med dette 
spørsmålet. Stemmen Hans lød 
annerledes) 
 
Nå vet selv jeg at Du ikke var politiker... 
 

helt riktig, Jeg var ikke en politiker, 
Vassula; hvem sier du at Jeg var? 
 
Mener Du da Du var her i 
menneskeskikkelse, Herre? 
 
ja;  
 
Guds elskede Sønn. 
 
ja, nå vet selv du at Jeg ikke var en 
politiker; Vassula, la Meg tenke etter; 
 
(Jesus tenkte i den vanlige stillingen hvor 
han holder en arm over magen og den 
andre albuen mot livet og pekefingeren 
mot kinnet.) 
 
har du noensinne i løpet av hele Min 
veiledning følt det minste snev av 
ondskapsfullhet fra Min side? 
 
Nei, ikke i det hele tatt, Herre, aldri. 
 
godt; 
 
Hva mener Du, Herre? 
 
hvordan har du følt det, Vassula? 
 
(Jesus svarte ikke på mitt forrige 
spørsmål.) Jeg følte meg bortskjemt av 
Deg, utrolig høyt elsket, omfavnet og 
tilgitt.  
 
fortsett; 
 
Jeg følte meg opphøyet av Din 
kjærlighet, fredfull, vidunderlig. Jeg har 
aldri vært lykkeligere enn når jeg har 
vært sammen med Deg. Din kjærlighet 
viste meg veien igjen, Du lærte meg 
KJÆRLIGHET, hellighet og ydmykhet. 
 
ja, du forstår, Vassula, det finnes ikke 
det minste snev av politisk omvelting; 
ikke noe; 
 
(Jesus gjorde en gestus med Sin Hånd, 
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som viste eller understreket ”ikke noe”.) 
 
slik er det Jeg er, Jeg er Fullt ut 
Kjærlighetsfull, og det er slik Jeg 
skulle ønske at alle Mine sanne, helt 
sanne etterfølgere ville være;  
 - hør på Meg, Jeg er Kirken; glem 
aldri dette; ta i mot Min Fred, Vassula; 
 
Jeg elsker Deg til dårskap, og dette vet 
Du nå, Jesus. 
 
elskede, Mitt Hjerte vil oppsluke deg 
med Kjærlighetens Flamme; la Meg få 
beholde deg i Mitt Hjerte; 
 
(Jeg tenkte på visjonen.) 
 
de fem strålene kom ut av Mine fem 
Sår; 
 
Og det levende lyset på en av strålene? 
 
Jeg ønsker å introdusere lyset; 
 
Ved Dine Stasjoner? 
 
ja;  
 
Jeg så Deg der. 
 
ja, Jeg bar Min tornekrone, husker du 
det? 
 
Ja, det gjør jeg. Men hva var den siste 
scenen? 
 
Min salvelse; 
 
Og hvorfor ble jeg dyttet ned på marken? 
 
du burde falle ned på ditt ansikt; 
 
Og Begeret, Herre? 
 
for at dere skal rense dere og ære Min 
Hellige Eukaristi; 
 

Takk, Herre. 
 
Vassula, dypt i Min Kropp har 
spydspissen trengt seg inn i Mitt 
Hjerte, den er alltid der; Jeg vil ha 
spydet fjernet; ær Min Kropp ved å 
skape Fred, Enhet og Kjærlighet;  
 
Elskede Gud, det er alt for uklart for 
meg. Jeg forstår ikke betydningen av 
Dine ord. 
 
fjern tornene som har trengt inn i Mitt 
Hode; Vassula, vil du gjøre dette for 
Meg? Jeg skal alltid være foran deg; 
helbred Min Kropp, gi lindring; Mine 
Fem Sår er vid åpne, ser du? elsk Meg, 
pryd Meg, forskjønn Meg, minn dem 
om de første kristne, som elsket Meg 
mer enn sitt eget liv; 
 
Herre, mer enn å fotokopiere og 
distribuere Dine budskapene kan jeg ikke 
gjøre! 
 
du kommer til å gjøre mye mer enn 
det; glem aldri hvem det er som leder 
deg; 
 
Ja, Herre, jeg stoler på Deg. 
 
 

3. juli 1987 
 
Jesus? 
 
Jeg er;  
 elskede, inspirasjoner kommer fra 
Meg, som duggdråper kommer på 
bladene;  
 Jeg har inngått en pakt med deg om 
å være trofast mot deg, og Jeg har tatt 
Mine forhåndsregler, så du også vil 
forbli trofast mot Meg, forstår du?1 
 Vassula, vil du forene Min Kirke for 
Min skyld? Jeg er foran deg, og det er 
                                                
1 Jesus hadde forsikret seg om at jeg ikke vil 
smette unna, for Han vet hvor svak jeg er... 
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Jeg som vil instruere deg, bare følg 
Meg; Jeg vil at alle Mine Kirker skal 
være forenet; Jeg vil at Mine 
prestevidde sjeler skal komme i hu 
Mine fordums Verker og enkelheten 
hos Mine disipler; ydmykheten og 
trofastheten hos de første kristne; 
kom, Jeg vil avsløre Mitt Hjertes 
dypeste og inderligste ønsker; la Meg 
få risse dem inn på deg, Mitt barn; 
 
(Her følte jeg meg virkelig hjelpeløs. Jeg 
føler at Gud ønsker så mange viktige ting 
som Han forteller meg om og skriver 
ned, mens jeg bare sitter her, helt 
lamslått. Jeg føler at jeg ikke gjør det 
Han ønsker, siden ingen ting er blitt 
forandret. Men hvordan kan det 
forandres, hvis ingen kjenner til dette? 
Jeg føler at jeg ikke behager Ham, ikke 
adlyder og ikke gjør det Han ønsker 
mest.)  
 
Jesus? Flere enn hundre mennesker har 
kopier av disse åpenbaringene, men det 
er ikke nok! 
 
Jeg er; lev i fred; Jeg vil fornye Min 
Kirke; tillat Meg bare å prente inn 
Mine Ord i deg, Vassula; Jeg elsker 
deg, ær Meg ved å elske Meg; det å 
forene Min Kirke er Mitt Verk; du skal 
bare være Min budbringer; forstår du 
forskjellen?1 selv når Jeg sier: 
gjenoppliv eller foren Min Kirke, 
Vassula, så er det aldri rettet direkte 
mot deg; du kommer til å forstå; har 
du ikke allerede forstått deler av Mine 
Verker sammen med Meg?  
 
Jo, Herre, det har jeg. 
 
vent, og du skal forstå;2 

                                                
1 Det tok meg flere år… (29. august, 1998, mens 
jeg leste teksten på nytt). 
2 Det oppstod en lang pause. Han lot hånden min 
hvile på papiret og sa ikke noe før: ”Jeg har et 
spørsmål” osv. 

 Jeg har et spørsmål å stille deg; 
hvorfor kommer du ikke til Meg nå for 
å bli trøstet? 
 ja, akkurat det, ja; 
 
(I et glimt som bare varte noen sekunder, 
ga Jesus meg en visjon og en hel 
fortelling, som en lignelse. Fortellingen 
handlet om et barn og en mor. Moren 
hadde mistet barnet sitt mange år 
tilbake. Da moren endelig fant barnet 
sitt, ble hun så glad og prøvde å lære det 
å komme til henne når det var noe det 
ønsket, ettersom hun elsket barnet og det 
tilhørte henne. Barnet hadde store 
vansker med å venne seg til et menneske 
som sa at det var dets mor og som 
brydde seg om det. Barnet var vant til å 
velte seg i sin egen elendighet, da det ikke 
hadde hatt noen å vende seg til. Men 
igjen glemte barnet at det hadde en mor 
som kunne hjelpe og trøste. I visjonen så 
jeg et bittelite barn i fullstendig 
elendighet igjen, det gikk gråtende rundt 
i huset og glemte moren. Moren, som så 
barnet i sin elendighet, kjente seg såret, 
såret over å se at barnet hadde det så 
vondt, og såret over at barnet forsatt 
ikke ønsket å komme og kaste seg i 
armene hennes og vise at det trengte 
ømhet fra henne. Morens hjerte var helt 
knust over å se barnet sitt ha det så 
vondt, og at det glemte henne også. Hun 
som kunne gjort så mye for det, hvis det 
bare hadde hatt tillit til henne! 
 - Barnet var meg, moren var Jesus.  
 - Og alt dette ble gitt fordi jeg følte det 
som om jeg ikke kom noen vei, budskapet 
lå som en byrde over meg og jeg gjorde 
så lite. Jeg bestemte meg for å gå og sove 
på det, for å glemme. Så jeg gikk til sengs 
og forsøkte å sove, for å glemme. Dette 
skjedde om ettermiddagen. Jeg tenkte på 
Jesus, men jeg følte meg for elendig til å 
stå ansikt til ansikt med Ham.) 
 
elskede, Jeg er din Trøster! len ditt 
hode mot Meg, la Meg kjærtegne deg 
og lindre din smerte, la Meg hviske 
Mine ord i ditt øre; inne i Mitt Hjerte 
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har Jeg en plass for deg; tilbring ikke 
tiden noe annet sted; kom nå til ditt 
sted;1 
 
Jeg er ikke i stand til det... 
 
Jeg vil løfte deg og anbringe deg dit; 
 
 

7. juli 1987 
 
(Sveits) 
 
 Vassula, du går harde prøvelser i 
møte,2 glem ikke Mitt Nærvær, Jeg er 
nær deg;  
 det å tro på Mine Himmelske 
Verker er også en nådegave gitt av 
Meg; Mine Verker synes ganske 
uortodokse i dine øyne, men Jeg er 
Gud, og hvem kunne du sammenligne 
Meg med? og hva kan du sammenligne 
Mine Verker med?   
 Vassula, når Jeg ser så mange av 
Mine prestevidde sjeler benekte Mine 
Tegn og Mine Verker, og hvordan de 
behandler dem Jeg har gitt Mine 
nådegaver for å minne verden om at 
Jeg er blant dere, da sørger Jeg; 
ufrivillig skader de Mitt Legeme, 
pono!3 de fornekter Mine Verker og 
skaper ørkener istedenfor fruktbart 
land! 
 
Herre, hvis de fornekter Dine Verker, så 
må det være grunner for det! 
 
de er åndelig døde; de er selv ørkener, 
og når de får øye på en blomst i den 
store ørkenen de har laget, så skynder 
de seg til den og tramper på den, 
ødelegger den; 
 
Hvorfor? 
                                                
1 Han sa dette med en slik ømhet som bare Gud 
kan gjøre... 
2 Herren forbereder meg for mitt apostolat. 
3 Gresk: ”Jeg sørger!” 

 
hvorfor? den passer ikke inn i deres 
ørken, de påser at ørkenen forblir tørr! 
Jeg finner ingen hellighet i dem, 
ingen; hva har de å tilby Meg? 
 
Beskyttelse, Herre! Beskyttelse slik at 
Ditt Ord ikke blir forvrengt! 
 
nei, de forsvarer ikke Meg, de 
fornekter Meg som Gud; de fornekter 
Min Uendelige Rikdom, de fornekter 
Min Allmektighet, de sammenligner 
seg selv med Meg; vet du hva de gjør? 
de fremmer ateisme, de øker antallet 
av dem som pisker Meg, de øker 
åndelig døvhet, de forsvarer Meg ikke, 
de gjør narr av Meg! til tross for deres 
fornektelser, har Jeg villet hjelpe dem, 
slik at de i sin tur kunne hjelpe og 
mette Mine lam;  
 elsk Meg, Vassula, ær Meg ved aldri 
å fornekte Meg; 
 
Jeg vil aldri fornekte Deg. Jeg vil aldri 
nekte for at dette er Dine Verker, Herre, 
selv om jeg så måtte dø! 
 
Min søte myrra, Min levning, Min 
elskede, pass på Mine interesser; vær 
Mitt alter; forbli liten, slik at Jeg 
arbeider i deg og virker i deg; kom, la 
oss be, 
 
”Barmhjertighetens Far, 
foren Dine får, 
før dem sammen igjen, 
hjelp dem å innse sin tørke, 
tilgi dem, form dem etter  
Din vilje, 
minn dem om Dine veier, 
Må Ditt Hellige Navn lyse  
i all sin Herlighet, 
i all evighet,  
amen” 
 
(Jeg følte meg trist på Guds vegne...) 
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elskede, sørg over verden og hvordan 
den har blitt; hvil i Meg; 
 
 

8. juli 1987 
 
Herre, en prest fortalte meg at etter at 
Du døde og var gravlagt, så smuldret 
Ditt Legeme opp, så de ikke kunne finne 
Deg. Med andre ord så fornektet denne 
presten Din oppstandelse. 
 
Vassula, de forvrenger Mitt Ord; Jeg 
har oppstått, Jeg har ikke smuldret 
opp; Mitt Legeme har stått opp; 
 
Herre, snakker Du til meg i symbolsk 
forstand, eller forteller Du meg at Du 
virkelig sto opp legemlig? 
 
Mitt barn, Jeg har talt bokstavelig til 
deg; Mitt Legeme har oppstått; be dem 
om å slutte å forvrenge Mitt Ord for å 
behage den menneskelige fornuften;  
 Jeg er Allmektig; 
 
(Senere:) 
 
Herre, jeg frykter at jeg kan forsinke 
Dine planer. 
 
hvordan kan du forsinke Meg, hvis Jeg 
er Den som arbeider? 
 
Med synd, som hindrer. 
 
Jeg vil be deg om å angre ofte, Jeg vil 
vise deg dine synder, Jeg vil at du skal 
være ren; 
 
 

9. juli 1987 
 
Min Gud? 
 
Jeg er; Vassula, Jeg har så mange 
mysterier som er skjult for deg! de få 

Jeg åpenbarte for deg, er ’sett’1 med 
menneskeøyne, og dermed ikke 
forstått; de vil enten bli satt til side 
eller bli gitt gal forklaring; hvordan 
kunne du sammenligne Mine Verker 
med menneskelige gjerninger? 
vitenskap kan ikke bli sammenlignet 
med Himmelske Verker, det ville være 
som om du sammenlignet Meg med 
mennesker!  
 det er sant, Mine Verker framstår 
som uortodokse for deg, men det som 
volder Meg mest smerte, er å se Mine 
egne prestevidde sjeler tvile på Mine 
Verker, nekte å tro og slik avvise Meg i 
stedet for å fremme Meg; 
 Mine skapninger har blitt til en 
ørken, tørr, ufruktbar, tørstende etter 
kjærlighet; hvilken føde skal Mine lam 
få når de ikke har noe å tilby? 
 
 

10. juli 1987 
 
Min blomst, la deg innlemmes 
fullstendig i Mitt Legeme; det er tungt 
å leve i ørkenen, men Jeg vil alltid lede 
deg til Min Kilde, hvor Jeg vil stille din 
tørst og gi deg hvile og ly; datter, vær 
Mitt offer, det skal ikke være forgjeves; 
hold deg fast til Meg; du er ikke alene; 
sammen krysser vi denne ørkenen; la 
Meg få lov å risse inn på deg Mitt 
særskilte bud: ”elsk din neste som deg 
selv;” 
 
Men Herre, dette er ikke noe nytt. Du ga 
dette budet tidligere. 
 
oppfyller du det? hver kirkelige sjel må 
fortsatt lære å lyde Min Lov; la dem 
øse ut fra Min Uendelige Kjærlighet og 
lære å elske hverandre;  
 føl Meg, alle deler av Mitt Legeme 
rives i stykker, Vassula; Jeg er ikke 
ferdig med å diktere Mine ønsker til 
                                                
1 Forstått. 
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deg og Jeg har ennå et større ønske på 
lager! Vassula, du begynner å føle det, 
fordi Jeg lærer deg å fornemme det 
Jeg ønsker; Jeg elsker Mine 
skapninger grenseløst; 
 
Min Gud, hvis det er ’dette’ Du ønsker, så 
vil Ditt Rike på jorden virkelig bli som 
det er i Himmelen!  
 
litt etter litt vil du forstå;  
 
Jesus? 
 
(Jeg følte meg hjelpeløs. Jeg fortalte 
Ham noe.) 
 
det vet Jeg, men har Jeg ikke veiledet 
deg hele veien hit? Jeg vil gi deg 
visjoner, og du vil skrive dem ned; vær 
hos din Gud, som også lider!  
 skapninger! Mine skapninger! i dag 
fornekter dere Meg som deres Gud, 
men i morgen vil dere prise Meg, tilbe 
Meg og lengte etter Meg!  
 kom, Vassula, glem aldri hvem Jeg 
er; hold deg fast til Meg; kall på Meg 
som du gjorde i går1 og Jeg skal skynde 
Meg til deg; Jeg elsker deg; ær Meg 
ved å lengte etter Meg og elske Meg; 
 i slike tilfeller vil de fleste av dere si 
at det var flaks, og glemme Meg! men 
det finnes ikke noe ord som ’flaks’ i 
Mitt ordforråd! det er Jeg som hjelper 
dere, skapninger; 
 
 

11. juli 1987 
 
angre! 
 
                                                
1 Det var i går kveld. Der hvor vi har vår nye 
leilighet, låses hovedinngangen til leilighetene 
klokken 22.00 Vi hadde glemt nøkkelen inne i 
leiligheten. Da vi så den låste døren, visste vi at vi 
var utelåst. Jeg gikk bønnfallende mot døren og 
ba, ”Gud, si meg ikke at den er låst, la den være 
åpen, vær så snill!” Døren var låst, men i samme 
øyeblikk kom en av naboene og åpnet for oss. 

Jeg takker Deg for at Du passer på meg, 
min Gud. 
 
(Jeg angret.) 
 
elskede, alt er deg tilgitt, for slik er 
Min Barmhjertighet;  
 Jeg vil lære deg å se deg for før du 
tar ditt neste skritt; vær på vakt; sett 
Meg foran alt annet; Min blomst, vend 
ikke ditt ansikt bort fra Mitt Lys; se på 
Meg, stå ansikt til ansikt med Meg; 
blomstre! 
 
Jeg er svak. Av og til føles det tungt å 
bære Ditt Kors. 
 
Min rest, foren deg med Meg og vær 
Ett; sammen, sammen skal vi 
gjenopprette Min Kirke; 
 
 

12. juli 1987 
 
Vassula, det gleder Meg når du forstår; 
 
(Av og til forstår jeg fullt ut at jeg er med 
Gud og at Han kommuniserer med meg 
på denne måten, og da hopper hjertet 
mitt av fryd! Dette kommer i bølger. 
Mesteparten av tiden forstår jeg hva som 
hender, men jeg forstår det ikke fullt ut.) 
 
Vet Du dette, Herre? 
 
det gjør Jeg, Jeg vet det veldig godt; 
Vassula, har du husket på Juan?  
 vi vil forene ham med Meg; 
 
Min Gud! 
 
Jeg er; 
 
Du tenker mye på Juan! 
 
han er Min elskede sjel, Jeg elsker 
ham, Jeg ønsker å ha ham nær Meg; 
Jeg ønsker å veilede ham og gjøre en 
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stor tjener ut av ham; å, Vassula! 
hvilke store ting han kan gjøre for 
Meg!  
 
Men, Herre, det er umulig!! For det 
første så tror han ikke på Deg, og for det 
andre så har han andre beskjeftigelser i 
livet sitt! 
 
Mitt barn, forstår du hvem som leder 
deg? 
 
Ja, min Gud… 
 
Jeg er Alfa og Omega, Skaperen av alt, 
kjenner du til at han har søkt Meg i 
mange år!  
 
Har han? Jeg trodde ikke han hadde en 
tro. 
 
han har alltid trodd, han har bare blitt 
forledet; Jeg elsker ham og vil lede 
ham til å finne Meg; Jeg er Kjærlighet, 
og han vil komme til Kjærligheten; Jeg 
vil fylle ham med Min Kjærlighet; alle 
Mine velsignelser vil fornye ham;  
 elskede, nå må du hvile; 
 
Herre, vil Du fortsatt at jeg kneler mens 
jeg skriver? 
 
det vil Jeg, ær Mitt Nærvær; 
 
Ja, Herre. 
 
 

13. juli 1987 
 
Vassula, for å være Min budbringer 
må du elske Meg, slik Jeg lærte deg 
det; levende, endelig levende! Jeg 
oppreiste deg fra de døde! 
 
Hva med de andre? 
 
skapning, det gjenstår for de andre å 
bli oppreist; Min Kjærlighets dugg vil 

komme over dem, Mitt Lys vil dekke 
dem, og de vil få nytt liv; skapninger, 
Jeg vil gi dere nytt liv! det var ikke til 
din egen ære at du fikk nytt liv, Jeg ga 
deg nytt liv til Min ære; 
 
Ja, Herre. 
 
Mitt barn, kall Meg Abba; ja, vær nær 
Meg; Jeg vil aldri forlate deg; 
 
 

18. juli 1987 
 
(Etter at jeg kom til Sveits, føler jeg meg 
ikke i stand til å skrive. Jeg er ikke frisk. 
Først var det influensa, så fulgte en 
munninfeksjon som gjorde at jeg knapt 
kunne spise. Deretter fulgte en 
gjennomtrengende smerte i siden som 
tok nattesøvnen min i fem netter. Jeg 
kjenner fortsatt smerten i siden, 
influensaen sitter i, samt 
leppeinfeksjonen.) 
 
kom; la Meg fortelle deg at alt kommer 
fra Meg; dette er Mine renselser;  
 datter, Jeg elsker deg; lær hvordan 
Jeg arbeider; Jeg vil holde deg oppe, 
selv om du kommer til å lide; Jeg bryr 
Meg om deg, og Jeg vil ikke tillate 
noen flekk på din sjel; forstå hvordan 
Jeg arbeider, men føl Meg, la Meg 
høre at du snakker til Meg; kom Meg i 
hu; aldri vil Jeg tillate at noe kommer 
før Meg; Jeg er Først; ved å polere din 
sjel, vil den skinne som gull, og nå vil 
Jeg minne deg om hvorfor Jeg valgte 
deg; Jeg valgte deg på grunn av din 
uutsigelige elendighet og svakhet; Jeg 
er en Barmhjertig Gud;  
 nå kan du arbeide, men ha Meg 
alltid i minne; Jeg slipper deg aldri ut 
av syne; se på Mine lepper når Jeg 
snakker til deg; Jeg elsker deg, kom; 
stå opp, vend deg mot Meg og la Meg 
høre deg nå; 
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(Det var sant, jeg hadde forsømt Gud en 
stund nå. Jeg var opptatt med andre ting 
i og med at vi hadde flyttet til et nytt 
land.) 
 
la Meg få bruke deg ennå en stund; 
 
Ja, Herre. 
 
ta imot Mine velsignelser; 
 
Jeg velsigner Deg, Herre. 
 
 

21. juli 1987 
 
(Stockholm) 
 
(I dag hadde jeg to damer på besøk fra 
Jehovas Vitner, som de kaller seg. Jeg lot 
dem komme inn. Vi hadde 
språkproblemer. De virket meget 
bestemte og på en måte angrep de den 
katolske religionen! De sa de ville komme 
tilbake med bøker på engelsk. Jeg vil 
lytte og se hva de ønsker. De kom mens 
Gud skrev til meg. Sønnen min kom etter 
det. Jeg viste dem disse åpenbaringene, 
og begge fniste og jeg forstod ordet 
’demon’. Jeg lot dem holde på. Har ikke 
Gud fortalt meg at jeg snart vil bli gjort 
narr av? Han ga meg Sin tornekrone, for 
at jeg skulle få kjenne latterliggjøringen 
(Forutsagt 7. mai 1987). Jeg frykter at 
dette bare er begynnelsen...) 
 
Vassula, Jeg er nær deg, frykt ikke; 
 
 

22. juli 1987 
 
Vassula, kan du se alle disse sjelene? 
alle venter på rad; 
 
(Jeg så Jesus med en gruppe sjeler bak 
Seg.) 
 
Jesus?  
 

Jeg er; ja, det var sjeler! 
 
(Like etter at jeg så disse sjelene, kom et 
annet bilde til meg, et bilde fra mange år 
tilbake. Jeg må ha vært rundt 17-18 år. 
Da jeg var i stuen, kunne jeg se mange 
sjeler som satt på gulvet. De hysjet på 
hverandre for å være stille og bare være 
rundt meg, som om de var kommet for å 
høre en tale. På den tiden undret jeg meg 
over hvorfor jeg så disse døde 
menneskene, som jeg pleide å kalle dem. 
Jeg la ikke noe særlig vekt på dette, siden 
de aldri forstyrret meg, og jeg ble alltid 
avledet og vendte oppmerksomheten min 
mot andre ting som skjedde rundt meg. 
Dette skjedde ganske ofte og var ganske 
vanlig, men jeg brydde meg ikke noe 
særlig om det.) 
 
ja, Vassula, de ventet! 
 
Hva ventet de på, Herre? 
 
de ventet på at du skulle vokse; 
 
Visste de noe? 
 
ja, de visste; Jeg har ventet på at du 
skulle elske Meg og godtgjøre; du 
godtgjør ved å elske Meg inderlig, og 
da blir disse sjelene i Skjærsilden 
helbredet,1 de blir grepet ut av den 
rensende ild og kan endelig komme til 
Meg;  
 Vassula, vet du hvor mye de lider 
mens de er i Skjærsilden? kjenner du 
til hvor mye de lengter etter å se Meg, 
men ikke er i stand til det? de er så 
avhengige av deg! å, Vassula, vil du 
hjelpe dem? 
 
Ja, Herre. Jeg vil så gjerne at de endelig 
skal få være hos Deg! 
 
ta i mot Min Fred; Jeg, Herren, vil vise 
deg hvordan du kan hjelpe dem; søk 

                                                
1 Det vil si: renset.  
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Meg alltid; gjør offer og klag aldri; Jeg 
vil hjelpe deg med å oppfylle Mine 
ønsker; elskede, elsk Meg, for din 
kjærlighet helbreder dem; 
 
Jesus, vil Du la meg få vite om de er 
sammen med Deg? 
 
det vil Jeg; 
 
Jesus, hva med Jehovas Vitner? 
 
la dem gi deg alt det de ønsker; ta i 
mot dem sammen med Meg; du vil 
forstå hvorfor Jeg har sendt dem til 
deg; støtt deg til Meg, elskede; 
 
Jesus, vil jeg ikke møte noen fra Din egen 
verden? 
 
la Meg si deg med én gang at Jeg vil 
plassere deg blant Mine egne; datter, 
hadde du fortjent noen av Mine 
nådegaver, så ville Jeg ha vist deg 
hvordan Kjærligheten leder, uten å 
måtte møte vanskeligheter og ha alle 
”dører”1 åpne; 
 
Hva betyr det? 
 
det betyr at du ikke på noen slags måte 
har fortjent disse nådegavene Jeg har 
gitt deg, og det er i Min Uendelige 
Godhet Jeg har sett til din elendighet; 
lengt etter Meg mer enn noensinne fra 
nå av; du vil gjøre deg fortjent til hver 
eneste nådegave gjennom å gi Meg 
kjærlighetshandlinger; hver 
kjærlighetshandling vil gjenopprette 
alt det du har ødelagt; 
 

                                                
1 ”Dører” innebærer at Satan og hans disipler gis 
tillatelse til å infiltrere og skrive skjendigheter 
eller gi meg et feilaktig ord. På grunn av dette har 
Gud lært meg hvordan man kan gjenkjenne 
demonene: Satan kan aldri la en sjel bli rolig i 
hans nærvær – og dette er måten han kan bli 
avslørt.) 

Hva har jeg ødelagt, min Gud? 
 
alle gode ting som Jeg ga og som ble 
omgjort til synd; ær Meg, Jeg elsker 
deg; 
 
Herre, vil Du hjelpe meg med å gjøre 
disse gode gjerningene? 
 
det vil Jeg; husk at alt det Jeg ga, må 
også bli gitt fritt videre; Jeg vil at Mitt 
alter skal være rent; 
 
(Senere:) 
 
(Gud viste meg at jeg ikke hadde gjort 
meg fortjent til noen av Hans nådegaver. 
Så nå kommer jeg tilbake til Ham, 
ganske spak og bønnfaller Ham.) 
 
Herre? 
 
Jeg er; 
 
La meg få være i Ditt Lys. 
 
vær i Mitt Lys og forbli der; 
 
La meg få2 støtte meg til Deg.  
 
Jeg lar deg alltid få støtte deg til Meg; 
 
La meg få holde Din Hånd og være nær 
Deg. 
 
kom i din Fars armer; 
 
La meg få snakke med Deg! 
 
vær Ett med Meg; vend deg mot Meg; 
vær Mitt speilbilde, og la Meg snakke 
for deg; 
 
La meg få bli trøstet av Deg. 

                                                
2 Uttrykket ”la meg få” ble gitt meg av Ham, 
ettersom Han, selv om Han er Gud og Hersker, 
alltid spør meg, Hans skapning, på denne måten: 
”la Meg få gjøre slik og slik...” 
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Mitt barn, Jeg vil være din Trøster; 
kom, føl Meg, samstem ditt sinn med 
Meg; vær Ett, gå opp i Meg; la Meg få 
eie deg fullstendig og herske over deg; 
la Meg få kaste deg inn i Mitt Hjerte, 
kom nærmere; vær i Meg, og Jeg i deg; 
som Jeg elsker deg, datter! 
 
(Gud var fornøyd, følte jeg.) 
  
Jeg elsker Deg, Herre. 
 
(Jeg følte at Hans kjærlighet dekket meg 
fullstendig.) 
 
vær hos Meg nå; bli,1 nekt Meg ingen 
ting, Vassula; Jeg roper høyt, Mitt rop 
gir gjenlyd i og skaker hele 
himmelrommet; Mitt rop skulle ha 
blitt hørt av Mine sjeler som elsker 
Meg; de må ha hørt Meg, si til dem at 
de ikke har innbilt seg dette; det er 
Jeg, Jesus, Guds Elskede Sønn; Jeg vil 
at de skal forenes og stå for enhet, fred 
og kjærlighet; Jeg vil at de skal være 
som en frelsesarmé, som gjør i stand 
igjen alt som har blitt ødelagt og 
forvrengt; Mitt rop kommer fra det 
dypeste i Min Sårede Sjel; velsign Meg, 
datter; 
 
Jeg velsigner Deg, min Gud. Måtte Dine 
ønsker bli oppfylt. 
 
forbli trofast mot Meg, gå helt opp i 
Mitt Legeme, hold fast til Meg; 
 
 

24. juli 1987 
 
(Jeg kommer og kneler ved bordet mitt, 
Jesus sitter på sofaen rett imot meg. Jeg 
ser forventningsfullt på Ham og venter 
på Hans ord.) 
 

                                                
1 Jeg var i ferd med å reise meg og gå. 

elskede, la din kjærlighet til Meg 
vokse, for slik helbredes sjeler; elsk 
Meg og befri dem; nå har du ledet fem 
sjeler tilbake til Meg, behag Meg ved å 
gi Meg sjeler; Jeg vil gjenløse alle de 
elendige sjelene som er nær Satans 
dører, Jeg elsker dere alle så mye! 
 
(Senere:) 
 
agapa Mé;2  
 
Jesus? 
 
Jeg er; be Sirka Lisa om å elske Meg 
mer; hvorfor kommer hun ikke til 
Meg, Jeg er hennes Rådgiver; Jeg er 
Han som vokter over dere, Jeg er 
deres Trøster; vet hun hvilket bunnløst 
dyp av Kjærlighet Mitt Hjerte er? Jeg 
elsker henne, Vassula; Jeg skal vente 
på henne, Jeg skal fortsette å kalle på 
henne, ”svar, sjel! svar på Mitt rop, 
påkall Meg i dine bønner, snakk til 
dette Hjertet som elsker deg; Jeg skal 
vente;” 
 
(Jesus ga et budskap til en venn av meg.) 
 
 

25. juli 1987 
 
Jeg er din Himmelske Far som elsker 
deg; kall ingen andre enn Meg for Far, 
Jeg som er din Skaper; lær av Meg; 
Vassula, har Jeg ikke sagt at Jeg 
fremdeles er blant dere; Jeg er 
Kjærlighet; bring Min flokk fram til 
Kjærligheten, så Jeg kan gjenløse den; 
forminsk hedenskapen,3 frem 
Kjærligheten; hjelp Mine barn ved å gi 
dem den samme føde som Jeg har gitt 
deg; 
 
Jeg vil oppfylle Dine ønsker med Din 

                                                
2 Gresk: Elsk Meg. 
3 Ateismen. 



124 Sant liv i Gud
  
 
hjelp. Vær Lyset som leder meg. 
 
(Senere:) 
 
(Tanken på Jehovas Vitner som skal 
komme tilbake, gjør meg urolig. Hva skal 
jeg si til dem?) 
 
skriv; 
 
(Jesus gjorde et tegn med Sin Hånd og 
pekte mot denne skriveboken.) 
 
elsk dem,  
 
(?) 
 
gjør som Jeg ber deg om, elsk dem, de 
er alle Mine barn; 
 
Men jeg er redd for at de gir meg gale 
råd. De synes å mene at de er de eneste i 
verden som forvalter den rette 
religionen, og at alle de andre, 
katolikker, protestanter, muslimer, jøder 
osv, tar 100 % feil! De mener at man 
bare kan komme til himmelen ved deres 
tro. 
 
(Jesus så ut til å stå fast på sitt.) 
 
elskede, elsk dem, 
 
Ja vel, men hva om de begynner å villede 
meg? 
 
ville Jeg stå rolig hvis Jeg hørte at de 
villedet deg? 
 
Nei. 
 
datter, frykt ikke, Jeg vil lede deg; 
 
Jeg er glad over å være med Deg, min 
Gud… 
 

hvorfor?1 
 
(Jesus virket ivrig etter å høre grunnene. 
Han liker det!) 
 
Fordi jeg elsker Deg, fordi Du er min 
lykke, min glede og mitt smil. Du er mitt 
lykkelige liv. Derfor er det slik. 
 
fyll Meg med glede, Vassula; elsk Meg, 
Vassula; grav deg ned i dybdene av 
Mitt Hjerte, og la all Min Kjærlighet 
fortære deg helt til det ikke gjenstår 
noe annet enn en Levende Flamme av 
Kjærlighetens Kjærlighet! elskede, hvil 
i Meg, og la Meg få hvile i deg, vær 
Min himmel;  
 

 ΙΧθΥΣ  
 
 

26. juli 1987 
 
Min Gud? 
 
Jeg er; Mitt barn, hvem annen ville 
ledet deg på denne spesielle stien, om 
ikke Jeg, Gud, hadde valgt den for 
deg? 
 
I begynnelsen var jeg svært nølende, 
redd for at det var fra det onde. 
 
djevelen ville ha flyktet når du tilba 
Meg; han ville blitt demaskert og hans 
lumske hensikter avslørt; han ville 
ikke tålt ydmykhet, kjærlighet og 
hengivelse; ha dette alltid i minne; ta 
fatt i Min Hånd og klatre,2 bli ikke 
trett, angre ofte;  
 hvordan vil du nå gå videre? 
 
Herre, Du spør meg? 
 

                                                
1 Jesus virket ivrig etter å få høre hvorfor. Han 
gleder seg over å høre det! 
2 Med ”å klatre” menes det å gjøre åndelige 
fremskritt. 
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det gjør Jeg; 
 
Jeg kan ingenting, med mindre Du 
hjelper meg. 
 
godt; den som stamper mot Mine 
ønsker, vil stampe mot brodden; 
 
 
 

27. juli 1987 
 
(Jeg kom med en følelse av å være 
forlatt. Jeg følte det som om Gud ikke er 
så nær som tidligere.) 
 
sørg ikke, Min Vassula; Jeg vil forklare 
alt dette; Jeg er nær deg; 
 
 

28. juli 1987 
 
(Jeg har fortsatt den ensomhetsfølelsen.)  
 
Jesus, jeg er så redd for å lede folk feil 
når jeg forteller dem at det hender jeg 
kjenner at Din hånd kjærtegner mitt 
hode. Kanskje tar jeg feil? Det ville være 
forferdelig om jeg tar feil! 
 
sørg ikke, tro på Min Forløsende 
Kjærlighet; Jeg har kjærtegnet deg så 
mange ganger tidligere, og også nå; 
nei, Vassula, du har ikke innbilt deg 
det; det er Jeg, Jesus; 
 
 

29. juli 1987 
 
(Fortsatt denne ensomhetsfølelsen.) 
 
Jesus? 
 
Jeg er; Jeg har fortalt deg at Mine 
bånd er evige bånd; hva har du å 
frykte? feilaktig tror du at Jeg er 
mindre sammen med deg, eller at Jeg 
har forlatt deg, eller at Jeg er sint på 

deg, ettersom du ikke blir brukt1 på 
samme måte nå som tidligere; nei; nei, 
Vassula, ikke noe av dette stemmer; 
Min Kjærlighet er ikke forandret, Jeg 
har ikke forlatt deg, Jeg vil fortsette å 
inspirere deg; 
 
 

30. juli 1987 
 
(Jeg er forsatt bekymret. Hvorfor kan jeg 
ikke føle Gud som tidligere?) 
 
Jesus? 
 
Jeg er; kom, se på Meg; se, ja; 
 
(Jeg så inn i Guds øyne og smeltet.) 
 
uavhengig av hva du er, har Jeg ikke 
oppreist deg og satt deg inn i Mitt 
Hjerte? Vassula, Min Vassula, vil Jeg 
noen gang forlate deg?2 tenk etter, Jeg 
er Kjærlighet, og inntil Jeg kommer 
for å hente deg, så vil Jeg fylle deg 
med Min Kjærlighet; ela thipla mou, 
imé o Christos;3  
 
 

31. juli 1987 
 
Vassula, kom; Jeg vil forklare din 
grunnløse frykt for å bli forlatt; Jeg gir 
deg innsikt, tolk ikke dette som at Jeg 
forlater deg; skriv;  
 Jeg gir deg Min nåde for at du skal 
kunne nå en høyere form for 
meditasjon, og samtidig renser Jeg din 
sjel for å ta dette skrittet; vær forsikret 
om, Min elskede, at Jeg er med deg og 
aldri langt borte; Jeg vekker din 
kjærlighet til Meg og styrker deg; 

                                                
1 I betydningen av å være et redskap for Gud. 
2 Han sa det med så mye mildhet, at bare Gud kan 
tale på denne måten. 
3 Gresk: ’Kom nær Meg, Jeg er Kristus’. (Jesus 
forsøkte å berolige meg, og jeg kjente meg litt 
bedre.)  
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frukten av alt dette kommer til å bli en 
dypere hengivenhet og en sterkere 
kjærlighet til Meg; 
 Vassula, Jeg ønsker at du skal nå 
dette høyere meditasjonsnivået; du må 
vokse; elskede, fjern alle skygger av 
tvil fra ditt sinn - skygger som gjør deg 
urolig; Jeg vil at du skal gjøre 
framskritt, Jeg vil at din sjel skal bli 
fullkommen og ren; Jeg vil føre din 
sjel inn i et høyere og klarere lys; når 
din sjel blir renset, vil den kunne tilby 
Meg dyder som er innesluttet i 
fullkommenhet og renhet; 
 fra meditasjonen vil du nå et høyere 
nivå av kontemplasjon; denne tørken 
og følelsen av forlatthet som får deg til 
å tro at ’alt er over’, kommer som en 
følge av at Jeg holder tilbake en del av 
Mitt Lys fra deg; men frykt ikke, vær 
glad for at du kjenner forskjellen; ved 
å holde tilbake en del av Mitt Lys, 
forsterker Jeg din lengsel etter å søke 
Meg, og så inngyter Jeg et klarere Lys i 
din forstand; men det er ikke slik at alt 
Lys holdes tilbake, for Jeg vil alltid gi 
deg noe Lys, så du kan se og følge det, 
slik at du ikke snubler;  
 Jeg gir deg denne styrken til å 
fortsette å søke Meg mer inderlig enn 
tidligere; søk i Meg Mine interesser; 
Vassula, Jeg vil aldri noensinne forlate 
deg; Jeg er din Himmelske Far som vil 
at du skal vokse og blomstre, og dette 
er Mine Veier; frykt ikke, men vær 
våken, fall aldri i søvn; fortsett å søke 
fra Meg; du kommer til å lære, Jeg er 
din Lærer; elsk Meg, Vassula; smil til 
Meg når du ser Meg, og ta Min Hånd 
når Jeg gir deg den; ta i mot Min Fred 
og stol på Meg; kom, Jeg elsker deg; 
 
Far, takk for at Du tok bort denne 
bekymringen og forklarte meg alt dette. 
Takk for Din undervisning. Jeg elsker 
Deg! 
 
 

4. august 1987 
 
(Tilbake i Sveits.) 
 
(Jeg er nesten redd for det jeg tror er i 
ferd med å hende. Er dette innsikten Gud 
snakket om forrige uke?) 
 
Min Gud? 
 
Jeg er, elskede; 
 
Forstår jeg Deg rett, Herre? 
 
det gjør du! Kjærligheten vil gjøre deg 
til et speil som gjenspeiler angsten hos 
alle dem som lider; du vil kjenne deres 
angst og lidelser som om de var dine 
egne;  
 når du hører eller ser lidelser, eller 
hvis noen har det veldig vondt, vil Jeg, 
Herren, gi deg nådegaven å kjenne 
smertene like sterkt som den som 
lider; slik vil du være i stand til å 
trenge fullstendig inn i deres sår og få 
en klar oppfatning av deres følelser;  
 Vassula, elskede, med denne 
innsikten som Jeg gir deg, vil du være 
en enorm hjelp for dem; lid når de 
lider; og hvis du avviser dem, vil Jeg 
minne deg om det hele tiden; du vil 
dele deres lidelser; 
 
Min Gud, vil jeg klare alt dette? Ikke at 
ånden min frykter, men kjødet mitt er 
svakt… 
 
kom i hu, Jeg vil gi deg nok styrke 
både til sjel og legeme like til det siste; 
tro Meg, dette er en nådegave, Mitt 
barn; elsk Mine barn like mye som Jeg 
elsker dem; vær Mitt speilbilde, 
samstem ditt sinn med Meg og med 
dem; Jeg elsker deg, og av Min 
Opphøyde Kjærlighet gir Jeg deg 
denne nådegaven; bli ikke trett, kom, 
Jeg vil utgyte Min Kjærlighet ved å gi 
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deg Mine Nagler; føl alle lidelser; 
datter, vil du gjøre alt dette for Meg? 
 
Ja, min Gud, hvis det er Ditt ønske. 
 
kom, Kjærligheten vil veilede deg; 
 
(Jeg hadde hatt mistanke om dette, og 
her er grunnen:  
 For tre dager siden på TV-nyhetene 
viste de to barn som døde, innestengt 
under jorden. Jeg var lei meg for barna 
og foreldrene deres. Jeg ba for 
foreldrene. Neste dag viste de en tornado 
i Canada og livredde folk som snakket 
om den. Samme natt ba jeg for dem også. 
Jeg var lei meg, men ikke som om jeg var 
i deres sted. Plutselig kastet Gud Sin 
gjennomtrengende Stråle på meg. Jeg 
følte hvordan Den gikk gjennom brystet 
mitt og ut gjennom ryggen. Den brant og 
ga meg slik smerte at jeg ønsket å løpe og 
drikke vann. Det var som om jeg stod i 
flammer! Senere, mens jeg sov, ga Han 
meg et levende bilde av hvordan jeg 
skulle ha følt det. I drømmen var det min 
egen sønn som døde. Jeg våknet opp i 
angst, og Gud fortalte meg mens det var 
på det verste at jeg skulle straks be for 
foreldrene som hadde mistet sine barn. 
Jeg ba inderlig, som om de var mine 
egne. Så sovnet jeg, og igjen ga Gud meg 
et bilde av meg selv midt i en tornado. 
Jeg gjennomgikk desperat dødsangst. 
Han vekket meg igjen, og sa at jeg skulle 
be for dem som hadde opplevd dette. Jeg 
ba inderlig, og jeg hadde fortsatt et 
levende bilde av katastrofen foran 
øynene mine.) 
 
 

5. august 1987 
 
Jesus? 
 
egho imei;1 
 
Takk for denne nådegaven. Selv om jeg 

                                                
1 Gresk: Jeg Er. 

vet at den ble gitt for å mette andre også, 
så er det jo jeg som har fått den.   
 
i utallige timer skal du og Jeg være 
sammen; Vassula, har Jeg ikke sagt at 
de lærde ikke vil forstå det som 
kommer fra Ånden? filosofi kan ikke 
bli sammenlignet med det åndelige, 
aldri; det er en av de viktigste 
grunnene til at alle de som sitter i 
maktposisjoner og som kaller seg selv 
lærd, vil håne deg, forakte deg, avvise 
deg og gå deg etter i sømmene; så vær 
forberedt, elskede, for ulvene er ute 
etter deg; frykt ikke, Jeg skal være nær 
deg; 
 
(Jeg sukket.) 
 
alt, Vassula, er ikke annet enn en 
forbigående skygge; bli ikke 
mismodig; Jeg vil være nær deg; 
 
(Da husket jeg hvor mistilpass jeg føler 
meg ute i ’eksil’ og hvor sterkt jeg 
misliker det. Det jeg syntes var morsomt 
i mitt tidligere liv, er nå en plage. Jeg 
liker ikke lenger disse tingene, jeg tåler 
dem ikke... jeg passer ikke inn.) 
 
det vet Jeg, støtt deg til Meg; 
 
(Jeg følte meg fortvilet.) 
 
Vassula, Vassula, nei, du kan ikke 
lengre finne glede i disse jordiske 
tingene slik du gjorde tidligere, for det 
er Min vilje; Jeg vil ikke at du skal tåle 
slike ting; 
 
Jesus? 
 
Jeg er; se inne i Mine Hender; se, 
Vassula, de blør; Vassula, forny Min 
Kirke; lytt til Meg, har du sett alt dette 
blodet som renner nedover Mine 
Armer? Jeg lider; 
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Herre, hvorfor viser Du meg all denne 
smerten? 
 
(Visjonen var så levende at jeg trodde 
blodet skulle dryppe ned på denne 
skriveboken.) 
 
for å la deg forstå hvor Jeg lider av å se 
så mange sjeler i Satans makt, elskede; 
la Meg få bruke deg til det siste; 
 
Jeg elsker Deg. 
 
vær hos Meg; ”oss,” Jeg vil alltid 
påminne deg; vi;1 elsk Meg; 
 
 

7. august 1987 
 
Jesus? 
 
Jeg er; 
 
(Igjen ga Jesus meg bilder fra da Han ble 
pisket. Den høyre siden av ansiktet Hans 
var hoven. Jeg følte meg helt nedbrutt.) 
 
Vassula, Jeg elsker dere alle så mye! 
 
Fort, fort...2 
 
med Min makt vil Jeg oppreise selv de 
døde; Vassula, Jeg vil klargjøre Mitt 
budskap fra forrige uke; vet du at Jeg 
holder tilbake bare en liten del av Mitt 
Lys? kan du merke det? 
 
Det kan jeg. 
 
godt; ved å holde tilbake Mitt Lys, men 
bare en veldig liten del av Det, så 
styrker Jeg din forstand, slik at du 
søker Meg mer; Jeg løfter deg til 

                                                
1 Da Han sa ”vi,” understreket Han det med 
pekefingeren Sin, som en Lærer som snakket. 
2 Her mente jeg,” skynd Deg og fullfør Din vilje, så 
Du ikke må lide lenger.” Jeg holdt ikke ut å se 
Ham lide. 

kontemplasjon og levendegjør den, 
slik at den blomstrer og blir fruktbar;  
 
Hvordan styrket Du meg før jeg ble 
brakt inn i dette? 
 
Jeg ga deg kilder som ligger utenfor 
din forstand; nå ønsker Jeg at du skal 
nå en høyere grad av meditasjon; 
Vassula, du må gjøre fremskritt; Jeg 
beriker bare din føde med denne lille 
forandringen; Jeg vil at du skal ha 
dette klart for deg; Jeg har fortalt deg 
at Jeg vil løsrive deg på alle måter, har 
Jeg ikke? 
 
Jo, det har Du, Herre. 
 
gjennom at du nå er løsrevet, kan Jeg 
gi nytt liv til dine sjelsevner; 
 
Er dette innsikten Du snakket om? 
 
ja, din innsikt er en åndelig gave som 
vil hjelpe andre; 
 
Hvordan kan andre få hjelp gjennom det, 
Herre? 
 
du vil kunne forstå Mine barn og 
derigjennom vil du være i stand til å 
hjelpe dem; se ikke på denne lille 
tilbaketrekkingen av Mitt Lys som at 
du blir forlatt; nei, Vassula, Jeg fører 
bare din sjel mot hellighet; 
 
Herre, jeg var redd for å bli som en båt 
uten årer som driver bakover og mister 
alt som jeg har lært av Deg! Jeg fikk 
panikk! 
 
Vassula, Jeg må rense deg; forstå at 
sjelen gjennomgår fryktelige redsler og 
smerter når den renses; men Jeg sier 
deg dette, at sterk lengsel etter Meg 
gjør deg klar til å opphøyes til denne 
velsignelsen; 
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Som er? 
 
som er kontemplasjon; Jeg vil at din 
kjærlighet skal bli så fullkommen at du 
gir deg selv helt til Meg; 
 
Jesus, min sjel lengter etter Deg. 
 
Mitt barn, lengter ikke også Jeg etter 
deg? 
 1vi, oss; kom, la oss gå; 
 
(Nå forstår jeg at Jesus lærer meg to ting 
samtidig: kontemplasjon og innsikt. 
 26. juli var det som om Gud forberedte 
meg på denne forandringen, for allerede 
neste dag følte jeg at noe av Hans Lys ble 
holdt tilbake. Jeg ble fortvilet. I samme 
øyeblikk begynte sjelen min å lete etter 
grunnen til at dette skjedde. Jeg vet jeg 
er skyldig og full av synd, og jeg forsøkte 
å tenke etter hvilke synder det kunne 
være som hadde gjort Ham så vred at 
Han hadde holdt tilbake noe av Sitt Lys. 
Hadde jeg såret Ham? Eller kunne det 
være Satan som gjorde dette mot meg? 
Hva grunnen enn kunne være, så ville jeg 
klynge meg tettere til min Frelser, be mer 
enn vanlig, fordype meg mer og bruke til 
fulle de andre nådegavene som hadde 
blitt gitt til meg, føle Hans Nærvær, 
snakke med Ham mer enn noen gang, 
aldri glemme Hans Nærvær og arbeide 
så hardt som aldri før. Hvis det er Satan, 
vil han flykte i sinne, så jeg lar ham være 
rasende, slik at han lar meg være i fred. 
På den annen side, hvis det er en prøve 
fra Gud, vil jeg gjerne bestå den som en 
flink elev. Jeg vil at Han skal smile. 
 Mange dager gikk uten at det fant 
sted noen forandring. Kreftene mine 
begynte å svinne hen og jeg fikk 
panikk. Jeg prøvde å tjene Han med 
mer hengivenhet og inderlighet. Jeg 
kunne ikke forstå hvorfor dette ikke 
var til noen nytte, i hvert fall trodde 
jeg at det ikke var til noen nytte. Så 

                                                
1 ”Vi, oss” betyr at Han minner meg om å bruke 
disse to ordene når jeg snakker til Ham. 

fortalte min Frelser og Lærer meg 
hva som hendte. Da jeg trodde at Han 
hadde forlatt meg, så renset Han meg 
for å løfte meg til et høyere nivå av 
meditasjon, utvikle min forstand og 
gjennomlyse den med et subtilt2 lys 
som ga meg innsikt.) 
 
 

10. august 1987 
 
(Sist natt ble jeg vekket opp av Herren. 
Han ba meg om å overgi meg på nytt. 
Mine ord var:  
 

”Takk, Far,  
for at Du har sett til meg,   
som ikke er noe annet enn  

personifiseringen av verdens synder.  
Takk for Din Nåde  

da jeg fornektet Deg.  
Takk for den Kjærlighet  

Du har til meg.  
Til tross for at jeg er skyldig,  

har Du løftet meg inn i Ditt Hjerte.  
La meg få være nær Deg,  

nær Dine føtter.  
Alt dette er mer enn jeg fortjener.  
At Du lar meg få snakke med Deg,  

er mer enn jeg fortjener.  
Jeg fortjener ingen ting.  

Far, jeg overgir meg fullstendig.  
Jeg vet at jeg ikke er noen ting,  

men dette ingenting tilhører Deg.  
Vil Du kaste meg i et hjørne,  

så gjør det.  
Vil Du tråkke på meg, så gjør det.  

Vil Du at jeg bare skal lide, så la det bli 
slik.  

Hvis Du vil ha meg i Ditt Hjerte,  
så er det mer enn jeg noensinne har 

fortjent.  
Hva Du enn ønsker, Herre,  

så vil jeg bare takke Deg og elske Deg. 
Bruk meg til det siste til å hjelpe andre, 

                                                
2 Det er tydelig at selv når jeg forklarer mine egne 
følelser, så er det Gud som dikterer dem til meg. 
Ordet  ’subtilt’ ble sagt høyt til meg da jeg var 
usikker på hvordan jeg skulle beskrive dette lyset. 
Jeg måtte lete opp ordet i ordboken for å finne ut 
hva det betydde, for jeg visste  det ikke... 
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hvis det er det Du ønsker.  
Gjør meg verdig, så Du kan bruke meg 

fullt ut.  
Jeg er Din og bare Din,  

elendig er jeg, men jeg elsker Deg.”) 
 
(Senere:) 
 
Jesus? 
 
Jeg er; det var i august Jeg begynte å 
undervise deg; Vassula, det er en slags 
ettårsfeiring mellom oss; vær glad! 
elskede, det er vår fest, la Meg få sette 
en Kjærlighetskrans på deg; kom og 
feire sammen med Meg; Jeg vil la deg 
gå nå,1 men kom til Meg for å feire Min 
august; 
 
(Etter at Han hadde fortalt meg dette, 
løp jeg og lette i mine gamle 
kladdebøker fra august. Jeg hoppet 
høyt av glede da jeg leste at det var 
Dan (min skytsengel) som sa til meg: 
”Jeg, Dan, velsigner deg i Gud vår 
Fars, Hans elskede Sønn Jesu Kristi og 
Den Hellige Ånds navn. Salige er de 
rene av hjertet, for de skal se Gud.” Så 
førte Dan meg til Gud, og derfra 
begynte Jahve å undervise meg. Dan 
avsluttet med å si: ”Ære være Gud. 
Jeg har gjort alt det Gud ville jeg 
skulle gjøre.” 
 Jeg løp med det samme til min kusine 
og fortalte om dette. Jeg svevet av lykke! 
Jeg feiret sammen med Gud! Hun var 
også glad, men advarte meg om at andre 
som ikke forstår kunne tro at jeg er 
forelsket i Gud, og at jeg elsker Ham på 
feil måte. Det hun sa bedrøvet meg og 
skremte meg. Kunne hun ha rett?) 
 
Jesus? 
 
datter; 
 
Jeg er redd for dette. 

                                                
1 Jeg måtte skynde meg til en avtale. 

 
Jeg vet det; Vassula, ta imot Min Mor; 
Jeg vil at du skal innse hvor feil du tar; 
 Jeg har lært deg å elske Meg, din 
Gud, slik Jeg vil at alle skal elske Meg; 
Jeg feirer fullbyrdelsen av ett år; 
elskede, vil du være Min Freds- og 
Kjærlighetsdatter? Jeg har sett mange 
liv som er blitt ødelagte av hat; Jeg 
fylte Mitt Kongedømme med Evig 
fred; ville Jeg ikke ønske å se Mine 
skapninger streve etter fred?  
 Mitt barn, Jeg har kommet til deg til 
tross for din elendighet, dine 
fornektelser og feilslag; Jeg er en 
Kjærlighetens Gud; Jeg ser på Mine 
barn med et kjærlighetsfullt blikk, la 
alle lære seg å gjenkjenne Meg før Jeg 
kommer for å befri dem; la hver sjel 
nærme seg Meg uten frykt; la dem få 
vite at Jeg vil ta imot dem med åpne 
armer, for Jeg er en kjærlig Far; la 
dem få vite hvordan Jeg kan forvandle 
steiner til disipler som brenner for 
Meg; la dem få vite hvordan Jeg frigjør 
deres sjel og gir dem virkelig frihet;  
 Vassula, Jeg vil ikke forlate deg, 
men på grunn av din frykt, vil Jeg la 
Min Mor vise deg hvor feil du tar; Jeg 
vil alltid være nær deg; oss, vi? 
 
Ja, Herre. 
 
(Jeg forstod at Jomfru Maria i en 
periode skal lære meg og bevise for meg 
at mine bekymringer er grunnløse. 
 Mellom den tiende og fjortende i 
måneden følte jeg at Jomfru Maria var 
nær meg, hun snakket til meg. Jeg 
begynte å innse at mine følelser var like 
sterke som Jesu egne, de var like.) 
 
 

14. august 1987 
 
Min Gud? 
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Jeg er; ta i mot Mine Ord for i dag; 
”den som leter etter Meg, vil finne 
Meg;”  
 elskede, elsk Meg alltid med 
inderlighet og ær Meg; fortell om Meg, 
si til Ørjan, ”tro … tro … tro; kom, 
elskede, Jeg har virkelig kalt deg, bror! 
som Jeg elsker deg! Jeg, din Frelser, 
gir deg Min Kjærlighet; Jeg er Fred; 
kom, kom til Meg og treng dypt inn i 
Mine Sår; kjenn Mitt Hjerte, føl Meg… 
lev i Mine Sår, bror;” 
 blomst, elskede, bli her;1 her er Min 
Mor; 
 
å, Vassula, la Meg få fortelle deg hva 
som kommer til å skje; du vil ære Min 
Sønn; datter, spis fra Ham; 
 
Å, Jomfru Maria, Du har alltid 
oppmuntret meg! Fra begynnelsen av 
har Du vært min støtte. 
 
(Jeg kjente en kjærlighet til Henne som 
er like sterk som min kjærlighet til Gud. 
Hun er så veldig moderlig!) 
 
bær alltid Min medaljong, for Jeg har 
velsignet den på deg; ta i mot Vår fred; 
 
(Jeg falt ned på kne i ærbødighet for 
Henne.)  

 
 

16. august 1987 
 
Min Gud, jeg elsker Deg! 
 
Vassula, du er kledelig i Mine øyne; 
lytt og skriv; denne tidens Abel skal 
leve; bare stol på din Gud, Abel vil 
leve! Abel vil leve denne gangen; 
elskede, verden med sin svakhet er full 
av Kainer; ville Jeg for alltid tåle å se 
Mine Abeler bli dømt og drept av 
Kainene? hvor mange flere skulle 

                                                
1 Jeg gjorde meg i stand til å gå. 

forsvinne rett for Mine øyne? nei, 
Vassula, Jeg har sår som er åpnet på 
nytt; dette er Kains etterkommere; 
elskede, hver gang en Abel stod fram, 
så gjentok en Kain sin forbrytelse uten 
den minste nøling; forstår du, Mitt 
barn? 
 
(Gud virket trist over å fortelle dette til 
meg. Jeg ble også trist.)  
 
Hva er grunnen til dette? 
 
det er fordi Abelene er Mitt avkom, de 
stammer fra Meg; 
 
Og Kainene? 
 
Kainene? de tilhører verden; de 
stammer fra menneskene; denne 
gangen vil Jeg bryte inn mellom Kain 
og Min Abel; Jeg vil utrydde alt som 
kommer fra Kain; Jeg vil kaste vekk 
fra Kains hånd hans våpen, så han står 
naken tilbake; han skal møte Abel 
ubevæpnet; Vassula, Jeg vil klargjøre 
alt dette for deg; se på Meg, og når du 
gjør det, se på Mine lepper, så vil du 
forstå; vil du fortsatt arbeide for Meg? 
 
Ja, min Gud, hvis Du lar meg få lov. 
Jesus? 
 
Jeg er Jesus Kristus, Guds elskede 
Sønn og Frelser;  
 

 ΙΧθΥΣ  
 
vi, oss? 
 
Ja, Herre. 
 
(Jeg er glad og Han smiler!) 
 
kom da, vi vil arbeide sammen; 
 
 

20. august 1987 



132 Sant liv i Gud
  
 
 
Min Gud? 
 
Jeg er; 
 
Jeg tror at jeg forstår Ditt forrige 
budskap. 
 
du har bare forstått deler av det, Mitt 
barn; 
 
En del av det jeg forstod var at Kains 
teknologi kommer fra mennesker, det er 
ikke-åndelige ting. 
 
ja, Kain står for alle ting som tilhører 
verden; skriv; Kain står for alt som 
Mine øyne avskyr; i denne tidsalderen 
står han for urettferdighet, 
materialisme, revolusjoner, hat, 
hedenskap,1 undertrykkelse av dem 
Jeg har velsignet, umoral; Kain forstod 
aldri Abel, som Jeg skapte i Mitt bilde; 
Abel kommer fra Meg, han er Mitt 
avkom; 
 
Betyr det at han er åndelig og elsker 
Deg? 
 
akkurat, og på grunn av denne 
forskjellen ble han avskydd av Kain; 
Jeg har sagt at de lærde ikke vil forstå 
det som kommer fra Ånden; 
 
Herre, jeg bekymrer meg over noe.  
 
(Jeg ønsker ikke å skrive det.) 
 
Jeg vet det, Jeg vil bare vekke opp 
hans visdom; hva er viktigst for deg, å 
la han forbli under tunge møllesteiner 
eller at du er bekymret? selv om du 
måtte lide, hva ville du velge? 
 
Uten å nøle ville jeg velge å lide for ham. 
 

                                                
1 Ateisme. 

Jeg vekket deg opp fra din søvn, ville 
Jeg ikke gjøre det samme for andre? 
 
Jo, min Gud. 
 
så la Meg da få handle fritt gjennom 
deg; helliget ved Min hånd, Min Ånd 
er over deg, trolovede, Min Sjels 
elskede; Jeg har gitt deg alt fritt, så gi 
også du fritt; kom, gå opp i Meg og bli 
ett med Meg! Jeg elsker deg, Min 
Vassula; 
 
Jesus, jeg vil gjøre alt hva Du ønsker. 
 
(Jeg finner ikke ord, for hva jeg enn sier 
så er det ikke nok.) 
 
kom da, Jeg vil fornye Mine 
skapninger; oss? vi? 
 
Ja! 
 
 

23. august 1987 
 
(I går hendte det noe veldig spesielt! Det 
var en av disse travle dagene. Det var 
vaskedag, så vaskemaskinen og 
tørketrommelen stod på. Siden det var en 
varm og vakker dag, tok mannen min 
sønnen vår til svømmebassenget. Han 
dro ved 11-tiden og sa at de ville være 
tilbake ved tre-tiden, så jeg skulle ha 
maten klar til klokken tre. Jeg ble alene 
hjemme og arbeidet. Ti på to begynte jeg 
å tenke på matlagningen. Jeg slo på 
ovnsplaten for å smelte smør, og 
plutselig gikk alle lysene. 
Hovedsikringen gikk. Alle maskinene 
stanset. Jeg sjekket i hele huset om det 
var strøm. Ingenting virket. Jeg så etter 
en ny sikring, men mannen min hadde 
lagt sikringene et annet sted. Det var 
søndag og butikkene var stengt. Bilen 
vår var ikke i orden, og jeg følte meg 
frustrert. I ren frustrasjon gikk jeg og la 
meg. Etter fem minutter hørte jeg en lyd 
fra kjøkkenet. Jeg sto opp for å se hva det 
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var, og til min store overraskelse så jeg 
at lysene på ovnen var på og platen 
varmet opp smøret. Men maskinene 
virket ikke, resten av huset var fortsatt 
uten elektrisitet. Jeg kunne ikke forstå 
dette. Hvis hovedsikringen og alt det 
andre var av, hvordan kunne ovnen da 
virke? Jeg laget i stand maten og satte 
den i ovnen for steking. Klokken tre kom 
mannen min hjem igjen, og jeg fortalte 
ham hva som hadde hendt. Han sjekket 
og så at all elektrisiteten fortsatt var 
borte, bortsett fra ovnen, som virket. 
Han sjekket hovedsikringen, og han så at 
den var gått. Nå var maten ferdig. Da vi 
sjekket hovedsikringen, så vi at måleren 
gikk. I det øyeblikket jeg sa, ”maten er 
klar,” stanset måleren, selv om ovnen 
fortsatt var opplyst. Jeg gikk inn og slo 
av ovnen. Mannen min skiftet sikring, og 
så virket alt igjen. Han kunne heller ikke 
forklare hva som hadde skjedd.) 
 
august er vår fest! vi vil ikke at vår 
feiring skal bli ødelagt; 
 
Mener Du at...1 
 
Jeg mener at Jeg ikke vil se deg sørge 
på vår fest; Vassula, du er Min blomst, 
vet du hva blomster står for? blomster 
symboliserer skjørhet; det er derfor 
Jeg tar så godt vare på deg, så ikke din 
skjørhet skader deg; 
 
Takk, min Gud. Jeg vet at Du er veldig 
nær meg, og jeg elsker Deg. 
 
(Jeg kjenner meg flau, for jeg fortjener 
ingen ting. I går kveld strømmet det 
røkelsesduft i mot meg på rommet til 
sønnen min. Duften var bare på et 
bestemt sted i rommet. Jeg var så glad!) 
 
Min Gud? 
 
Jeg er; Jeg elsker deg, tvil ikke! alene 
er du ikke; Jeg, Jesus, Jeg, Jesus, er 

                                                
1 Jesus lot meg ikke snakke ferdig. 

med deg, blomst; Jeg har alltid elsket 
deg inderlig; spre din velduft slik Jeg 
har lært deg å gjøre; forskjønn Min 
hage, vær Min glede, kom; ser du, 
Vassula, du begynner å forstå Meg; 
Jeg har nå med rette trukket deg vekk 
fra alle, elskede; du var ikke helt klar 
over hva Jeg gjorde; har du ikke kjent 
Min arm over skuldrene dine som 
trakk deg bort fra alle mens Jeg 
hvisket Mitt Hjertes ønsker i ditt øre? 
nå som du har løftet ditt hode innser 
du plutselig at du ikke har noen andre 
enn Meg i nærheten; som Jeg elsker 
deg! Jeg er så lykkelig! venn deg til å 
være alene med bare Meg; ja, bare oss 
to, Meg og deg, deg og Meg;  
 å, Vassula! se på Meg nå; se på Meg, 
din Gud, Vassula; fra nå av vil det 
være Jeg og bare Jeg; Jeg er din Gud, 
Jeg er din Hellige Ledsager, Jeg er din 
Frelser, Jeg er din Brudgom; Jeg vil gi 
deg alt du trenger; elskede, trenger du 
hjelp? og Jeg vil skynde Meg til deg; 
mot? og Jeg vil gi deg Min Styrke; 
trøst? kom i Min Favn, bo i Mitt 
Hjerte; lovpris Meg, Vassula! lovpris 
Meg, datter! kom og ær Meg! ær Meg, 
fall ned for Mine føtter! tilbe Meg! vær 
Min, å, Vassula, elsk Meg som Jeg 
elsker deg! velsign Meg som Jeg 
velsigner deg; la din velduft strømme 
mot Meg, slik Jeg lar Min velduft 
strømme mot deg; Jeg står foran deg, 
Jeg, din Frelser! tilbe Meg, kjenn Mitt 
Hjerte denne gangen og i denne 
stunden; natten kommer snart, vil du 
ikke fylle opp din lampe fra Meg? vent 
aldri til dagen er over; la Meg fylle opp 
din lampe;  
 kom og fyll opp fra Meg; la Meg 
være alene med deg; lev for Meg, Jeg 
gledes i vår ensomhet! Min kjærlighet 
til deg er nidkjær! Min kjærlighet er 
slik at Jeg trekker deg vekk fra alle; vil 
du forsøke å forstå Meg? Jeg lengtet 
etter å være alene med deg; 
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Kjærligheten er tent, og når 
Kjærligheten står i flammer, tillater 
Jeg Meg å gjøre det Jeg ønsker; nå er 
du Min, og Jeg ønsker at du dekker 
Meg med Kjærlighetskranser; gled 
Meg med dine barnlige ord; la Meg få 
elske deg som Jeg ønsker nå; har du 
ikke selv gitt Meg friheten til å få 
bruke deg som Jeg ønsker?  
 
Ja, Herre, det har jeg. 
 
Jeg vil da bruke den friheten; Min 
finger vil bare så vidt berøre ditt 
hjerte, og når den gjør det, så vil du 
ikke holde noe borte fra Meg; det er 
vår august tross alt; Jeg vil alltid 
minne deg på at vi feirer;  
 
 

24. august 1987 
 
Vassula, du må angre!1 
 Jeg tilgir deg dine synder; nå vil Jeg 
at du skal lovprise Meg!2 Vassula, si: 
”Ære være Gud den Allmektige”; vet 
du hvem Jeg er? 
 
Du er Alfa og Omega, Skaper av alt. 
 
du svarte riktig, Mitt barn; nå sier Jeg 
deg dette: velsignet er de som vil lese 
Mitt Budskap og tror at Jeg skrev det, 
uten å ha sett Meg skrive det; velsignet 
er de som hører Mitt Budskap og 
følger det; velsignet er de som forener 
og fremmer fred og kjærlighet; spre 
Mitt Budskap, spre Min Fred og la den 
regjere i alles Hjerter; tvil aldri på Min 
Kjærlighet; 
 
Hvordan vil Du at jeg skal spre 
budskapet, hvordan kan jeg gjøre noe 
som helst? Jeg er hjelpeløs. 
 

                                                
1 Jeg angret. 
2 Jeg nølte mens jeg lette etter de rette ordene. 

vent, Vassula, og du skal få se; Jeg vil 
hjelpe deg; kom, oss, vi? 
 
Ja, min Gud. Oss, vi. 
 
 

25. august 1987 
 
Mitt barn, kom i hu den kjærligheten 
Jeg har til deg; Vassula, Mitt barn, Jeg 
har velsignet det røde korset du bærer 
om halsen din; tro! tro på Mine 
himmelske Verker, Vassula; 
 
Min Gud! Takk. Jo mer Du gir meg, desto 
mer føler jeg at jeg ikke fortjener det. 
 
Jeg elsker deg; kom, hold deg nær 
Meg; Jeg liker å høre deg si det Jeg 
fortalte deg, om Mitt Nærvær og om 
andre ting også, når du underviser 
Ismini; lev for Meg; ær Meg; 
 
Noen ganger, Herre, føler jeg Ditt 
nærvær svakere. Da tenker jeg ”nå er 
ikke Gud så nær meg.” Hvorfor er det 
slik, Herre? 
 
du tar feil når du tror at Jeg ikke er 
nær nok, for i disse øyeblikkene er Jeg 
så nær deg som Jeg kan være; alene er 
du ikke, ALDRI! 
 
(Plutselig skjelnet jeg Ham så tydelig. 
Gjennom noen gester viste Han meg Sitt 
levende Nærvær! Det fortsatte i noen 
minutter. Det var fantastisk!) 
 
alt er åndelig; 
 
(Dette forstod jeg som at alt er 
overnaturlig og umulig å forstå om du 
ser disse handlingene som del av den 
fysiske verden. De er ikke fysiske, og 
derfor umulig å forklare fysisk. De 
befinner seg i den overnaturlige sfære og 
ikke i vår virkelighetssfære.) 
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mange av dere glemmer at Jeg er Ånd1 
og at dere også er ånd; 
 
 

26. august 1987 
 
Vassula, vil du fortsatt være Min 
budbringer? 
 
Ja, Herre, hvis Du fortsatt vil ha meg 
med all min utilstrekkelighet og mine 
feiltrinn. 
 
barn, Jeg vil hjelpe deg med å fullføre 
din oppgave, og så vil Jeg befri deg; 
Visdommen vil lære deg; er du villig til 
å gi avkall på fritiden din og ofre mer 
for Meg? 
 
Ja, jeg er villig. 
 
her er Min arm, Jeg vil støtte deg; 
Vassula, din tidsalder har mistet alle 
åndelige verdier, likefullt vil Jeg alltid 
være nær deg for å hjelpe deg; Jeg er 
Jesus Kristus, Guds elskede Sønn; Jeg 
forbereder deg; la Meg lede deg blindt; 
tro blindt på Meg til det siste;2 
 
 

28. august 1987 
 
Vassula, kom, la Mine Verker bli 
oversatt til fransk: Jeg vil hjelpe deg; 
sørg for at Mitt Brød deles ut rikelig; 
 
Det vil jeg, Herre. Jeg vet at Du vil hjelpe 
meg. 
 
Vassula, Jeg har overøst deg med 
lærdommer og gitt deg evnen til å 
skjelne; du har blitt undervist av Meg; 
Jeg har gitt deg Mitt Brød fra Mine 
forråd; Jeg har gitt deg frukt fra Min 

                                                
1 2. Kor. 3:17 og 1.Pet. 1:11 
2 Her mener Han å tro uten bevis. Han får ære når 
vi tror blindt på Ham.  

hage; Jeg har inngytt Mine Verker i 
deg for å opplyse denne verden 
gjennom å åpenbare Mitt Ansikt; kom, 
glem ikke hvorfor Jeg valgte deg; vær 
tilfreds med det Jeg gir deg, datter; 
Jeg har gitt deg i overflod fra Livets tre 
for å gi føde til andre også; støtt deg til 
Meg, vær avhengig av Meg; vil du gi 
Meg alt du har? 
 
Alt mitt er Ditt. Jeg vil ikke beholde noe 
for meg selv. 
 
alt ditt er virkelig Mitt, men Jeg har 
gitt deg frihet til å velge; 
 
Til å velge hva, Herre? 
 
til å velge mellom ondt og godt; Jeg 
har gitt alle denne friheten til å velge; 
 
Hvis dette er det eneste jeg har, så velger 
jeg å bli hos Deg. 
 
la Meg få binde deg tettere til Meg, la 
Meg få lede deg dit hvor Jeg er mest 
behøvd; 
 
Jeg elsker deg, Far. La Din vilje skje. 
 
elsk Meg, barn; lytt til Meg; ikke før 
Jeg har fullført Mine Verker vil jeg 
løsne dine lenker og la deg få komme 
til Meg; Jeg vil bruke deg til å skrive 
ned Mine ønsker; Kjærligheten elsker 
deg; tegn Mitt Symbol,  
 
ΙΧθΥΣ   Jesus Kristus, Guds 
elskede Sønn og Frelser; 
 
 

30. august 1987 
 
(Kveld.) 
 
Jesus? 
 
Jeg er;  
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 vil du la Meg få hvile i deg? 
 
Ja, Herre. 
 
Min blomst, søk etter Meg, lengt 
inderlig etter Meg, velsign Meg; 
 
Jeg velsigner deg, Herre. 
 
ta i mot Mine velsignelser også; du er 
ikke alene! 
 
(Jeg følte Hans nærvær som om jeg 
kunne berøre Ham.) 
 
 

31. august 1987 
 
Vassula, Jeg skal komme i nattens 
stillhet; stunden er nær; alene er du 
ikke; verden synes å glemme Mitt 
Nærvær; Jeg er Gud, men hvor mange 
tenker på Meg? svært få; 
 
(Jeg så en natt full av stjerner, helt stille, 
og bortenfor disse stjernene så jeg Guds 
Øyne som ser på oss.) 
 
vær våken, for i denne nattens stillhet 
vil Jeg stige ned; Jeg har lagt Mine 
planer før Jeg skapte deg, Mitt barn; 
Jeg vil løfte deg opp til Meg og vise deg 
noe;  
 hvil deg nå, elskede; 
 
 

1. september 1987 
 
trofasthet er det Jeg elsker; Vassula, 
Jeg vil gi deg en visjon og løfte deg opp 
til Meg; Jeg vil vise deg hvordan 
himmelen kommer til å se ut; 
 
(Jeg fikk se himmelhvelvingen. Det så ut 
som alle netter pleier å gjøre, med 
stjernene over oss. Men så forandret den 
seg. Det så ut som malerflekker som på 
en malers palett, men én farge 

dominerte, den overgikk alle andre. Den 
var rød, tykk, og den vokste i størrelse, 
som gjær som ble helt over oss ovenfra.) 
 
Vassula, Jeg vil åpne himlene og la deg 
få se hva intet øye har sett; du har 
skjelnet rett, hold deg våken; Jeg vil 
vokte over deg; lytt til Meg; skriv; 
siden tidenes morgen har Jeg elsket 
Mine skapninger, men Jeg skapte 
Mine skapninger for at de skulle 
gjengjelde Min Kjærlighet og erkjenne 
Meg som sin Gud; siden tidenes 
morgen har Jeg helliget alt hva Mine 
Hender har skapt; Jeg er en 
Kjærlighetsfull Gud; Jeg er den 
Opphøyde Kjærlighetens Ånd; 
skapning, siden tidenes morgen har 
Jeg vist Min Kjærlighet til 
menneskene, men Jeg har også vist 
Min Rettferdighet; hver gang Mine 
skapninger gjorde opprør mot Meg og 
Min Lov, så tynget det Mitt Hjerte; 
Mitt Hjerte sørget over deres 
misgjerninger; Jeg kom for å minne 
dem om at Jeg er Kjærlighetens Ånd 
og at de også er ånd; Jeg kom for å 
minne dem om at de bare er en 
forbigående skygge på jorden, laget av 
støv, og at de første dråpene av Mitt 
regn over dem vil skylle dem vekk uten 
å etterlate noe; Jeg har pustet Min 
Pust inn i dem og gitt dem liv;  
 uten opphør har verden krenket 
Meg, og Jeg for Min del har uten 
opphør minnet dem om at Jeg finnes 
og hvor høyt Jeg elsker dem; Mitt 
Rettferds Beger er fullt, skapninger! 
Min Rettferdighet hviler tungt på 
dere! foren dere og vend tilbake til 
Meg, ær Meg, skapninger! når dere 
gjør det, vil jeg ikke la Min 
Rettferdighet ramme dere; Mine rop 
gjenlyder i og rister hele 
himmelrommet, og Mine engler 
skjelver for det som må komme; Jeg er 
en Rettferds Gud, og Mine Øyne er 
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blitt trette av å se hykleri, ateisme og 
umoral; Mine skapninger har i sin 
dekadens blitt en replika av hva 
Sodoma var; Jeg vil tordne mot dere 
med Min Rettferd, som Jeg tordnet 
mot sodomittene; gjør bot, 
skapninger, før Jeg kommer;  
 Jeg har virkelig advart dere på 
forhånd mang en gang, men dere har 
ikke fulgt Mine anvisninger; Jeg har 
oppreist helgener for å advare dere, 
men, datter, de har lukket sine hjerter; 
Mine skapninger foretrekker å leve 
etter sitt eget begjær og ikke bry seg 
om Meg; Jeg har gitt dem tegn for å 
vekke dem; 
 
Min Gud, Dine barn sover bare. Vær så 
snill, kom og vekk dem. De bare sover. 
 
de sover time etter time, år etter år; 
 
Men Herre, hvem skal en klandre hvis de 
ikke har blitt undervist? De er nesten 
uskyldige hvis de ikke vet noe om Deg. 
 
Jeg har oppreist tjenere og lærere på 
jorden for å undervise dem; 
 
Men Herre, Dine lærere og tjenere 
arbeider, men hva mer kan de gjøre når 
den store hop er negativ. De er 
hjelpeløse! 
 
hjelpeløse? de burde gjøre bot, de 
burde komme til Meg og angre; 
gjennom tidene har Jeg gitt dem tegn, 
men de har avslått dem, og sagt at de 
ikke kommer fra Meg; Jeg har gitt 
dem advarsler gjennom svake og 
elendige sjeler, men de betvilte Mitt 
Ord; de har avvist alle Mine 
velsignelser og gjort Meg sorgfull; å, 
mennesker med hjerter av stein! 
mennesker med svak tro! hadde de da 
hatt et hjerte av kjøtt, og hadde de selv 
nå hatt et hjerte av kjøtt, ville Jeg ha 
hjulpet dem; Jeg vekket dem opp fra 

søvnen, men hvor mange ganger har 
de ikke lukket øynene og sovnet igjen; 
 
Men hvorfor bekjentgjør de det ikke for 
verden når Du gir Dine tegn? 
 
noen gjør det, men flesteparten av 
Mine prestevidde sjeler har lukket sine 
hjerter, de tviler og frykter; mange av 
dem er redde; Vassula, husker du 
fariseerne? 
 
Ja, Herre. 
 
la Meg si deg at mange av dem er 
replikaer av fariseerne; de tviler, 
frykter og er blindet av forfengelighet 
og hykleri; husker du hvor mange 
ganger Jeg har gitt dem tegn? Jeg har 
gitt dem tegn hundrevis av ganger, og 
hva har de gjort? tidene har ikke 
forandret seg, mange av Mine 
prestevidde sjeler er akkurat som før, 
replikaer av fariseerne! Jeg har gitt 
dem tegn, men de vil ha tegn som kan 
bevises; de vil ha bevis; 
 
Vil Du gi dem et bevis på de tegn Du ga 
dem tidligere, og et bevis på denne 
åpenbaringen? 
 
alt Jeg vil gi dem er deg selv, Mitt 
barn; 
 
Men, Herre, det er ikke overbevisende. 
Jeg er ikke overbevisende. Jeg er ikke 
noen som kan overbevise! De kommer til 
å le meg rett i ansiktet. 
 
Jeg har velsignet deg; 
 
Men Herre, jeg vet at det er Deg, og noen 
få andre også. Men mange vil være 
uenige, siden det ikke finnes noe pålitelig 
bevis på at det er fra Deg. Jeg er ingen 
ting, og Du vet det. 
 
datter, la Meg være alt, forbli et 
ingenting, og la Meg være alt; jo 
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mindre du er, desto mer er Jeg; Jeg 
har nå latt Min Rettferd ramme 
menneskeheten; nå høster de hva de 
har sådd; 
 
Finnes det ingen utvei, at alt på en eller 
annen måte blir slik Du vil, slik at Din 
Rettferd ikke skal ramme oss?  
 
Vassula, når Jeg blir tatt imot og ikke 
fornektet av Mine prestevidde sjeler, 
så vil Jeg holde tilbake Min Rettferd 
fra dere; Jeg har advart dem, men de 
holder Mine advarsler gjemt; 
 
Vær så snill, fortell meg grunnen til at de 
gjør dette. 
 
de synes å glemme Min Allmakt og 
Min Rikdom; de er tilbøyelige til å dra 
alt over en kam;1 de vil bare tro hvis de 
ser; de volder Meg sorg, og Mine 
velsignelser teller ikke for dem;  
 2skapning! skapning! forny Min 
Kirke; Vassula, ær Meg; timen er nær, 
elskede, timen er nært forestående; 
Kjærligheten vil komme igjen som 
Kjærlighet;  
 
Takk, Herre. Jeg velsigner Deg. 
 
(De tre siste dagene har jeg kjent en 
uforklarlig smerte i min sjel. Dette 
skjedde mellom 1. og 4. september.) 
 

4. september 1987 
 
(Jesus ga meg et budskap i min private 
kladdebok som forskrekket meg. Jeg 
reiste meg opp og lot budskapet ligge. 
Senere, da jeg fortsatte å skrive, gjentok 
Jesus det samme budskapet. Jeg begynte 
å bli redd. På samme måte som en gang 
tidligere raste tankene mine, og jeg ble 
forvirret og spurte meg selv og Gud, 

                                                
1 Pålitelige bevis, konkrete, som en kan ta på ... 
2 Han vendte seg her mot meg, og ga meg Sine 
befalninger. 

”hvorfor meg?” Hvorfor har all denne 
skrivingen begynt? Hvorfor føler jeg meg 
slik jeg gjør, forbundet med Gud? 
Hvordan var jeg for halvannet år siden, 
og hvordan er jeg nå? Jeg lever i 
Sannheten, og kjenner meg ansvarlig for 
alt som hender. Jeg føler at jeg burde 
behage Gud. Så kommer igjen tvil, tvil 
som får meg til å sette Jesus på prøve. 
Jeg kom tvilende til Ham. Han visste om 
det. Jeg hadde bestemt meg for å skrive 
mine egne ting og selv kontrollere 
hånden min.)  
 
Jesus? 
 
Jeg er; nå? prøv om igjen;3  
 skriv … skriv! Kjærlighet Kjærlighet 
Kjærlighet Kjærlighet; 
 
(De tre punktene viser hvordan Jeg 
kjempet for å skrive, men jeg klarte det 
ikke. Så skrev Han ”skriv” og tvang 
hånden min ned, og den skrev Kjærlighet 
fire ganger på rad, mens jeg kjempet 
imot og forsøkte å stanse hånden min.) 
 
Jeg er Kjærlighet; Jeg vil minne deg 
om at Jeg har lagt Mitt Freds- og 
Kjærlighetskors på dine skuldre; opp! 
opp! løft! løft! datter, innser du 
hvorfor Jeg har oppfostret deg? Jeg 
har oppfostret deg for at du skal 
forene Min Kirke; alter, har Jeg ikke 
sagt at du vil høre sannheten fra 
barnets munn og ikke fra den lærde? 
Jeg har sagt at den lærde skal høre og 
høre, men ikke forstå, se og se igjen, 
men ikke skjønne, for deres hjerter har 
blitt harde; de har lukket sine ører og 
øyne; 
 Vassula, Jeg har oppreist deg fra de 
døde og undervist deg med Visdom; 
frykt ikke, og gå framover; 
 
(Jesus ga meg en visjon av meg selv som 
stod vendt mot Ham. Jeg kjente meg 

                                                
3 Å forsøke å kontrollere hånden min. 
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usikker. Han holdt hendene mine, og 
mens Han gikk bakover, så dro han meg 
fremover.) 
 
å, datter, som Jeg elsker deg! Min 
blomst, alt du føler kommer fra Meg; 
gå fremover; 
 
(Det kjentes som om jeg tok mine aller 
første skritt og jeg var begeistret!) 
 
Vassula, din blygsel bedårer Meg; 
datter, skriv ned ordet: 
 

Garabandal 
 
Vassula, da Jeg vekket deg opp fra din 
søvn, så var det ikke bare for å vekke 
deg, det var også for å kunne bruke 
deg, elskede; din renselse skjedde ikke 
bare for at du skulle være ren, den 
skjedde også for at du skulle føle Mitt 
Nærvær og være i Mitt Nærvær; Jeg 
brukte deg ikke bare for å skrive ned 
Mine Budskap og ønsker, det var også 
for at Jeg kunne nedtegne Mine 
velsignelser for Mine små barn fra 
Garabandal;  
 Jeg kommer for at Mitt Budskap 
skal bli forherliget; alter, hold denne 
flammen brennende; ved Min Makt vil 
Jeg fornye Min Kirke; elsk Meg, bli 
ikke vaklende, støtt deg til Meg og hvil, 
Jeg vil hjelpe deg med å gå framover; 
timen er nær; be med Meg, 
 
”Far,  
la meg falle i Dine armer, 
la meg hvile nær Deg, 
hellige meg, Far, 
når Du tar imot meg, 
tilgi meg mine synder som jeg har 
tilgitt andre 
Ære være Gud, min Far, 
jeg velsigner Deg; amen” 
 
 

5. september 1987 

 
Vassula, frykt ikke; skriv ordet 
Garabandal;  
 Garabandal er fortsettelsen av 
andre tegn; Garabandals åpenbaringer 
er autentiske; tro alle dere som ikke 
har sett; tro, tro; datter, Jeg har brukt 
deg for å kunne åpenbare Meg Selv 
gjennom deg; Min Mor har åpenbart 
seg for Mine utvalgte sjeler; fra deres 
munn er Sannheten blitt uttalt, men 
mange av Mine prestevidde sjeler 
sådde tvil rundt deres vitnesbyrd, og 
noen av dem benektet det hele;  
 Jeg har åpenbart Meg gjennom deg 
for å fjerne denne tvilen som råder 
rundt Garabandal; åpenbaringene i 
Garabandal er ekte og Mine barn har 
virkelig sett Min Mor og hørt Hennes 
Budskap; Vassula, en tyngre prøvelse 
vil komme over deg, en prøvelse som 
vil gjøre at Mitt Kors hviler enda 
tyngre på dine skuldre, og som vil fylle 
opp Mitt Rettferdsbeger; Jeg har 
advart verden på forhånd; 
 
Min Gud, antageligvis er det svært få 
som kjenner til denne hendelsen. 
 
det er sant, det er mange som ikke 
kjenner til det, som følge av tvilen og 
frykten som Mine prestevidde sjeler 
huser; ved å tvile fornekter de Mine 
Himmelske Verker, de har glemt at 
Jeg er Allmektig; med sine forherdede 
hjerter har de mistet sin åndelighet; 
forblindet søker de uten lys og uten 
Visdom;  
 alle Mine Verker har alltid blitt gitt 
til barn og aldri til de lærde; Mine 
Verker framstår som uortodokse i 
deres øyne, men det er fordi de 
sammenligner seg selv med Meg;  
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 siden tidenes morgen har Jeg aldri 
forlatt dere;1 Vassula, husker du 
fariseerne? 
 
Ja, Herre. 
 
ved en anledning beskyldte de Meg for 
å tale imot Moseloven; hvilken 
forskjell er det i dag? Jeg ble anklaget 
for å sitte til bords med syndere og for 
å bryte mot deres Lov; dagens 
anklager og tvil skiller seg ikke stort 
fra dette; la Meg si deg at de som 
benekter åpenbaringer, syn og 
Budskap, det er de som sårer Meg; de 
er tornene i Mitt Legeme; for en stund 
tilbake2 fortalte Jeg at Jeg med 
Himmelsk Kraft vil føre deg rett inn i 
dybdene av Mitt Blødende Legeme; 
Jeg sa at Jeg med Min finger vil peke 
ut for deg de som sårer Meg; Jeg er 
Jesus Kristus, Guds elskede Sønn; 
Vassula, frykt ikke, for Jeg er foran 
deg; 
 
 

6. september 1987 
  
Jesus? 
 
Jeg er; vil Jeg noen gang forlate deg? 
Min blomst, omgi Meg med 
kjærlighetskranser; samle Mine barn 
rundt Meg, la Meg velsigne dem; Jeg, 
som har ventet på dem, Jeg har ventet 
på dette øyeblikket; Jeg kommer for å 
ønske dem velkommen og for å 
velsigne dem; samle Mine elskede, 
Mine egne, Mine lam; hold rundt dem 
for Meg, klapp dem kjærlig for Meg, 
minn dem på Mitt Løfte; elsk dem, 

                                                
1 Han lot meg forstå at tegnene er gitt for å minne 
oss om Hans Nærvær blant oss, for å oppmuntre 
oss. 
2 11. juni ga Gud meg det samme budskapet. Han 
sa at Han ikke ville spare dem. På det tidspunktet 
visste jeg ikke hvem han refererte til. 

foren dem; kom nærmere Meg, la Meg 
undervise deg med Visdom; 
 
 

7. september 1987 
 
fred være med deg; 
 
Med Deg også, Herre. 
 
ta Meg opp i deg, Min blomst; la Mitt 
Lys skinne på deg og la dine 
bekymringer svinne hen; Min Pust vil 
blåse dem vekk og deres bygningsverk 
vil brake sammen, de vil viftes vekk og 
du vil stå tilbake smilende; Min 
rettferds dugg vil forskjønne deg, Min 
blomst, ta imot dagens budskap fra 
Meg; frykt ikke, for Jeg har lagt Mine 
planer lenge før du ble født; 
 
Betyr det at hva som enn hender med 
meg, med Dine Budskap og med alle, så 
skjer det ved Din Vilje? 
 
ja, elskede, alt som vil komme, det vil 
komme fra Meg; 
 
Jeg er redd for å svikte Deg, Herre. 
 
hvordan skal du kunne svikte Mine 
planer, tenk etter, du er ingenting; så 
hvordan kan et ingenting være 
noenting, og hvordan skal dette 
noenting overhodet kunne svikte Mine 
planer? men du er ingenting, så 
bekymre deg ikke; overlat alt i Mine 
Hender; Vassula, Jeg er din Lærer; 
frykt ikke når du er med Meg; 
 
Det er noe jeg ønsker å si. 
 
bare si det; 
 
Vet Du at det hender jeg tror jeg har gått 
helt fra vettet, at jeg er gal?  
 
Jeg vet det; 
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Tenk da på dem jeg en dag viser dette til! 
De kommer til å bli sjokkerte. De vil si at 
de kan finne en naturlig forklaring. De 
kommer rett og slett ikke til å tro. 
 
å tro er også en nådegave; å ha tro er 
også en nådegave. å se, høre og forstå 
Mine Himmelske Verker er også en 
nådegave, alt er gitt av Meg; 
 
Ja, Herre. 
 
Vassula, Jeg har arbeidet med deg; ær 
Meg, datter; 
 
Med Din hjelp vil jeg ikke svikte Deg. 
 
lytt da til disse ordene fra Min Mor; 
 
Vassula, pethi mou,1 vær ikke redd, 
Jeg er med deg; Min Sønn Jesus har 
helt klart valgt å ikke gi deg de 
bevisene og tegnene du ba Ham om å 
gi deg, og Han har sine grunner til det; 
men Han har gitt deg nådegaven å tro, 
Han har undervist deg med Visdom; 
Vassula, du har virkelig trodd blindt; 
 
Har jeg? 
 
det har du, ellers ville du ikke med en 
slik hengivenhet ha kommet til Oss for 
å skrive og la deg bli brukt etter Hans 
Vilje; gjennom dette beviser du, 
elskede, at du tror blindt, og Gud 
gledes over det; din tro er sterk; ved 
ditt eksempel vil Jesus at også andre 
skal komme til tro og tro blindt på 
Hans Himmelske Verker, og være 
uskyldige og som barn som Gud gleder 
seg over; 
 
Hva om de ikke gjør det, Jomfru Maria?2 
 
                                                
1 Gresk: ”Mitt barn.” 
2 Jomfru Marias stemme forandret seg plutselig og 
hun lød veldig alvorlig. 

du kommer til å lide mye; du vil være 
som et speil som reflekterer Jesu 
bilde; Hans lidelser vil gjenspeiles i 
deg; 
 
Vantro og forakt? 
 
nettopp; Jesus kommer til å lide; Hans 
lidelser vil vises på deg; 
 
Men ettersom Han la sin plan for lenge 
siden, hvorfor kunne Han ikke gjøre det 
slik at ingen ville si i mot Ham?  
 
Mitt barn, dette er måten mennesker 
tenker på; glem ikke Hans 
undervisning; Jesus vil at Hans Verker 
skal tas imot gjennom nåde;3 
 
Jesus sa til meg at Han ikke vil tillate 
noen å skade meg. 
 
det har Han virkelig sagt, og Jeg sier 
deg dette, datter; Jeg vil heller ikke 
tillate noen å skade deg! Jeg elsker 
deg, og Jeg vil ikke se på at de sårer 
deg; 
 
( Jeg ble veldig rørt.) 
 
Jeg er en feiging. Jeg frykter, men jeg 
skal klynge meg til Deg og Jesus. 
 
datter, Jeg vil fortelle deg enda mer; 
Gud har lagt Sin Rettferdighet på 
menneskene og Hans beger er nå fullt; 
lytt nøye til Meg, utover disse ordene 
finnes mange flere; ær Gud, Vassula; 
Jeg er din Hellige Mor; datter, stol på 
Meg; bli ikke trett av å kjempe; kom i 
hu at Jesus ble forlatt av alle på veien 
til korsfestelsen; Han bar Sitt Kors 
alene; 
 
Ja, Mor, jeg vil ikke be om noe mer enn 
det Han gir meg. 
                                                
3 Med andre ord så er vi frie og har vår egen frie 
vilje. 



142 Sant liv i Gud
  
 
 
Vassula, la Meg få besvare spørsmålet 
du holder tilbake; hvis de ikke tror nå 
heller, vil Guds vrede vokse og fylle 
Hans Rettferds Beger; det vil bli som i 
visjonen Gud har gitt deg;1 be og 
godtgjør, for Tidens slutt2 er nær;  
 
Ja, Mor, må Gud velsigne Deg. 
 
det er Jeg, Jesus; Mitt barn, forbli 
liten; la oss snakke med hverandre; la 
oss dele denne dagen; la Meg få være 
din Hellige Følgesvenn; 
 
Herre, la meg få snakke med Deg. Jeg vil 
huske på Ditt Nærvær. 
 
kom, oss, vi; 
 
 

7. september 1987 
 
fred være med deg, datter; kom i hu 
disse ordene som Jeg ennå en gang vil 
gi deg; legg dem enda mer på sinnet 
nå;  
 ”Jeg, Herren, står for døren og 
banker; om noen hører Min røst og 
åpner døren, vil Jeg gå inn til ham og 
holde måltid, Jeg med ham og han 
med Meg; den som seirer, vil Jeg la 
sitte sammen med Meg på Min Trone, 
slik Jeg Selv har seiret og satt Meg 
med Min Far på Hans Trone; den som 
har ører, hør hva Ånden sier til 
Kirkene;” 
 datter, fortell dem, fortell dem; 
minn dem på Mine ord, for de har 
glemt dem; 
 
Jesus, hjelp meg. 
 
Jeg vil alltid hjelpe deg, Vassula; 
 

                                                
1 1. september 1987. 
2 Slutten på en tidsalder. 

(Jeg sukket.) 
  
Takk, Herre. 
 
 

8. september 1987 
 
Vassula, gled Meg og ta imot Meg; Jeg 
vil at du skal følge Meg; Jeg vil føre 
deg til Mitt Tabernakel for å møte Meg 
der; ta imot Meg, og Jeg vil velsigne 
deg;3 
 Jeg elsker deg; 
 
Jeg elsker Deg, Herre. Jeg skal gå. 
 
 

9. september 1987 
 
Vassula, Jeg vil at de ordene Jeg skal 
gi deg blir kjent, Jeg ønsker at de 
ordene skal bli spredt over alt, ”Jeg, 
Herren, velsigner Mine barn i 
Garabandal;”  
 Vassula, velsign dem, foren dem; 
 
Herre, med Din hjelp vil jeg gjøre det... 
 
(Så ’brøt helvetet løs’. Satan var rasende. 
Demonene hans også. De har til og med 
navn. Jeg vet hvem de er som angriper 
meg.) 
 
Vassula, kom; Jeg vil la deg forstå 
hvilket hat de har til deg; frykt ikke; 
 
(Jesus tok meg med under jorden. Der 
stod vi. Jeg gjenkjente helvete på at 
føttene mine var i slimete og klebende 
sort søle.  Det var en hule. Jesus ba meg 
om å lytte. ”Aha, det er henne igjen, nok 
en hurpe! Bo, vær på vakt nå, sår henne, 
gjør henne til krøpling for alltid. Skad 
henne, slik at vi vinner, skamfer henne. 
Hun kjenner hvordan jeg hater henne og 
resten av hans skapninger. Sabi, gå du 

                                                
3 Jesus kaller meg igjen til å motta Den hellige 
kommunionen. 
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også og skad henne. Jeg hater dere alle 
sammen!” Satan var igjen som en 
galning. Jesus førte meg ut derfra igjen.) 
 
nå som du har hørt hans hat, må du 
innse hvor bestemt han er på å få deg 
til å slutte å skrive; Jeg, Jesus, elsker 
deg, og Jeg beskytter deg under Mine 
vinger, Jeg slipper deg ikke et øyeblikk 
ut av syne; 
 
(Senere:) 
 
Vassula, les ikke disse bøkene, de 
inneholder verken Visdom eller 
Sannhet; Visdom finnes i den Hellige 
Bibel; Jeg er glad for at du hørte på 
Meg; 
 
(Jeg hadde ikke gjort mye ettersom 
jeg hadde brukt mesteparten av tiden 
til meditasjon. Da jeg merket hvor 
lang tid som var gått, begynte jeg å 
forberede maten. Så snart jeg hadde 
begynt å arbeide, avbrøt Jesus meg 
og sa: ”Vassula, har du et øyeblikk til 
overs for Meg?” Jeg sa, ”Ja, jeg har 
millioner øyeblikk for Deg, ikke bare 
ett.” Jeg forlot arbeidet og gikk for å 
skrive. Han ba meg stoppe med å lese 
en bok jeg holdt på med, ettersom den 
ikke var bra. Boken tok opp ting jeg 
aldri hadde hørt om, om legender og 
religioner, og alt var skrevet av 
mennesker som ikke var teologer.)  
 
(Senere på kvelden.) 
 
alle disse delene av Mitt Ansikt ble 
skadet; 
 
(Jeg så på bildet av Det hellige linkledet i 
Torino.) 
 
Alt det jeg ser, Herre? 
 
ja, alt; de rev bort en del av Mitt 
skjegg, de skadet Mitt høyre øye; 

 
Jesus, jeg vet ikke hva jeg skal si. 
 
si til Meg; Jeg elsker deg! 
 
JEG ELSKER DEG. 
 
Vassula, mist ikke motet, ALDRI; Jeg 
er med deg; sammen bærer vi Mitt 
Kors; 
 
 

10. september 1987 
 
Jeg elsker deg; tro blindt på Meg inntil 
Jeg kommer for å befri deg, Vassula; 
 
Jesus, jeg vet at Du til tider må være 
svært misfornøyd med meg, og det er 
når jeg tviler. Da er jeg som et 
gangestykke: hvis Du ganger Thomas 
med ti, så er resultatet meg. 
 
Min blomst, du er skjør, og det er det 
som tiltrekker Meg; vet Jeg ikke om alt 
dette, elskede? Jeg er din Styrke; 
 
(Jesus hvisket noe i øret mitt som jeg 
bevarer som en hemmelighet.) 
 
Vassula, Garabandal er Fortsettelsen 
av Mirakler; og i mellom disse 
Miraklene har Jeg gitt andre tegn; 
 
Kan Du skrive hvilke mirakler det 
gjelder? 
 
skriv: Lourdes, så Fatima; nå vil Jeg at 
du skriver Garabandal i San Sebastian; 
Ær Meg! kom i hu at Jeg er denne 
verdens Lys; 
 
(Så med ett minnet Jesus meg om en 
drøm jeg hadde hatt sist natt, og som jeg 
hadde glemt. Det var visjonen jeg så for 
ikke så lenge siden, men den virket verre 
i drømmen.) 
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hør, Jeg har latt deg se visjonen i 
drømme, så du kunne føle den; nei, 
det er ingen utvei! 
 
(Jeg husker at da jeg så den komme som 
en kjempebølge, forsøkte jeg å løpe og 
gjemme meg. Men jeg visste at det var 
umulig.) 
 
Men hvorfor må Du gjøre dette hvis Du 
elsker oss? Hvorfor? 
 
Jeg er kjent både som Kjærlighetens 
Gud så vel som Rettferdighetens Gud; 
 
Hva kan vi gjøre for å stanse dette? 
 
enorme godtgjørelser kreves nå fra 
dere alle, dere må forenes og bli ett, 
elske hverandre, tro på Meg og tro på 
Mine Himmelske Verker, for Jeg er 
alltid blant dere; 
 
 

11. september 1987 
 
Vassula, la Meg fortelle deg at 
Visdommen ikke bare har lært deg å 
finne Fred; Visdommen har ikke bare 
dekket deg med myrra og svøpt deg i 
duften av Hennes Opphøyde 
Kjærlighet; Visdommen har ikke ført 
deg på slingrete veier gjennom redsler 
og prøvelser, for så å forlate deg nå; 
nei, Vassula, Jeg har ført deg dit Jeg 
ønsket at du skulle være; det Jeg har 
påbegynt og velsignet, det vil Jeg 
fullføre; kom, hvil på Min skulder; 
 
(Senere:) 
 
Mitt barn, sjelden finner Jeg trofasthet 
hos mennesker;  
 Jeg vil advare deg mot menneskers 
svakhet, som er troløshet; Jeg elsker 
deg og Jeg vil støtte deg, for Jeg vet 
hvor skjør du er; blomst, la Meg få 
kysse deg; 

 
(Jeg lente meg mot Gud, og Han kysset 
min panne, jeg, Hans barn.) 
 
Jeg elsker deg, Jeg helliget deg, Jeg 
befridde deg; kom, Jeg og du, du og 
Jeg, vi, oss, ær Meg og elsk Meg 
inderlig; 
 
(Jeg elsker Deg. Hellige Far, kan jeg få 
kysse Dine hender?) 
 
gjør det alltid, datter; 
 
(Jeg kysset Hans håndledd.) 
 
 

12. september 1987 
 
Trofastheten finner alltid en måte å 
være sammen med Meg på; elsk Meg 
og vær trofast, Mitt barn; Mine Verker 
kan ikke sees av de lærdes øyne; Jeg 
har skjult Mine Verker for dem; Min 
skjulte Visdom gir Jeg til de ydmyke 
og til de som er som barn; 
 datter, Jeg er Ånd1 og Jeg har 
kommet til deg og undervist deg som 
Ånd til ånd; Min undervisning ble gitt 
deg på en åndelig måte og ikke på den 
måten man underviser i filosofi; 
Vassula, vær forberedt på det som må 
komme, for en ikke-åndelig person vil 
ikke tro at disse verkene kommer fra 
Guds Ånd; ettersom de overgår hans 
forstand og bare kan forstås med 
Åndens hjelp, kommer han til å trosse 
dem; Jeg, Herren, vet hva de lærde 
tenker, og Jeg sier deg med sannhet at 
de ikke overbeviser Meg; 
 
(Av en eller annen grunn led sjelen min 
den kvelden. Jeg lengtet etter Gud. Jeg 
angret. Jeg spurte om Han ville høre på 
meg, og om Han hadde et øyeblikk ledig 
for å lytte til min anger. Jeg vendte meg 

                                                
1 2. Kor. 3:17 og 1. Pet.1:11 
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mot Gud med en haug av synder igjen...) 
 
 

13. september 1987 
 
(8. september kalte Jesus meg til Den 
Hellige Kommunionen. Jeg gikk i dag og 
tok imot Ham.) 
 

Far i Himmelen,  
la ikke mennesker få ødelegge meg.  

La dem ikke få ta fra meg det  
Du allerede har gitt meg.  

Jeg frykter deres ufølsomhet,  
og når de lukker hjertene sine  
for Dine Himmelske Verker,  

og når de lukker ørene, 
er jeg så svak og sårbar.  

Med ett ord  
kan de knekke meg 

 like lett som man knekker et halmstrå. 
 
å, Vassula, Vassula, ta Min Hånd; hvis 
de forfølger deg, så er det Meg de 
forfølger; hvis de håner deg, så er det 
Meg de håner; Kjærligheten lider; 
 
Beskytt meg, Far, mot disse menneskene. 
 
Kjærligheten vil hjelpe deg; smykk 
Meg med renhet, vær Mitt alter; bær 
Mitt Kors sammen med Meg; alter, 
sørg ikke; 
 
Jeg velsigner Deg, Far. Jeg lengter etter 
Deg. 
 
(Senere:) 
 
(Denne søndagen, 13. september, var den 
andre gangen siden åpenbaringene 
begynte at sjelen min gjennomgikk en 
forferdelig smerte, en tristhet uten noen 
forklarlig grunn, en bitterhet jeg ikke 
trodde at jeg ville overleve. Fysisk gjorde 
det også vondt. Brystet mitt var tungt og 
smertene gikk utover i armene. Jesus 
kalte på meg:) 
 

Vassula, samstem ditt sinn med Meg 
og kjenn Min smerte; de korsfester 
Meg på nytt; 
 
Hvorfor, hvorfor gjør de dette mot Deg? 
 
elskede, de vet ikke hva de gjør; 
 
Hvem er det som gjør dette? 
 
mange sjeler; Jeg elsker dem og likevel 
avskyr de Meg; Vassula, del Min 
smerte; vær ett med Meg; 
 
Vi, oss, Herre? 
 
ja, datter, sammen lider vi på grunn av 
menneskenes utroskap; hold Min 
Hånd, sammen; 
 
Sammen, Herre. 
 
 

15. september 1987 
 
Jesus, jeg holder ikke ut at de sårer Deg 
hele tiden. Skynd deg og få ut de tornene! 
 
å, datter, Jeg vil peke dem ut for deg, 
den ene etter den andre; Jeg vil 
fortelle deg hvor de befinner seg, og 
med Min Styrke skal du plukke dem ut 
én for én; og i stedet for de tornene 
som såret Meg, vil Jeg la deg skjenke 
Meg bare blomster fra Min skjønne 
hage; for de har grodd i Mitt Lys og 
spredt sin søte duft utover jorden og 
forskjønnet Min hage; i Mitt Hjerte og 
i Dets innerste har Jeg forsatt 
spydspissen; Vassula, også den vil bli 
fjernet; med Min Kraft vil Jeg trekke 
den ut; denne gangen vil Jeg ikke 
skåne dem! 
 foren Mine lam og fortell dem at, 
”Jeg, Herren, velsigner dem” 
 
 

17. september 1987 
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Vassula, Jeg sender deg til ham1, så 
han kan få høre om Mitt Budskap; vil 
du be ham om å motta deg? vil du 
spørre ham om å lede deg?2  
 
(Plutselig så jeg, i en visjon fra Herren, 
demonene som farer rundt i verden. Nå 
var de kastet ut! Det var som om den 
tørre jorden de stod på, ristet og sprakk. 
Den løftet seg selv opp som en neve og 
kastet dem vekk. Hjelpeløse falt de 
bakover, helt uten kraft.) 
 
Jeg kommer for å forene Mine barn og 
velsigne dem; 
 
 

18. september 1987 
 
(Denne fredagen møtte jeg den greske 
sognepresten inne i Den gresk-ortodokse 
kirken. Jeg fortalte ham alt. Han lyttet 
og aksepterte alt det jeg sa. Han ønsker 
nå å se nærmere på åpenbaringen.) 
 
 

20. september 1987 
 
datter, nå må du ha forstått hvordan 
Jeg arbeider; tro, Min Vassula, for i 
deg vil Jeg puste inn mange flere 
åpenbaringer; overgi deg selv 
fullstendig til Meg, og la Min finger 
tegne Mitt Ord på deg; Mitt barn, kom 
og kjærtegn Meg; 
 
Ja, Herre. 
 
(Med dette mener Jesus at jeg skal 
kjærtegne Ham på det store portrettet 
jeg har av Ham fra Det hellige linkledet. 
Når jeg snakker med Ham har jeg for 
vane at jeg ofte strekker ut hånden mot 
Hans portrett. Jeg stryker hånden over 
Hans Sår, som for å tørke bort 
blodstripene og trøste Ham. Jeg gjør 
                                                
1 Den gresk-ortodokse presten Alexanthros. 
2 Her mener Gud, gi meg råd. 

dette uten å tenke over det, som en følge 
av meditasjonen som oppsluker meg 
fullstendig.) 
 
 
Vassula, åpenbaringene i Garabandal 
av Meg Selv og Min Mor burde bli 
forklart som ekte; lytt til Meg, Vassula, 
hver gang Min Mor åpenbarte seg for 
Mine utvalgte sjeler og opplyste dem 
med Sin nåde, så stod Jeg ved siden av 
henne, men ikke noe øye kunne se 
Meg; noen ganger viste Jeg Meg som 
et lite barn, for å velsigne dem som 
æret Meg; 
 datter, Jeg ønsker at disse 
åpenbaringsstedene blir æret mer; Jeg 
ønsker at Den Hellige Stol ville ære 
Meg ved å velsigne disse Hellige 
stedene; Vassula, Jeg mener ikke 
Lourdes og Fatima, Jeg mener også 
Garabandal; Jeg kommer for å ære 
åpenbaringene i Garabandal;  
 Jeg ønsker å se Min Hellige Stol 
velsigne stedet der, rette opp alt som 
Mine prestevidde sjeler som sårer Meg 
har fordreiet og feilaktig formidlet, 
løfte bort tvilen og viske bort 
misbruket til de som benektet 
åpenbaringene; ville Min Hellige Stol 
gjøre dette for Meg? 
 
Herre, min Gud, hvordan kan de få vite 
alt dette? 
 
Vassula, overlat dette arbeidet til Meg; 
Jeg vil finne en måte å la dem få vite 
dette på; datter, Jeg ønsker at hver 
gang Jeg gir et tegn på Mitt Nærvær, 
uansett hvor lite det er, så ønsker Jeg 
at Min Hellige Stol skal ære Mitt tegn 
ved å velsigne det; Jeg vil at verden 
skal kjenne til Mitt Nærvær, Mine 
Rikdommer, Min Nåde og Mine 
Himmelske Verker; Jeg ønsker at Min 
Hellige Stol skal forkynne Mine tegn i 
større grad og slik gi føde til verden; 
Jeg vil at Mitt land skal være 
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fruktbart; la dem ikke plukke de få 
blomstene som er igjen; Jeg vil at 
denne ødemarken skal bli overrislet; 
hvem vil vanne Min hage? hvorfor 
neglisjerer de Mine blomster? 
 
Elskede Jesus, hvis jeg ikke tar feil, så tok 
det dem syv år å bekrefte Ditt mirakel i 
Fatima. Min Gud, jeg ser benektelser, 
irettesettelser og vanskeligheter med å 
akseptere. 
 
Min blomst, sørg ikke; la Meg hjelpe 
deg; Vassula, Jeg når alltid Mine mål; 
 

 
21. september 1987 

 
Min Gud, jeg vil så gjerne at alle skal 
elske Deg, vende seg til Deg og 
gjenkjenne Deg. 
 
å, datter, hvor mye ønsker ikke Jeg 
også dette! 
 
(Det virket som om Gud lengtet etter at 
dette skulle skje!) 
 
Hvor jeg ønsker at verden ville innse at 
Du er blant oss, alltid tilstede. Så høyt Du 
elsker oss. Hvor jeg ønsker at de ville 
innse at vi bare streifer forbi på jorden, 
og at Du venter på oss. Hvor jeg ønsker 
at de ville elske hverandre, at de ville 
stanse sitt hat og egoisme – at de ville 
leve for hverandre, ta vare på hverandre 
og tilbe Deg, vår Far, og forenes. Hvor 
jeg ønsker at de ville tro på Dine tegn, og 
ikke gjemme dem vekk og tro at de ved 
det gjør Deg en tjeneste. Hvor jeg ønsker 
at de ville innse hvor feil de tar og se 
Dine Rikdommer! 
 
Vassula, det er Jeg som har gitt deg de 
ønskene du nå har; de er i ferd med å 
gjennomsyre deg, og Jeg vil holde Min 
Flamme levende i deg for alltid, Mitt 
alter; spre Mine ord, ”Jeg, Herren, 
velsigner Mine barn i Garabandal” 

 
Herre, jeg gjør alt jeg kan for å spre 
budskapene videre. Jeg trenger hjelp for 
å spre dem til enda flere. 
 
Vassula, Jeg har gitt deg vitner; 
 
Mener Du vennene mine? 
 
også andre; 
 
Mener Du fra Kirken, prestene? 
 
ja, Vassula, de er dine vitner; 
 
Ja, Herre. 
 
la Meg risse inn Mine ord på deg; 
 
Jesus, jeg kom akkurat til å tenke på at 
det er en mann som overhodet ikke tror 
at åpenbaringen er fra Deg. Han er den 
første. 
 
Jeg vet det; 
 
Men hvorfor? 
 
av den enkle grunn at han er lærd; 
 
Min Gud, jeg har så mange ønsker! 
 
bare be Meg; 
 
Bare be Deg? 
 
ja, elskede, be; 
 
Om hva som helst? 
 
om hva som helst; 
 
Min Gud, jeg ønsker en forandring til det 
bedre. Jeg ønsker at deres hjerter settes i 
brann av kjærlighet til Deg, og at 
milliarder tilber Deg, priser Deg, alle 
knelende. Jeg ønsker at de skal få kjenne 
som jeg gjør hvor høyt Du elsker oss,  
hvor nær Du er oss og hvor nær vi kan 
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være Deg; en Far, en Venn, en Gud, alt i 
en. Kunne Du ikke la Ditt Lys skinne på 
dem og vekke dem opp som Du gjorde  
med meg? Jeg vil at de skal få dele 
samme glede og nærhet som jeg har med 
Deg. Vær så snill, Far, de er også Dine 
barn. 
 
Vassula, alt vil bli gjort; Jeg vil føre 
mange tilbake til Meg, til tross for 
deres ondskap, så vil Jeg hjelpe dem; 
bli ikke trett av å streve sammen med 
din Gud; 
 vi, oss? 
 
Ja, Herre. 
 
 

22. september 1987 
 
litt oppmerksomhet gleder Meg! 
datter, Jeg er fornøyd; 
 
(Jesus fortalte meg dette fordi jeg 
konsentrerte meg om Hans Nærvær, og 
jeg forsøkte å se hvordan Han så ut. I 
dag var håret Hans gredd helt bakover.) 
 
når Jeg merker at du forsøker å være 
oppmerksom på Mitt Nærvær, så ærer 
det Meg; la oss be; datter, begynn på 
denne måten, 
 
”Å, Elskede Skaper, Hellige Ånd, 
Jeg velsigner Deg for de Verker 
Du har latt regne over meg, 
Jeg velsigner Deg for Lyset  
Du har utgytt over meg, 
Ære være Gud den Allmektige,  
amen” 
 
(Jesus visste at jeg hadde vanskeligheter 
med å finne de riktige ordene for å prise 
Ham. Denne bønnen er spesielt for meg.) 
 
 

23. september 1987 
 

trolovede, lytt ikke til dem som 
befinner seg i dyp søvn, for de vet 
ingen ting, føler ingen ting, ser ingen 
ting, hører ingen ting; hvordan skulle 
de kunne det, når de sover og er helt 
ubevisste! 
 
(Jesus lot meg forstå at det er to 
verdener, en som er materiell, fysisk, og 
den andre usynlig og åndelig. 
Senere, langt senere, etter at mitt 
apostolat begynte, ble jeg invitert til å 
møte en av dem som tok i mot 
åpenbaringene i Garabandal. Det var 
som om Gud bar meg på Sine Vinger, 
sånn at jeg kunne velsigne henne slik 
Gud ville at jeg skulle gjøre, og gi en 
velsignelse til de andre også over 
telefonen. Jeg begynte å forstå hvordan 
Gud arbeider. Han ber oss om noe som er 
nesten umulig for oss å utføre,  men Han 
hjelper deg å utføre det med Åndens 
Kraft.) 
 
kom, det er Jeg, Jesus Kristus, Guds 
Elskede Sønn; Jeg kan, hvis Jeg ville, 
gi deg flere bevis, men Jeg har Mine 
grunner for å begrense deg; det 
behager Meg å lede deg blindt, det 
ærer Meg;  
 dessuten vil Jeg at dette skal bli en 
lærepenge for dem som er forblindet 
av sin egen visdom; Jeg vil at du skal 
være uskyldig, enkel; Jeg har ledet deg 
på denne spesielle måten for at Mine 
religiøse sjeler skulle forstå at Jeg, 
Herren, gir i overflod; datter, fortell 
dem at det ikke er vanskelig å tro på 
Mine Overnaturlige Verker; for er Jeg 
ikke Gud og Ånd?  
 vær som barn og tro; hvilket barn 
ville tvile på at det er Jeg som skriver 
og leder deg på denne måten, om du 
viste dem Mine Verker? vær uskyldig! 
 
 

24. september 1987 
 
(Jeg følte Jomfru Maria nær meg.) 
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Vassula, ja, det er Jeg, din Mor; Jeg 
har åpenbart Meg for Mine barn i 
Garabandal; Jeg lot dem se Meg og 
høre Meg; Jeg har vist Meg for dem, 
og de vet det; Jeg vil at du skal 
velsigne dem; 
 
Jomfru Maria, hjelp meg å oppfylle Dine 
ønsker.  
 
Jeg vil lede deg, Vassula; 
 
Takk. 
 
(Jeg var forbauset. Senere kjente jeg 
røkelsesduft rundt meg.) 
 
det er Jeg, Jesus; Jeg velsignet deg og 
omga deg med Min røkelsesduft;  
 ecclesia vil fornyes! vi er ett; når Jeg 
har forenet Min Kirke, skal Jeg ikke 
vente lenger; kan du føle hvordan Min 
Sjel lengter etter deg? Jeg vil hente 
deg, elskede; Jeg elsker deg; 
 
(Jeg var glad for å høre dette.) 
 
Jeg føler at jeg ikke lenger hører til her 
og at jeg lever i landflyktighet her på 
jorden. 
 
elskede, Jeg lider også over at du er i 
landflyktighet, men alt vil ikke være 
forgjeves; Jeg elsker Mine skapninger, 
og du skal bringe Mine skapninger 
tilbake til Meg; Jeg lider av å se deg 
nede på jorden; lev for Meg, datter; du 
må komme i hu hvordan Jeg ofret Meg 
Selv; ville du gjort det samme for Meg, 
din Far? 
 
Gjør meg verdig for Deg og for hvilket 
som helst offer, Herre. 
 
elskede, Jeg, Herren, velsigner deg; 
kom, alt vil ikke være forgjeves; 
 
 

25. september 1987 
 
(Jeg kjente røkelsesduften igjen denne 
morgenen. Jeg visste at Han stod på 
akkurat det stedet.) 
 
Min rest, alt Jeg ber dere om er 
kjærlighet; elsk Meg; spre Mine ord 
som er:  
”Jeg, Herren,  
velsigner Mine barn  
i Garabandal,  
Jeg elsker dem”  
 
elskede, samle dem, foren dem; 
aksepter alt som må komme, om det er 
glede eller lidelse; Jeg er foran deg; 
 
Ja, Herre. La Din vilje skje og Dine 
ønsker bli oppfylt. 
 
kom, føl Meg; la oss dele alt; 
 
 

26. september 1987 
 
Vassula, la oss befri en sjel som er Meg 
veldig kjær og som befinner seg nær 
Satans flamme; hun er ikke klar over 
det lumske spillet han har satt opp 
som en felle for henne; 
 
Hvem er denne sjelen, Herre? 
 
hun er en av Mine bruder; 
 
En nonne? 
 
ja, en nonne; hun har forsømt Meg, 
oppfylt av sin egen forfengelighet; 
elskede, bring henne tilbake til Meg 
med din kjærlighet; Jeg elsker henne; 
elsk Meg, så skal hun bli befridd; 
Vassula, disse Verkene er mysterier for 
deg og for mange, men tro Meg, Jeg er 
Jesus og Visdom; velsigne Meg nå; føl 
Meg, det ærer Meg; alt vil bli gjort i 
tråd med Min plan; 



150 Sant liv i Gud
  
 
 
Jesus, det er SÅ vidunderlig å være 
sammen med Deg på denne måten! 
 
Vassula, 
 
Det er vidunderlig, strålende!! 
 
Vassula, vil Jeg noen gang forlate 
deg?1 elsk Meg, godtgjør for andre som 
har hjerter som er blitt iskalde mot 
Meg; alter, lev for Meg; forny flammen 
din fra Min! alter, glem aldri hvor høyt 
Jeg elsker deg; forbli brennende, tenn 
hjerter og still Min tørst, 
 
Elskede Jesus, hold meg nær inntil Deg, 
for uten Deg går jeg meg vill. 
 
nær Meg skal du forbli, har du glemt 
våre bånd? du er bundet til Meg med 
evige bånd; 
 
Takk, Herre, for at Du tar vare på meg, 
den minste av alle, den som fornektet 
Deg. 
 
Jeg har blitt fornektet selv av Peter, 
men det var på ham Jeg la Min Kirkes 
grunnvoll, har du glemt det? Jeg er 
Herren, som elsker deg umåtelig, og 
på deg, sjel, har Jeg inngravert Mine 
Ord; Jeg er din Styrke; behold Meg i 
ditt hjerte nå og for alltid; 
 
Det skal jeg, Herre. Jeg vil forbli trofast. 
 
kom, la oss dele denne dagen; vær Min 
følgesvenn; 
 
 

27. september 1987 
 
(Igjen var det som om helvetet brøt løs. 
Djevelen raste og plaget sjelen min så 
intenst at jeg ba Herren fortsette uten 
                                                
1 Hver gang Han sier dette, blir jeg så rørt at jeg 
nesten dør. Bare Gud kan si det på den måten. 

meg. Jeg sa at jeg alltid ville elske 
Herren, men at jeg nå ikke hadde styrke 
til å fortsette. Øyeblikkelig angret jeg 
ordene mine. Jeg ba Herren om å forlate 
meg på grunn av min uverdighet. Mens 
jeg hvilte, så jeg meg selv liggende på en 
dårlig vei, jeg hadde falt. Nær meg så jeg 
de bare føttene til Jesus. Han bøyde seg 
og løftet meg opp igjen. Foran meg så jeg 
en stor trapp med omtrent hundre trinn, 
og på toppen av den stod Helgenene. De 
ropte at jeg skulle klatre oppover. Jeg 
snudde meg og fikk øye på en kjent 
skikkelse. Det var en prest. Han hadde 
humor og snakket til meg på italiensk. 
Jeg gjenkjente Padre Pio! Nær ham så 
jeg Hellige Frans av Assisi, som kom meg 
i møte. Alle oppmuntret meg til å 
fortsette.) 
 
Jesus? 
 
det er Jeg; Vassula, frykt ikke; 
 
Tilgi meg, Jesus, for at jeg er svak. 
 
din svakhet vil bli tilintetgjort i Min 
Styrke;  
 
io, sono con te, Padre Pio;  
 
Hender dette virkelig, min Gud? 
 
ja, han er hos Meg, Vassula, og er 
saligforklart av Meg; Jeg er med deg, 
Min Mor og alle Helgenene; 
 
(Senere, på møtet i den karismatiske 
gruppen, klarte jeg ikke å følge med på 
det som skjedde, fordi jeg visste så lite. 
Jeg lengtet også etter stillhet. Jeg følte 
meg skyldig, veldig skyldig og uvitende.) 
 
Vassula, vær ikke bekymret; hvert 
menneske har sin egen måte å ære 
Meg og prise Meg på; Jeg har gitt deg 
denne måten;2 Jeg og du, du og Jeg; 
du skal tilbe Meg i Stillhet; kom i hu at 
                                                
2 Ved å skrive. 
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Jeg har undervist deg om dette for 
noen få måneder siden;  
 
(Sant: 31. mai 1987)  
 
Jeg står ved din side;  
 
(Jeg følte at Han var så nær at jeg kunne 
ta på Ham. Min sjel var lykkelig igjen og 
i fred.) 
 
Mitt barn, er Jeg ikke din Brudgom? 
skulle Jeg da ikke trøste deg når du 
trenger å bli trøstet?  
 kom til Meg, så vil Jeg bære dine 
byrder; kom til Meg, så vil Jeg trøste 
deg! betro deg til Meg, datter, Jeg er 
din Åndelige Veileder; Jeg er din 
Brudgom; Jeg er Han som elsker deg 
mest; Jeg er din Skaper og Gud; kom 
og kast deg i Mine armer og kjenn Min 
varme; 
 
(Jesus forlot sjelen min i fullstendig 
harmoni og fred.) 
 
 

28. september 1987 
 
(Jesus kalte på meg. Jeg var like ivrig 
etter å møte Ham som Han var. Jeg vet 
ikke hvorfor, men det kjentes som om det 
var evigheter siden vi hadde vært 
sammen.) 
 
å, kom, elskede! så utålmodig Jeg har 
ventet på at vi skulle møtes på denne 
måten!  
 sammen, Vassula, sammen skal du 
og Jeg hellige Garabandal; for Hellig 
er det,1 ettersom Min Mor og Jeg viste 
oss der; 
 
La Din vilje skje, Herre. 
 

                                                
1 Også dette skjedde senere uten at jeg selv planla 
å reise dit. Det skjedde på en naturlig måte. 

Vassula, beskjedenhet2 er ingen synd; 
Jeg sier deg dette; 
 
(Jeg ble glad over å høre dette. Plutselig 
lengtet sjelen min etter Ham.) 
 
se på Meg, Mitt barn; når en sjel 
lengter og tørster etter Meg, blir Jeg 
forherliget; lengt etter Meg; Jeg 
betalte for deg med prisen av Mitt Eget 
Blod;  
 Vassula, hvorfor ser du deg om etter 
en Åndelig Veileder? 
 
Jeg vet ikke. 
 
sammen med Meg vil du lære, for Jeg 
er Visdom og Sannhet; kom til Meg, så 
vil Jeg undervise deg; Vassula, Jeg 
elsker deg;  
 fortell ham3 dette, at Jeg vil fornye 
Min Kirke, Jeg vil gjenopplive Min 
Kirke; Jeg har valgt deg til å arbeide 
med Meg; Vassula, møt ham, snakk 
med ham; kjærtegne Meg ved å si 
hvordan Jeg lærte deg å kjærtegne 
Meg og ære Meg;4 elsk Meg, Vassula, 
for kjærlighet avverger guddommelig 
rettferdighet når det er like før den 
slår til mot syndere; 
 
(Senere:) 
 
Vassula, er du glad for at Jeg har 
frigjort deg? 
 
Ja, min Gud, jeg er veldig glad over å 
være sammen med Deg. Jeg føler meg 
knyttet til Deg og lykkelig. 
 
tror du Meg nå når Jeg sier at Jeg har 
Kjærlighetsbånd til deg? 
 

                                                
2 Jeg undret meg over om det var en synd å være 
beskjeden. 
3 Den karismatiske presten. Han er ny her, har 
akkurat flyttet hit. 
4 På bildet av Det hellige linkledet. 
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Det tror jeg nå, Herre. 
 
Mitt barn, velsign Meg; 
 
Jeg velsigner Deg, Jesus. Jeg elsker Deg 
og takker Deg. 
 
Vassula, vet du at tegnene Jeg har gitt 
og vil fortsette med å gi, er gitt for å 
gjøre Mitt Navn kjent for dere, slik at 
Kjærligheten Jeg har for dere alle kan 
være i dere, og  slik at Jeg kan være i 
dere; men mange av Mine prestevidde 
sjeler har fornektet Meg for 
menneskene; 
 
På hvilken måte, Herre? 
 
ved å fornekte Mine tegn, har de 
fornektet Meg, sin Gud; har Jeg ikke 
sagt at hver den som fornekter meg for 
menneskene, vil bli fornektet for Mine 
engler?  
 har Jeg ikke sagt at Jeg vil fortsette 
å gjøre Mitt Navn kjent for dere? hva 
kommer det da av at de tviler på at Jeg 
er blant dere og at det er av Min 
Barmhjertighet Jeg gir dere tegn og 
mirakler, som knapt blir æret; la Meg 
si deg, datter, det er fordi de har tatt 
kunnskapens nøkkel! de har verken 
gått inn selv eller latt andre som 
ønsket det få komme inn; 
 
Min Gud! Du virker så sint, Herre! 
 
Vassula, tiden er inne for å Forherlige 
Meg; vær våken og hold deg nær Meg; 
Jeg elsker deg, Mitt barn; vær ett med 
Meg; 
 
Ja, Herre. 
 
oss, vi? 
 
Ja, oss. 
 
kom; 

 
 

29. september 1987 
 
Min Gud, Du virker ulykkelig over en del 
av Dine prestevidde sjeler. 
 
Vassula, de er ansvarlige for så mange 
sjeler; ikke bare faller de selv, men de 
drar så mange andre sjeler med seg, 
 
Men, Herre, det må da finnes mange som 
er gode, som elsker Deg og arbeider slik 
Du vil at de skal gjøre. Jeg vet om noen. 
 
å, Vassula, det er mange som følger 
Mine bud, som oppofrer seg, lever i 
ydmykhet, elsker hverandre og gir 
Mine lam føde; de er jordens salt, Min 
Sjels elskede; de er Mine Abeler, de er 
balsam for Mine Sår og lindrer Min 
smerte; til Min sorg finnes det også 
Kainer, pilene i Mitt Legeme, troløse, 
forblindet av forfengelighet, 
ondskapsfulle og med foraktelige 
tilbøyeligheter; de er tornene på Mitt 
Hode, tallrike er deres synder, hykleri 
er deres mester, og det er mot disse 
Min guddommelige rettferdighet 
flammer opp; 
 ta Min Hånd, datter, hold deg tett til 
Meg og Jeg vil peke ut for deg disse 
tornene; Jeg vil lede deg med 
guddommelig styrke inn i dybdene av 
Mitt Legeme; Jeg vil la deg gjenkjenne 
spydspissen; Jeg vil ikke skåne 
Kainene, Vassula, for hva har de å tilby 
Meg? deres hender er tomme og de 
har ingen ting å gi Mine lam; de elsker 
å vise seg fram offentlig, de elsker å bli 
bemøtt med underdanighet, de er som 
salt som har mistet sin kraft; sannelig 
sier Jeg deg, datter, de er denne tidens 
fariseere!  
 
Å, Gud, det er forferdelig. 
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Vassula, av denne grunn vil alt som 
har vært gjemt, komme fram i lyset, og 
alt som er dekket til vil bli vist fram, 
for dette er Min vilje;  
 kom nå, glem ikke Mitt Nærvær; 
 
Nei, Herre, jeg ser på Deg som min 
Hellige Far, Hellige Venn, Hellige Bror, 
og jeg ser på Jomfru Maria som min 
Hellige Mor. Dere er min Hellige Familie. 
Hvordan skulle jeg kunne glemme Dere? 
 
elskede, Jeg er din Brudgom også; 
dette er den måten Jeg ønsker at du 
skal elske på; elsk Oss inderlig, men 
ikke desto mindre må du aldri glemme 
at Vi er Hellige; ær Oss; Vi er din 
Hellige Familie; Jeg er din Gud; vær 
våken; 
 
Ja, Herre. 
 
la oss gå; 
 
Ja. 
 
 

1. oktober 1987 
 
(Morgen. Jeg hadde vært opptatt hele 
morgenen med en besøkende som 
forsøkte å selge kosmetiske produkter til 
meg. Det var unødvendig og bortkastet 
tid. Men hun var blitt sendt av en 
venninne.) 
 
Mitt barn, Jeg elsker deg umåtelig; Jeg 
er din høytelskede; hvorfor, Vassula? 
trekk deg ikke unna Meg! du gjetter 
riktig;1 Min kjærlighet har igjen 
flammet opp, og når Den står i 
flammer, tillater Jeg Meg å be om 
kjærlighet; Jeg ønsker at du lever for 
Meg alene; Jeg vil at du skal feste 
øynene dine på Meg, se på Meg, elsk 
Meg, duft for Meg, smykk Meg, velsign 
                                                
1 Jeg kunne føle hvordan Jesu brennende Hjerte 
rant over av kjærlighet. 

Meg, lengt etter Meg, pust for Meg, 
smil bare for Meg, fortell Meg hvor 
høyt du elsker Meg, din Gud; forsøk å 
bringe andre til Meg, tilfredsstill Min 
uslukkelige tørst; Jeg er tørst, Vassula! 
Jeg tørster etter kjærlighet, Jeg tørster 
etter sjeler; Vassula, hvorfor bringe 
rivaler til Meg; bring ingen flere 
rivaler, gjør det ikke! lovpris meg; Jeg 
har gitt deg rikelig, vil du ikke 
gjengjelde for alt det Jeg gir deg?  
 Jeg har vandret sammen med deg i 
Min gledes hage, vi delte dens 
skjønnhet; Jeg har delt Mine gleder og 
lidelser med deg; Jeg har lagt Mitt 
Kors på deg, vi deler Det sammen, 
deler Dets pinsler, sorger og smerte, vi 
deler Dets Kjærlighet; har Jeg ikke 
løftet deg opp til Mitt bryst og gitt deg 
føde og helbredet deg? Jeg har tatt deg 
til Meg som Min brud, og vi deler Mitt 
Kors som vårt ekteskapelige rede; vil 
du se på Meg? 
 
(Jeg så på Jesu ansikt.) 
 
Min blomst, kunne Jeg noensinne 
forlate deg? Jeg er Han som elsker deg 
mest; forbli nær Meg, her,2 hør; Jeg vil 
gjøre våre bånd enda strammere nå; 
Jeg vil ha deg nærmere, Jeg vil at du 
skal være ett med Meg; hvem var den 
første som holdt deg? 
 
Hva mener Du, Herre? 
 
Jeg var den første som helliget deg og 
festet øynene på deg; Vassula, Jeg har 
skapt deg for Meg Selv; la Meg minne 
deg om hvem du er, du er bare støv og 
aske, og det var i Min umåtelige 
medlidenhet at Jeg løftet deg til livet 
fra de døde; kom alltid i hu dette; 

                                                
2 Det var som om Han plutselig hadde fått en idé, 
stanset og pekte på anklene våre, som var bundet 
sammen. 
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(Pastoren kom og jeg viste ham 
åpenbaringen. Han trodde ikke.1 Først 
fornektet han at Jomfru Maria er vår 
Hellige Mor, og sa at han aldri hadde 
hørt om åpenbaringer. Han trodde ikke 
på noen Åndelige Verker. Han er imot 
Hellige bilder. Antagelig trodde han at 
jeg ikke var normal.) 
 
Vassula, Jeg er Rik, men svært få 
kjenner til Mine Rikdommer! da Jeg 
var i kjøttet, ble Jeg ikke foraktet, ble 
Jeg ikke avskydd, ble Jeg ikke kalt en 
Gudsbespotter? ble Jeg ikke vraket 
som steinen bygningsmennene vraket, 
og som ble hjørnesteinen?  
 ær Meg gjennom å godta forakt og 
ydmykelser, ydmyk deg selv, vær som 
Jeg, har Jeg ikke sagt at du skal tjene 
Meg i elendighet?2 har Jeg ikke sagt at 
du ikke kommer til å få noen hvile? 
godta det Jeg tilbyr deg, vær ikke redd 
for å ydmyke deg selv;  
Jeg vil etterlate to dråper av Blod fra 
Mitt Bløende Hjerte3 på ditt hjerte og 
dekke det helt; helliget ved Min Hånd, 
lev i Mitt Lys, lær deg å bli avvist; 
 
(Jeg følte at Jomfru Maria var nær 
meg.) 
 
Jomfru Maria? 
 
tenn et lys for Meg, Vassula, og son for 
hans feil;4 be Jesus om å tilgi ham; vil 
du gjøre dette for Meg? 
 
Det vil jeg, Jomfru Maria. 
 

                                                
1 Noen år senere fant jeg ut at han tilhører et 
evangelisk kirkesamfunn. På den tiden kjente jeg 
ikke til forskjellene mellom trossamfunnene. 
2 Utg. anm: Se budskapet fra 23. mai 1987. 
3 Jesus virket veldig bedrøvet da Han sa dette til 
meg. Min smerte var ingenting sammenlignet med 
Hans. Jeg ønsket å lindre Hans smerte og glemme 
min egen.  
4 For at han avviser Henne. 

godtgjør, elskede; tvil ikke på Jesu 
Verker; ær Oss; 
 
Det vil jeg, Jomfru Maria. 
 
 

2. oktober 1987 
 
det er Jeg, Jesus; la det bli kjent at 
hvert bilde av Meg eller Min Mor skal 
æres, for det representerer Oss, på 
samme måte som Mitt Kors 
representerer Meg; la det bli kjent at 
Mitt Hellige Linklede virkelig er ekte, 
Det er det samme som det som dekket 
Meg; velsignet av Meg, Vassula, kom 
inn i Mitt Hjerte, la Meg gjemme deg 
der inne; hvil; kom, kom til din Far; 
 
(Det kjentes som om Gud innhyllet meg. 
Jeg var omsluttet av Ham og lykkelig.)  
 
 

5. oktober 1987 
 
(Jeg ville gå og godtgjøre for pastoren, 
som Jomfru Maria hadde bedt meg om å 
gjøre. Litt senere ringte min kusine 
Ismini og fortalte at de skulle besøke 
Torino i Italia, og hun spurte om jeg ville 
bli med dem. Endelig, tenkte jeg. Det 
hadde alltid vært min drøm å dra dit og 
besøke katedralen med Det hellige 
linkledet. Jesus hadde igjen ordnet det 
for meg. Jeg ville dra.  
 Kusinene mine kjørte oss til hotellet de 
vanligvis bor på. Torino er en stor by, 
men hotellet vårt lå bare 500 meter fra 
det stedet jeg ville besøke! Jesus gjorde 
det lett for meg. Vi ankom ved lunsjtid på 
lørdag, og etter en stund gikk jeg til 
katedralen. Jeg ble svært imponert. Det 
hellige linkledet var i etasjen over i 
katedralens kuppel. Det jeg så var det 
Helligste av alle steder. Fred og Hellighet 
rådet der under kuppelen. Jeg kjente det i 
hele meg, det var vidunderlig. 
 Senere dro jeg til hotellet. Om kvelden 
da kusinen min kom tilbake fra 
shopping, skyndte jeg meg å fortelle 
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henne hvor jeg hadde vært. Hun ville 
ikke høre på meg. Hun ville at jeg skulle 
høre på henne, for det hun hadde sett og 
oppdaget var så fantastisk.  
 Hun sa, ”Vassula, på den gaten vi har 
gått over ti ganger, har jeg aldri tidligere 
fått øye på statuen av Jomfru Maria. 
Men den er enorm! Nesten tre meter høy. 
Den er så vakker. Kjolen hennes har så 
mange folder og en blå kappe. Hun var 
så vakker, og armene Hennes var 
utstrakte, som for å favne hele verden. 
Du må komme og se Henne. Du gikk 
forbi Henne, så du Henne ikke? På hver 
side av Henne var det gardiner i sateng, 
rødskimrende, så vakre.” Jeg sa at jeg 
hadde gått forbi der, men jeg hadde bare 
sett noen utslitte, halvt røde, halvt gule 
gardiner. Hun svarte at hun gjennom 
mange år heller ikke hadde fått øye på 
statuen. Jeg hadde ikke sett noen statue. 
 Neste dag, søndag, ville hun at jeg 
skulle se den enorme statuen. ”Etter at 
jeg har tatt deg med til katedralen der 
Det hellige linkledet er,” svarte jeg. Hun 
ble med meg. Det var søndagsmesse. Vi 
ble der en halv time. Etter å ha tent et 
lys, gikk vi for å se statuen av Jomfru 
Maria. Da vi kom fram, besvimte nesten 
kusinen min, for det var ingen stor statue 
der, ingen liten heller, for den saks skyld. 
Det var heller ingen skinnende, røde 
gardiner der. De utslitte gulrøde 
gardinene som jeg hadde sett, var der, 
men ingen statue.  
 Hun forstod ikke noe. Men det gjorde 
jeg. Bak gardinene var det en dør. Hun 
dyttet på den, og det var en kirke. Jeg sa 
til henne, ”Dette er grunnen til at vi er 
kommet til Torino, for å gå til denne 
kirken, som heter Madonna di Rosario, 
for å be og godtgjøre. Det var en kirke 
viet til Jomfru Maria. Den store, vakre 
statuen du så, var ment for å lokke oss 
hit. Vår Mor kalte på oss. Hun viste Seg 
for deg som en statue, en stor sådan, slik 
at den skulle gjøre inntrykk på deg, for å 
lokke oss hit. Og hun ønsker Sitt lys tent i 
Sin Kirke, for at pastorens ord skal 
godtgjøres.” Vi trådte inn, og det var 
virkelig en vakker kirke. Messen ble 

feiret og vi ble der til den var over. Vi 
gikk frem til en gylden statue av Jomfru 
Maria og Jesusbarnet, hvor vi tente lys 
og ba til Jesus om å tilgi oss og 
pastoren.) 
 
Jesus, stemmer dette? 
 
Vassula, ja, det er nøyaktig slik du 
gjenfortalte det;  
 Jeg vil løfte deg opp til Meg så snart 
du har fullført oppdraget din; Min Sjel 
lengter etter deg; Vassula, hør på Min 
Mor; 
 
Vassula, fortell Ismini hvor høyt Jeg 
elsker henne; Mitt barn, Jeg ga henne 
dette synet av Meg Selv, for å tiltrekke 
hennes oppmerksomhet og lede dere 
inn i Min Kirke; elskede, som Jeg 
elsker dere; ær Oss, elskede, ær Oss; 
godtgjør for deres brødre;  
 kom i hu hvor nær Vi er dere alle; 
mist aldri motet, Vassula, for Jeg er 
ved din side; støtt deg alltid til Jesus; 
datter, tenk på Jesu Lidelse; lev for 
Ham, ær Ham; 
 
Det er bare ved din hjelp og Jesu hjelp  
jeg klarer å gjøre dette. Jeg ønsker å ære 
Dere. 
 
Jeg elsker dere alle; Jeg velsigner 
Ismini; Jeg har velsignet henne og 
hennes ektemann i Min Kirke; 
 
Jeg velsigner deg, Jomfru Maria. 
 
Jeg velsigner deg også;  
 
(Senere:) 
 
Tilgi meg, Herre, for min fullstendige 
uverdighet, mine mangler og brist på alt 
godt, som gjør at jeg sårer Deg i Ditt 
Nærvær. 
 
Jeg tilgir deg fullt og helt; 
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Kjære Gud, jeg elsker Deg. 
 
hver gang du sier til Meg, ”Jeg elsker 
Deg,” overser Jeg all din elendighet og 
lar det passere, og det forhindrer at 
Min guddommelige Rettferdighet 
rammer deg, Vassula, for du er virkelig 
elendig, mer enn ord kan beskrive; du 
mildner Min vrede gjennom å si til 
Meg at du elsker Meg; 
 
(Jesus virket alvorlig. Jeg var redd for 
Ham.) 
 
Jeg frykter Deg. 
 
Jeg er Kjærlighet, så vær ikke redd for 
Meg; 
 
Å, Jesus, jeg skulle ønske jeg ikke var så 
slem, utakknemlig og ondskapsfull. 
 
Jeg har medynk med deg, og det er av 
medynk at Jeg så sjelden blusser opp 
mot deg; 
 
Jeg vet at jeg ikke fortjener en dråpe av 
Din nåde. Du har vært altfor god mot 
meg, og tålmodig. Du har aldri blitt sint 
på meg. Du har bare elsket meg som jeg 
er med alle mine feil. Du har skjemt meg 
bort. 
 
Vassula, for slik er Min 
Barmhjertighet! 
 
Jesus. 
 
Jeg er; 
 
Min Gud. 
 
Jeg er; 
 
Jeg ber Deg om å få lære å elske Deg 
høyere og på den måten Du ønsker at jeg 
skal elske Deg, sånn at Du kan skåne 
meg og jeg kan ære Deg. 

 
Mitt barn, Jeg er din guddommelige 
Lærer som vil undervise deg; tvil aldri, 
tvil aldri på Min Tilgivelse; 
 
Nei, Herre, jeg vil ikke tvile. Gjør meg 
verdig Deg gjennom Din Nåde og vær 
meg nær. La meg få ære Deg. Forby meg 
å synde og stadig såre Deg med mine 
synder, Elskede. 
 
velsign Meg; 
 
Jesus, jeg velsigner Deg. Far, jeg elsker 
Deg. 
 
Jeg lengter etter å møte deg ved Mine 
Stasjoner; 
 
Hvordan, Jesus? Jeg vil gjerne, men 
hvordan? Hvem skal veilede meg?  
 
(Jeg ble fortvilet og øynene mine fyltes 
av tårer.) 
 
spar dine tårer til den stund da du får 
høre skjendighetene rettet mot Min 
Mor; 
 
Å, Jesus, hjelp meg. 
 
datter, støtt deg til Meg, la Meg få 
undervise deg; gled Meg gjennom å 
være så føyelig som du er; kom, vær 
nær Meg, Jeg elsker deg; 
 
Jeg elsker Deg, Jesus. Forbarm Deg over 
min uvitenhet. 
 
det gjør Jeg; gled Meg og si: ”Herre, la 
meg få være ditt offer, Din brennende 
Kjærlighets offer; Jeg lengter etter å 
tilbe Deg og Deg alene, utstrakt på Ditt 
Kors sammen med Deg, og aldri se 
verken til venstre eller høyre; Jeg 
lengter etter å slukke Din tørst 
gjennom å vinne sjeler for Deg; Jeg vil 
være et offer for Din Kjærlighet, Jeg 
elsker Deg;” si det! 



157 Sant liv i Gud
  
 
 
(Jeg sa det.) 
 
fra nå av vil du aldri forlate Mitt 
Hjerte, Vassula; velg, Vassula; enten 
ditt liv eller et offers liv, velg; 
 
Jesus, jeg vil ikke at Du forlater meg. Jeg 
vil være hos Deg, ved Din side. 
 
da har du valgt rett, du kommer til å 
ligne Meg, vær et offer for Kjærlighet; 
blomst, du vil blomstre i Mitt Lys; 
 
Jeg takker Deg og velsigner Deg for alt 
Du gir meg og for den medlidenhet Du 
har med meg. 
 
ta i mot Min Fred, datter; glem aldri 
Mitt Nærvær; la Meg få hvile i deg, for 
dette er Mitt hjem; 
 
Jesus, Du gjør meg lykkelig og jeg lærer 
av Deg. 
 
blomst, Jeg er din Herre og Gud; kom, 
oss, vi? 
 
Ja, Herre. 
 
 

6. oktober 1987 
 
(Jeg følte meg elendig. Og jeg er det. Jeg 
behager ikke Gud ved min uvitenhet og 
treghet til å forstå. Jeg er ikke tilfreds 
med meg selv. Han har helt rett i at jeg 
er den mest elendige av Hans 
skapninger. Jeg misliker å snakke om 
hvordan dette begynte, ettersom jeg ikke 
liker å snakke om meg selv. Det er 
vemmelig, veldig vemmelig. Men venner 
og andre jeg møter har ønsket å høre om 
hvordan dette startet, så jeg har blitt 
nødt til å forklare. Og jo mer jeg har 
forklart, desto mer kunne jeg ikke unngå 
å forakte snakket om meg selv. Det gikk 
så langt at jeg bestemte meg for at fra nå 
av skal jeg ikke lenger forklare hvordan 

det startet, for slik å unngå å snakke om 
meg selv. Jeg tenkte at de kunne spørre 
andre. Hvis de er nysgjerrige, så vil ikke 
deres nysgjerrighet bli stillet av meg. 
Hvis de vil lese fordi de tror, så vil Gud 
opplyse dem. Jeg vil ikke være mitt eget 
vitne. Jeg vil overlate alt i Guds hender. 
Han gjør det umulige mulig. Så fra nå av 
vil jeg bare være Hans penn og papir, 
Hans sekretær. En sekretær opplært av 
Ham til å elske Ham, og som skriver ned 
Hans ord. Jeg skal være Hans 
skriveplate.) 
 
ja, vær Min skriveplate som Jeg får 
gravere Mitt Ord på; vær da myk, slik 
at Mitt Ord kan graveres dypt i deg; 
 
(Jeg tenkte ikke på at jeg satt på gulvet. 
Han minnet meg på det. Jeg knelte.) 
 
Jeg elsker deg, Vassula, du og Jeg 
sammen, vi deler Mitt Kors; 
 hør på Meg, Vassula, du er Min Sjels 
elskede, har du ennå ikke forstått det? 
kjenn, kjenn hvordan Jeg, din Gud, 
elsker deg, Mitt barn, Min høyt 
elskede brud; 
 
(Jeg kjente hvordan Jesus innhyllet meg i 
Ham.) 
 
hør, Vassula, i himlene gjenlyder Mine 
rop, Mitt ønske er uforandret, det må 
ha nådd deres ører; Jeg ønsker 
bøyelighet, for hvordan kan dere 
forenes hvis dere er ubøyelige? Jeg 
ønsker å forene Min Kirke, vil dere 
kjenne Meg og lytte til Min Stemme? 
 
Min Gud, hvorfor lar Du ikke Kirkens 
overhoder få vite om Ditt budskap? 
 
det vil Jeg, datter; forskjønn Min 
Kirke; elsk Meg; ecclesia vil fornyes! 
 
(Jeg så et fantastisk bilde av Jesus, et 
Majestetisk, Forherliget og vakkert bilde 
av Jesus, triumferende som en Konge, 
hvor Han viste meg et tegn med Sin 
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utstrakte Hånd og Fingre. Det var som 
om Han viste tegnet for SEIER.) 
 
 

8. oktober 1987 
 
Jesus? 
 
Jeg er; 
 
Jesus, jeg ønsker å godtgjøre for alle 
fornærmelsene som blir uttalt mot vår 
Hellige Mor. Jeg holder ikke ut å høre 
alle fornærmelsene fra Dine skapninger 
mot Henne, særlig fra prester. Jeg ville 
heller se hodet mitt rulle i forsvar for 
Henne. 
 
Vassula, Jeg vil la deg forstå hvordan 
Kjærligheten lider ved å høre alle disse 
fornærmelsene;  
 Vassula, la det bli kjent at Jeg, 
Herren, ærer Min Mor; la det bli kjent 
for dem som fornærmer Henne at Hun 
er Himmelens Dronning, og at Jeg, 
Herren, har satt en krone med tolv 
stjerner på Hennes Hode; Hun 
regjerer, elskede, og dette står skrevet 
i Mitt Ord; Jeg ærer Min Mor, og slik 
som Jeg ærer Henne, skulle også dere 
ære Henne;  
 Jeg elsker deg, både Min Mor og Jeg 
velsigner deg; 
 
Herre, pastoren benektet at Hun er vår 
Hellige Mor som vi skal ære. Da jeg 
fortalte at Du sa dette på Korset, svarte 
han at det bare var ment for Johannes, 
og at det ikke står skrevet noen steder i 
Bibelen at Hun også er vår Mor, og at vi 
er Hennes barn. 
 
men igjen sier Jeg deg, datter, at Min 
Mor er deres Mor også, dere er 
Hennes barn, det står skrevet i Mitt 
Ord, og Jeg sier det atter en gang for 
dem som ikke kjenner til det, Skriften 
sier, 
 

Hvor, Herre? 
 
i Johannes’ åpenbaring, at da Satan 
mislyktes i sin forfølgelse av Min Mor, 
ble han rasende på Henne og dro 
avsted for å føre krig mot de andre i 
Hennes ætt, det vil si alle som følger 
Guds bud og holder fast på 
vitnesbyrdet om Meg; 
 
Takk, Herre Jesus, for at Du hjelper meg. 
 
Vassula, Jeg har fortalt deg at Jeg 
alltid er foran deg; forbli liten, slik at 
Jeg kan fullføre Mine Verker; Jeg 
elsker deg; 
 
Jeg elsker Deg, Herre, og velsigner Deg. 
 
oss, vi? 
 
Ja, Herre. 
 
 

10. oktober 1987 
 
Jesus? 
 
Jeg er; 
 
Å, Jesus, jeg visste ikke at det finnes 
kristne som ikke tror, jeg mener, som 
ikke ærer Jomfru Maria. Jeg kjente ikke 
til hvordan de føler det i forhold til 
Henne. Jeg kjente ikke til at det eksisterer 
en slik kolossal forskjell mellom kristne. 
Jeg visste ikke at det er så ille. 
 
å, Vassula, det er verre enn du kan 
forestille deg! 
 
Å, Jesus, hvorfor er det så ille? 
 
fordi Mitt Legeme er blitt revet i 
stykker, Vassula; Jeg vil at Mitt 
Legeme skal bli forenet! 
 
Vil de ære vår Velsignede Mor hvis de 
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blir forenet? 
 
barn, det vil de; 
 
Forstår jeg det riktig når jeg tenker at 
”det vil de” innebærer at det kommer til å 
skje? 
 
Jeg vil bøye dem, Jeg vil bøye deres 
knær, og de vil ære Min Mor;  
 
Ja, Jesus. 
 
Mitt barn, Jeg vil gjenopplive Min 
Kirke; 
 kom, oss, vi? 
 
Ja, Herre. 
 
 

12. oktober 1987 
 
(På besøk hos noen, fant jeg et 
vitenskapelig tidsskrift som står for 
vitenskapelige løsninger på problemer 
og som avviser åndelige verk. I våre 
dager har alt overnaturlig sin ’naturlige’ 
forklaring. Sentrale ord er dobbel 
personlighet, ESP, det underbevisste, 
suggesjon av tanker, hypnose, 
massehypnose eller selvsuggesjon. For 
eksempel kan stigmata forklares som et 
resultat av selvsuggesjon, noe som  
dermed er selvpåført, eller det kan 
forklares som schizofreni eller 
sexkomplekser. Det virker som folk alltid 
ønsker å finne en logisk forklaring. I 
disse dager ville det ikke kunne finnes 
noen store profeter, som for eksempel 
Jesaja, ettersom slike tilfeller ville ha fått 
en vitenskapelig etikett. Snart ville det 
ikke lengre finnes noen helgener med 
stigmata, fordi de ville ha blitt 
klassifisert som schizofrene, og 
stigmataet ville hevdes å være et resultat 
av selvsuggesjon og hysteri. For meg 
virker det som om de prøver å 
konkurrere med Gud og bevise at de kan 
bevise for Ham at Han ikke er 
Allmektig.)  

 
Å, Gud, hvorfor? 
 
de er talløse de som ikke tror på Meg, 
Vassula; 
 
Men jeg ber Deg om en ting, og det 
mener jeg virkelig. Jeg ber Deg om å 
ødelegge alle disse teoriene og lærene 
som forsøker å utslette Deg. De er Dine 
fiender. Hvorfor la det spres? Ødelegg 
det, ellers vil det ødelegge vår tro. Jeg 
ber Deg, gjør det.1 
 
Jeg kommer til å gjøre det; hør på 
Meg, sørg ikke, tvil aldri, tro; bli aldri 
trett av å skrive, elskede; derfor er det 
Jeg er kommet; det er fordi Jeg ikke 
kan se dere gå fortapt; forstår du nå, 
Vassula; Mitt barn, Jeg vil aldri la deg 
falle; 
 
Hva med de andre? Jeg vil ikke at andre 
skal falle heller. Jeg ønsker at Du støtter 
dem like mye som Du støtter meg. 
 
Jeg vil hjelpe dere alle, Vassula; 
 
(Gud virket tilfreds.) 
 
Gud, tilgi meg for at jeg forteller Deg hva 
Du skal gjøre. Jeg er impulsiv og tåler 
ikke urett. Tilgi meg for å være så 
direkte. 
 
Jeg tilgir deg, Mitt barn; si det; 
 
(Jeg tenkte på andre ting.) 
 
Jeg må si Deg at slik det ser ut nå, så 
kommer ikke disse menneskene til å la 
seg overbevise, ikke engang når de tar 
sitt siste åndedrag her på jorden. I beste 
fall vil de kalle det UFORKLARLIG. Men 
de ville ikke si, ” da kommer det vel fra 
Gud.” 
 
                                                
1 Jeg oppdaget at jeg holdt på å fortelle Gud hva 
Han skulle gjøre, jeg klarte ikke å la være. 
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Jeg vil overbevise dem; Min makt 
overgår deres, Jeg vil vise dere alle at 
Jeg er Allmektig; Min Allmakt vil bli 
sett hvor dere enn befinner dere; intet 
øye vil kunne fornekte det, intet 
menneske vil fornekte at dette tegnet 
kommer fra Meg;1 elskede, hvordan vil 
deres teorier ta seg ut da?2 hvordan vil 
deres vitenskapsmenn da føle seg? hva 
blir det av all deres visdom? Jeg vil 
vise dem hvordan deres visdom 
framstår når den møter Min Visdom; 
 det de tror er visdom, vil Jeg fjerne 
fra denne verden; dette er en av 
grunnene til at Jeg bruker deg og 
inngraverer Mine ord på deg, for å 
gjøre det mulig å forutsi Min Plan; 
Jeg, Herren, Er, Jeg var og vil alltid 
være, og det er ikke dere gitt å se på 
Meg som om Jeg ikke Er; Jeg Er; 
 
Elskede Gud, som jeg tilber, jeg skulle 
ønske at denne planen gjaldt nå, i dag 
eller neste uke! 
 
Jeg vil fullføre Min Plan, Vassula, som 
Jeg alltid har fullført alt Jeg har 
begynt på;  
 Mitt barn, la oss be, 
 
”elskede Far,  
jeg elsker Deg, jeg velsigner Deg, 
jeg takker Deg for Din Barmhjertighet, 
gjør meg verdig Deg, 
slik at Du kan bruke meg fullt ut, 
bruk meg som Du ønsker, 
jeg elsker Deg,  
amen;” 
 
elskede, Jeg velsigner deg; se på Meg; 
 
(Jeg så på Ham.) 
 
Du smiler.3 
                                                
1 Kommer dette til å være et tegn som viser seg på 
himmelen en dag? 
2 Gud ga ikke noe svar. 
3 Jeg nølte med å skrive resten. 

 
skriv det; 
 
Og Du viser meg Dine smilehull når Du 
smiler. 
 
Jeg elsker deg; 
 
Herre, jeg elsker Deg. 
 
 

13. oktober 1987 
 
(Jeg så Jesus stå ved soveromsdøren. Jeg 
visste at Han ba meg om å skrive, for jeg  
kunne se at Han ventet.) 
 
Jeg stod ved døren, kom, du vil 
arbeide med Meg; 
 
(Noen ganger vil Jesus bevise for meg at 
jeg skjelnet rett.) 
 
Jeg vil forutsi det som må skje, slik at 
de som kaller seg selv vise fra nå av 
skal tro på Mine Verker og følge Meg; 
 datter, Jeg vil helbrede mange; 
Kjærligheten vil komme tilbake til 
dere som Kjærlighet, og slik oppfylle 
Mitt Ord; om en kort stund vil Jeg 
bevise for deg at dette kommer fra 
Meg, Vassula; Jeg er Herren, elskede, 
til Meg vil du komme; hør Meg, Jeg vil 
minne deg på det Jeg ba deg om for 
noen få dager siden; la det bli kjent 
overalt, spre Mine ord: ”Jeg, Herren, 
velsigner Mine barn i Garabandal;” 
Jeg vil at de skal høre Meg; å, Vassula, 
hvor Jeg lengter etter dette; 
 
Herre Jesus, jeg vil prøve med de evner 
jeg har og med de ressursene Du har gitt 
meg. Jeg er maktesløs og Du er 
Allmektig. Kommer Du til å hjelpe meg, 
Jesus? 
 
Jeg vil hjelpe deg, kom i hu hvordan 
Jeg arbeider; 
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Vassula, la det bli kjent at Jeg om en 
kort stund vil sende et tegn til dere alle 
fra oven, dere kommer til å forstå at 
det er fra Meg, Jeg vil lyse over dere, 
Jeg elsker dere alle; 
som Jeg elsker dere alle! Jeg elsker 
dere mer enn dere kan forstå; Jeg er 
deres Skaper; har Jeg ikke sagt at Jeg 
har gravert inn deres bilde i Min 
Håndflate? hvordan kan Jeg 
noensinne forlate dere? 
 
Jeg tenker på visjonen Du lot meg få se. 
Straffen som jeg fryktet. 
 
Jeg vil la deg se det igjen, slik at det 
virkelig gjør inntrykk på deg; 1 
 
Jeg ber Deg enda en gang, Herre, hjelp 
oss å unngå det. Jeg vet at Du ikke vil 
gjøre dette mot oss og at Du ikke har 
noen glede av det. Vis meg hva jeg kan 
gjøre. 
 
Vassula, det er sant; Jeg finner ingen 
glede i å straffe dere, Jeg ønsker at 
Mine skapninger vender tilbake til 
Kjærligheten; enorme godtgjørelser 
må finne sted; gjør bot dere som kan, 
gjør bot for andre; Mine skapninger 
må forandre seg; datter, Mine 
skapninger må lære og tro på Mine 
Åndelige Verker; Mine skapninger må 
erkjenne Meg som Allmektig; Mine 
prestevidde sjeler må forstå hvor feil 
de tar når de benekter Mine Verker av 
i dag; 
 
Men det finnes mange som erkjenner 
Dine Verker. 
 
det finnes dem som ikke gjør det, og 
det er til dem Jeg taler; Jeg taler også 
om dem som har splittet Min Kropp; 
                                                
1 Utg. anm: Se budskapene 27. april 1987, 1. 
september 1987, 7. september 1987, 10. september 
1987, 2. oktober 1987. 

tro Meg, datter, Mitt Rettferdighets 
beger er fullt fordi de har revet i 
stykker Min Kropp; Jeg vil ikke skåne 
dem noe lenger;  
Vassula, la Meg få arbeide med deg 
ennå en tid, snart vil Jeg høste inn 
Min avling; kom, elskede; 
 
Herre, skje Din Vilje i alle ting. 
 

 
15. oktober 1987 

 
Jeg vil tukte deg slik Jeg ble tuktet, Jeg 
vil ydmyke deg; Vassula, Jeg elsker 
deg og det er av kjærlighet at Jeg våker 
over deg; siden Jeg leder deg, vet Jeg 
hva som er best for din sjel; Jeg vil gi 
deg denne boten, slik at den renser 
deg fra din tilbøyelighet til å være 
forfengelig; Jeg, Herren, vil se til at 
din sjel ikke mangler noe; Jeg vil alltid 
våke over deg; 
 
Takk, min Gud, for at Du hjelper meg. 
 
Jeg bruker deg nå, men om en kort tid 
vil du bli befridd og du vil være i Mine 
armer; 
 datter, kom i hu, når Jeg var blant 
dere i kjøttet så var ikke Mitt liv annet 
enn lidelser, offer, angst, sorger, alle 
tenkelige lidelser; Jeg fant ingen hvile; 
 Vassula, Jeg har reist deg opp for 
dette Budskapet; Min blomst, du skal 
bære Mitt Kors sammen med Meg helt 
til slutten; Jeg elsker deg uendelig 
høyt; 
  
Jeg elsker Deg, Herre, og hvis Du vil at 
jeg skal tuktes, så skal jeg gjøre Din Vilje. 
 
vær føyelig, slik at Jeg kan gjøre hva 
Jeg ønsker med deg; Mitt barn, snakk 
om Meg; 
 
(Jesus mener til grekerne på Rhodos. 
Grekerne er veldige ivrige til å lytte og de 
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åpner gjerne sine ører.) 
 
 

16. oktober 1987 
 
Vassula, Jeg når alltid Mine mål; 
 kom, så vil Jeg fortelle deg; en dag 
vil Mitt Rike1 på jorden være så som i 
Himmelen; Min Kirke vil forenes og 
være velsignet, for alle Mine fromme 
vil forstå hverandre; opphøyd av Min 
Hånd, renset av Mitt Blod, Min Kirke 
vil være En; 
 
Må Dine ønsker bli oppfylt, Herre. 
Mange av oss lengter etter det. Opplys 
dem som trenger hjelp til å forstå Dine 
ønsker. 
 
 

18. oktober 1987 
 
datter, vil du ta Min hånd og fortsette 
Mine Verker? 
 
Ja, Herre, jeg vil aldri slippe Din Hånd. 
 
Jeg vil at det skal være klart for deg, 
det Jeg tidligere har sagt; Jeg sa at Jeg 
vil forutsi hendelser som skal finne 
sted, slik at det ikke vil være noen tvil 
om at dette kommer fra Meg; 
 
Jesus, har Du ikke sagt at det eneste 
tegnet Du vil gi er meg? 
 
ja, Jeg har sagt at du vil bli tegnet for 
Mine Verker, Jeg la Min plan lenge før 
du ble født; 
 blomst, forbli åpen så Min 
rettferdighets dugg kan dryppe ned i 
deg; drikk av Mine Dyder; Jeg vil at du 
skal være fullkommen; Jeg vil at Min 
blomst skal være smykket, 
gjennomvætet av Min 
Fullkommenhet; Jeg vil at Min blomst 

                                                
1 Kirken. 

skal dufte av Min guddommelige 
Myrra; se på Meg, Vassula; 
 
(Jeg så på Jesus.) 
 
alle Mine ønsker vil bli oppfylt; vil du 
ofre mer av din tid for Meg, Vassula? 
 
Min tid er Din tid. Jeg lever for Deg. 
 
fyll da din lampe, øs fra Meg; 
 
Jesus, hva skal jeg si? Du gir meg så 
mye, selv om jeg ikke fortjener noen ting. 
Du fortsetter å gi meg, og jeg kan ikke 
engang gi Deg noe som er i nærheten av 
det Du gir meg. Du gir meg Lys. Du 
vakte meg opp fra de døde. Du helbredet 
meg og lot Dine Verker strømme over 
meg. 
 
herliggjør Meg; hvem befridde deg, 
Vassula? 
 
Det gjorde Du, Herre. Får jeg si noe? 
 
elskede, fortell meg;2 
 
Min Gud, med Din Barmhjertighet, 
Kjærlighet og Makt, gjør mot mine 
brødre som Du har gjort mot meg...befri 
dem...løft dem opp til Deg. La dem kjenne 
Din kjærlighet som jeg kjenner den. Jeg 
vil juble når jeg får se sjeler nærme seg 
Deg. Foren så alle kristne og dem som 
fornekter vår Velsignede Mor. 
 
Vassula, er du villig til å ofre? 
 
Ja, Herre, hvis jeg kan være til nytte på 
den måten. 
 
Jeg vil vise deg hva Jeg ønsker av deg, 
elskede, ta alltid i mot fra Meg; Jeg 
elsker deg, blomst3 husk, spar tårene 
dine til senere, når du får høre 

                                                
2 Gud hørtes ut som en tålmodig far. 
3 Mine øyne var fylt av tårer. 
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hvordan Mine egne behandler Min 
Mor! 
 
Tillat dem ikke lengre å gjøre det. 
 
Vassula, den dagen kommer, og den er 
veldig nær, når Min Kirke vil snakke 
ett språk, men før denne ærerike 
dagen, vil det finne sted enorme 
prøvelser, delvis som følge av 
menneskenes forfengelighet, synd og 
mangel på kjærlighet, og delvis som 
følge av at Min Kropp er revet i 
stykker; la Meg fortelle deg enda en 
gang at Jeg vil forherlige og forene 
Min Kropp; blomst, Kjærligheten vil 
forene dere alle; skriv også ned dette, 
forbli små slik at all myndighet 
kommer fra Meg;1 la det bli kjent at 
Mine ønsker er ubøyelige, de står mer 
fast enn noensinne; 
 
Hvilke av Dine ønsker, Jesus?2 
 
Vassula, Jeg ønsker å spre disse 
ordene til Mine barn: 
 
 ”Jeg, Herren, velsigner deg, kom til 
Meg;” 
 
Herre, led meg til dem og hjelp meg å 
spre Dine ord. 
 
Vassula, støtt deg mot Meg; lev i Mitt 
Lys og hvil deg; 
 

 
19. oktober 1987 

 
Her vil jeg tillegge at jeg leste Thérèse av 
Lisieux' selvbiografi mens jeg var i 
Hellas. Hun var i tankene mine hele 
tiden, og da jeg satt på en lokal buss og 
tenkte på henne med kjærlighet, i dyp 
kontemplasjon, stoppet bussen og der 
                                                
1 Jeg tror Jesus mente at dette gjelder for hver og 
en av oss. 
2 Jeg tror Jesus fortsatte uten å svare. 

midt under min dypeste kontemplasjon 
så jeg de greske ordene ”Jeg elsker deg” 
og to hjerter, hver bokstav en fot høy; de 
stod skrevet på taket på en 
bussholdeplass bare fire meter fra meg. 
Da mine sanser befant seg på et annet 
plan, visste jeg at det var hun som sa 
dette til meg. Det var hennes budskap.) 
 
datter, innser du at Mine planer var 
lagt lenge før du ble født? 
 vent og du vil se; hvil deg nå, fyll 
alltid på med det du trenger fra Meg; 
Jeg elsker deg; 
 
Jesus, Jeg elsker Deg, Elskede. 
 
ta i mot Min fred, datter; Jeg vil se til 
at du ikke mangler noen ting; søk aldri 
hvile noe annet sted enn i Mitt Hjerte; 
 
Herre, nå vil jeg spørre Deg om det er 
noe som kan gjøres for å hjelpe sønnen til 
fru X. 
 
hør Meg, kjærlighetsgjerninger kan 
befri ham; 
 
Hvem skal utføre de, Herre? 
 
Vassula, dere alle; 
 
Jesus, Elskede, jeg ber Deg med Din 
Hellige Hånd å velsigne kommuniteten i 
Bangladesh. Jeg ber Deg å velsigne dem 
alle. Gi dem støtte. 
 
Vassula, be dem om å bevare Min 
kjærlighet, for den er i dem; Jeg er 
midt blant Mine elskede; datter, Jeg 
velsigner dem med Min Hånd; 
 
(Jeg ba for sønnen til fru X.) 
 
tro på det du ber om; Mitt barn, tro på 
Meg; 
 
Jesus, kan du se hva som feiler ham? 
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det kan Jeg; 
 
Skulle du ikke ønske å ha ham nær Deg, 
Herre? 
 
Jeg ønsker inderlig at han var hos 
Meg, elskede; Satan har et fast grep 
om ham; 
 
(Jeg hørte Satan skrike, ”Jeg nekter å 
slippe taket!” Han var rasende.) 
 
Herre, Jesus, hvis jeg kan lide for ham 
for å bringe ham nærmere Deg, la meg 
få gjøre det. Hva kan jeg gjøre? Kanskje 
jeg kan la være å drikke vann i to dager? 
 
(Klimaet i Sveits er veldig tørt og man 
trenger mye drikke.) 
 
Vassula, lid for ham; drikk ikke noe 
mens du bærer Mitt Kors; 
 
Jeg vil gjøre dette som et offer. 
 
elskede, senere vil du forstå; bry deg 
om din bror, oppofre deg for ham; Jeg 
elsker ham; 
 
Jesus, det skal jeg. 
 

 
21. oktober 1987 

 
(I dag fikk jeg nyheter som gjorde meg 
motløs. Den katolske teologen fra Lyon 
som jeg hadde satt mitt håp til, ble helt 
uinteressert da han fikk vite at jeg ikke 
tilhører Den katolske kirken. Han sa at 
jeg sant nok erfarer Gud, men at det ikke 
er noe mer enn som så, ettersom Gud gir 
budskap til oss alle, til kirkelige 
myndigheter og til Pavestolen. Jo, det er 
klart, hvorfor skulle han tro? Jeg 
kommer så og si fra ingenstedshen. Som 
jeg en gang sa, hvis jeg var en av dem, 
ville jeg ha blitt akseptert og de ville i alle 
fall forsøkt å ta et blikk på budskapene. 
Og dette er nøyaktig det Gud forsøker å 
lære oss, det å ikke gjøre forskjell på folk, 

for vi står alle under en og samme 
myndighet, Guds myndighet. Hvorfor 
gjøre forskjell? Også når det gjelder en 
persons karakter. Jeg bærer ikke 
nonnedrakt, men gjør det noe, kan jeg 
spørre Gud hvorfor? Han har valgt meg 
slik jeg er, og han vil ha meg slik.) 
 
Vassula, du opplever det samme som 
Jeg opplevde da Jeg var på jorden i 
kjøttet; husker du, Vassula, når 
fariseerne spurte hvem som hadde gitt 
Meg myndighet til å tale? 
 
Ja, Herre. 
 
elskede, Mitt Budskap kommer fra 
Meg; all myndighet kommer fra Meg; 
du tilhører Meg; har Jeg på noe 
tidspunkt skrevet at din myndighet vil 
bli gitt deg av menneskene? Mitt barn, 
len ditt hode mot Visdommen; 
 
(Jeg ble fortvilet og trist. Tårene flommet 
og jeg måtte hvile meg litt for å hente 
meg inn igjen.) 
 
Mitt offer, Jeg har valgt deg til å bli 
Mitt Hjertes offer, din sjels sødmefylte 
smerte, Min Kropps og Min Sjels offer; 
gjennom fornektelsene, angsten og 
sorgen, opplever du Mitt liv på jorden, 
Vassula; Jeg vil gi alt til deg i små 
doser så din sjel kan bære det; du vil 
bli, og du har allerede blitt, mistrodd, 
anklaget, latterliggjort og forkastet; 
Vassula, det vil komme mer, dog, på 
den andre siden har Jeg gitt deg dem 
som tror på Mitt Budskap om Fred og 
Kjærlighet; de er dine vitner; 
 la Meg minne deg på at også du vil 
bli sveket;1  
 Vassula, Jeg elsker deg; Jeg, 
Herren, er din støtte; kom til Meg for å 
få trøst; la Min Fred omslutte deg, all 
myndighet kommer fra Meg og ikke 

                                                
1 Av en? 
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fra mennesker; du står under Min 
Myndighet, som er En; En Myndighet; 
 
Min Gud, takk for at Du støtter meg. 
Takk også for at Du gir meg vitner. Jeg 
skal ikke heve røsten min mer, jeg burde 
stå fast ved mine ord som lød som følger, 
”Gjør hva Du ønsker med meg, om Du gir 
meg gleder eller sorger, vil jeg takke like 
mye for det. Vil Du forkaste meg, så la 
meg bli forkastet, vil Du skjemme meg 
bort, så fortjener jeg det ikke. Gjør det 
Ditt Hjerte ønsker mest. Jeg er Din.” 
 
ja, vær myk så Jeg kan gravere inn 
Mine Ord dypt i deg; kom i hu Mitt 
Nærvær og Min Kjærlighet; 
 

 
22. oktober 1987 

 
(Klokken 02.30 på natten våknet jeg 
opp med munn og lepper tørre som 
pergament, fordi jeg var så tørst. 
Jesus sa til meg: ”stå opp og drikk nå, 
det har gått to dager;” Jeg stod opp og 
drakk litt vann, ikke så mye, for jeg 
tålte ikke mer. 
 Denne morgenen var sjelen min 
tynget utover all forstand, og jeg 
lengtet etter Ham. Hvorfor har Han 
oppvakt meg og så nektet meg 
privilegiet å få være blant dem som 
bor i Hans hus? Hvis de bare visste 
hvilket privilegium de har! Og jeg, 
som har fått inngytt denne lengselen i 
meg, men som forhindres fra å tre inn 
i og bli omsluttet av Hans Fred, jeg 
må istedenfor leve i eksil og utsettes 
for så mange fristelser...) 
 
å, datter! Min Sjels velsignede, Mitt 
Hjertes velsignede, også fra Mitt indre 
strømmer det fram smerte; men, 
Vassula, Jeg har skapt deg for å være 
blant menneskene og forene deg med 
dem; Jeg elsker deg uutsigelig, så til 
den grad at kjærligheten blir til 

dårskap; Vassula, elendig mer enn ord 
kan beskrive, ofre deg selv, elskede, og 
vær midt i elendigheten og blant 
Gudløse mennesker, for du skal være 
Mitt Garn; la din Hellige Far fryde seg 
over din fangst; la Mitt Hjerte denne 
gangen fylles med fryd; dra sjeler til 
Meg; 
 spar dine tårer, for det vil ikke være 
noen igjen når du får høre 
skjendighetene som blir sagt om Min 
Mor! 
 
Jesus, tillat ikke deres tunger å uttale 
skjendigheter. 
 
Vassula, Jeg, Herren, skal tilgi dem, 
for de vet ikke hva de sier; 
 
Kommer de noensinne til å lære seg, 
Herre? 
 
alle kommer til å lære, hver skapning 
kommer til å lære, gitt at de lytter; la 
Meg svare på spørsmålet som du 
brenner inne med; 
 
Men, Herre, Du sier ”gitt at”, innebærer 
det at det vil være noen som ikke lytter? 
 
til Min store sorg vil det finnes de som 
lukker ørene sine! de som nekter å 
høre vil ikke bli spart denne gangen; 
kom nå, stå opp og følg Meg;1 
 

 
23. oktober 1987 

 
(Denne morgenen undret jeg meg over 
hvordan Jesus følte det når fariseerne 
aldri trodde på Ham, og hvor vanskelig 
det må ha vært for Ham å overbevise 
dem om at Han virkelig var Guds sønn. 
Hvor misforstått var Han ikke av dem. 
Det gikk utover menneskets fatteevne å 
forstå at det var mulig i deres samtid. De 

                                                
1 Jesus stod ved siden av meg og insisterte på at 
jeg skulle reise meg opp. 
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kunne helt enkelt ikke forstå eller 
akseptere et slikt mirakel.) 
 
og hvor mange er det nå som forstår 
eller tror helt og fullt på Mitt 
Budskap? 
 
En del gjør det, flere enn de som ikke gjør 
det. 
 
si Meg, hvem er flest av de som lytter, 
tror og forstår Mitt Budskap helt og 
fullt, Mine får eller Mine lam? 
 
(Her representerer fårene prestene, og 
lammene representerer lekfolket.) 
 
hvem er mest villige til å lytte? 
 
Min erfaring er at Dine lam er de mest 
villige. 
 
det er i dag som det var i går; Min 
datter, tidene har ikke forandret seg; 
dagen i dag er som i går; da Jeg var på 
jorden i kjøttet, trodde noen at Jeg var 
enda en profet, bare noen få trodde på 
Meg som Messias; da fariseerne hørte 
Meg, stormet de mot Meg for å steine 
Meg for gudsbespottelse, og nå, 
Vassula, hvorfor er du overrasket over 
hva mennesker tror? du kommer fra 
Meg og i dag sender Jeg deg som Min 
budbærer med Mitt Budskap om Fred 
og Kjærlighet, Jeg kommer for å 
forene Min Kirke, men det er i dag 
som det var i går; 
 la Meg fortelle deg; myndighetene 
vil bli forvirret og mange vil nekte å 
tro fullt ut at dette Budskapet kommer 
direkte fra Meg, noen vil spotte deg; 
de vil gå deg etter i sømmene, andre 
vil ikke bry seg med å avse ett minutt 
engang for å lytte til deg, andre 
kommer til å misforstå Mitt Budskap, 
for det overgår igjen deres forstand; 
 her kommer Jeg med Mitt Hjerte i 
Min Hånd og tilbyr Det i all Min 

Barmhjertighet; som Mitt redskap 
bruker Jeg deg som er svak og elendig, 
og Jeg åpenbarer Meg gjennom deg for 
å stige ned på jorden og forene dere; 
men sannelig sier Jeg deg, hadde de 
bare så mye som tatt en titt på Min 
elskede Johannes' inspirerte ord,1 som 
stammer fra Meg, ville de forstått at 
timen er nær; søk hans ord, for hver 
profeti han har forutsagt kommer i 
sannhet fra Meg; Mitt barn, la dem 
alle se hvordan Jeg arbeider;  
 
Min Gud og elskede Far, noen ganger 
frykter jeg for å møte alle fornektelsene, 
latterliggjøringene, døvheten og 
avvisningen, for jeg tror virkelig at det i 
sannhet er Deg. Hvilken glede de ville 
fått ta i mot hvis de virkelig hadde trodd 
at Du i Din grenseløse Barmhjertighet og 
Kjærlighet har steget ned til oss, og at Du 
hjelper oss igjen med å forene oss, befri 
oss og gjenopplive Din Kirke!! 
 
Min rest, frykt ikke; hvis de 
latterliggjør deg, er det Meg de 
latterliggjør; hvis de fornekter deg, er 
det Meg de fornekter; alt det de gjør 
mot deg, det gjør de mot Meg;2 
 salig er den sjel som ser det du ser, 
for Jeg sier deg at mange sjeler som 
Jeg skatter høyt ville ha ønsket å se det 
du har sett, men de kunne det ikke; å 
høre det du hører, føle det du føler, 
men de har aldri hørt det eller følt det; 
Vassula, Min nåde hviler over deg; 
 

Jeg velsigner Deg, Far, 
for at Du har sett til  

Din mest elendige skapning 
og overøst meg  

med alle disse nådegavene. 

                                                
1 Pave Johannes XXIII ba om en Andre Pinse, 
som skulle innebære en fornyelse; fornyelsen av 
Guds skapninger, av Guds Kirke, og en 
gjenoppvekkelse, slik at Kirken frembringer 
ENHET. 
2 Gud minner meg på at Han deler alle mine 
sorger og smerter, og det trøster meg. 
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Ære være Gud den Allmektige 
for at Han lyser over meg. 

 
hold deg nær til Meg, for du vil fortsatt 
møte mange flere prøvelser; 
 oss, vi? 
 
Ja, Herre. Vi, oss. 
 
 

26. oktober 1987 
 
Natten til den 24. opplyste Gud meg slik 
at jeg bedre forsto meningen med 
visjonen søskenbarnet mitt fikk av 
Jomfru Maria som en enorm statue. Det 
skjedde for å bekrefte at Gud vil ha og 
tillater statuer som framstiller Hans 
Bilde og av Jomfru Maria i Sin Kirke. 
Natten til den 25. opplyste Gud meg igjen 
og fikk meg til å forstå at Han er enig i 
og tillater oss å dekorere Kirkene med 
bilder som framstiller Ham; fotografier, 
malerier osv.) 
 
Jeg tillater Min Kirke å bære Mitt 
Bilde; blottlegg ikke Min Kropp,1 
smykk Meg, pryd Meg, la Den være 
slik Den er;2 hør Vassula, Jeg er 
Kirken, stol på Meg; 
 
(Senere:) 
 
elskede, Jeg er Jahve; skriv, datter: 
 Mine skapninger, har Jeg ikke vakt 
opp helgener og profeter for å advare 
dere om tidenes slutt? har Jeg ikke 
forutsagt at Jeg vil sende en engel fra 
Min Himmelske Sal som skal 
kunngjøre Mitt hemmelige forsett, slik 
at det vil bli oppfylt? Mine ords 
bestandighet skal stadfestes på nytt; 
 har Jeg ikke forutsagt dere at Min 
budbærers oppgave skal være å 
formidle Min Åpenbaring? profetiens 

                                                
1 Kirken. 
2 Slik som de ortodokse og katolikkene dekorerer 
Kirken. 

ånd er Mitt vitne; gled dere og juble 
alle dere som er trofaste mot Meg! ve 
de utro, for Mitt Ord vil falle over dem 
som et Sverd og tilintetgjøre all deres 
falske visdom, visdom som lokket 
Mine skapninger til å falle i Satans 
garn og som forvandlet Mine lam til 
Gudløse, umoralske mennesker uten 
frykt; 
 Vassula, Jeg har gitt deg en advarsel 
i en visjon, en hentydning om hva Jeg 
gjorde med Sodoma og Gomorra, må 
de nå gi akt på Min advarsel, for Jeg, 
Herren, har forutsagt Mine skapninger 
at Mitt Sverd vil falle over dem dersom 
de ikke angrer og erkjenner Meg som 
sin Skaper; 
 det er ut i fra Min grenseløse 
Barmhjertighet Jeg stiger ned på 
jorden3 for å advare dere; Jeg er 
Sannhetens Ånd som taler; lytt til det 
Jeg har å fortelle til Mine Kirker, 
skapninger; vær ikke 
handlingslammede; gjør Min advarsel 
viden kjent; se, Jeg står for døren og 
banker, om noen hører Min røst og 
åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham 
og holde måltid, Jeg med ham og han 
med Meg; frykt ikke, Jeg oppfyller 
Mitt Ord; Jeg står her foran dere; 
 
Herre, antyder Du kanskje til meg 
personlig at jeg skal gjøre Din 
advarsel kjent? I så fall, hvordan kan 
jeg gjøre dette mer enn å fotokopiere 
budskapene, Herre? 
 
alt Jeg ber deg om er kjærlighet; la 
Meg gravere det inn på deg; Jeg har 
allerede valgt dem som skal spre Mitt 
Budskap; 
 kom, Jeg er med deg; fornem Meg, 
kjenn Mitt Nærvær, ja;4 elsk Meg; 
 
Jeg elsker Deg, Jesus. Lær meg å elske 

                                                
3 På en billedlig måte. 
4 Jeg skjelnet Jesus. 
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Deg mer, slik som Du ønsker at vi skal 
elske Deg. 
 
Jeg er; 
 
 

27. oktober 1987 
 
(Den katolske teologen jeg møtte sist, 
mistet fullstendig interessen for meg så 
fort han hørte at jeg ikke tilhørte hans 
kirkesamfunn.) 
 
men, Vassula, selvfølgelig hører du 
ikke til dem; du tilhører Meg; Jeg er 
din Skaper og Hellige Far;1 du står 
under Min Myndighet; 
 
Herre, ja, vi står under Din Myndighet,2 
men det er organisert og det finnes et 
system der en tilhører en av de kristne 
kirkesamfunnene, det er hva jeg har blitt 
fortalt. 
 
alle er like i Mine Øyne; Jeg har aldri 
ønsket at Min Kropp skulle være 
splittet; det er dere som har 
sønderlemmet Meg! dere har bestemt 
over Min Kropp! dere har lammet 
Meg;3 
 
Å, Gud... 
 
datter, har Jeg ikke bedt deg om å 
spare tårene dine for Min Mor? 
 
(Selv om Han hørtes streng ut, kunne jeg 
ikke unngå å legge merke til at Han var 

                                                
1 Utg. anm: Selv om Jesus sier til Vassula at Han 
er hennes Far, skal en ikke blande sammen de tre 
personene i Den hellige treenighet. Jesus, som 
Guds sønn, er vår Far, slik også Gud Faderen og 
Den hellige ånd er vår Far. Vi ble skapt av Den 
hellige treenigheten. Jesus betoner selv sitt 
slektskap til sine disipler når Han kaller dem 
”Mine barn”, se Joh. 13:33, 21:5. 
2 Kristus som Kirkens hode. 
3 Det oppstod stillhet og Jesus hørtes så skuffet og 
trist ut. Jeg følte meg skyldig som hadde brakt 
temaet på banen. 

like trist som jeg var.) 
 
Ja, Herre, men Du virket så såret. Jeg er 
bare et menneske. 
 
Vassula, det er fordi vi deler Mitt 
Beger; Mitt Beger smaker bittert; 
fortell Pavestolen at det er Jeg som 
sender deg til dem; lytt til Meg, hvis de 
spør deg hvilket kirkesamfunn du 
tilhører, si til dem at du tilhører Meg 
og at du står under Min Myndighet; 
 
Herre, jeg vil ikke komme med 
innvendinger, men kan jeg ikke fortelle 
dem at jeg er ortodoks? Jeg er ortodoks? 
Jeg er ortodoks. 
 
ortodokse! katolikker! protestanter! 
dere alle tilhører Meg! i Mine Øyne er 
dere alle Ett! Jeg gjør ikke forskjell på 
dere, så hvorfor frykte? spør etter Min 
elskede Pave Johannes Paulus, han vil 
ikke gjøre noen forskjell på dere; 
Vassula, fortell ham dette: ”elskede, 
Jeg, Herren, står for døren og banker, 
vil du høre Min røst? vil du åpne 
døren? om du gjør det, da vil Jeg gå 
inn til deg og holde måltid, Jeg med 
deg og du med Meg; om du seirer, vil 
Jeg la deg sitte sammen med Meg på 
Min Trone; hør Meg, hør hva Ånden 
sier til Kirkene;” 
 
Jeg er din Hyrde, 
hos Meg mangler du ingen ting, 
elskede sjel, Jeg lar deg ligge 
i grønne enger, 
Jeg fører deg til vann der du finner 
hvile, 
der gir Jeg din sjel nytt liv, 
Jeg leder deg på dydens stier 
for å forherlige Min Kropp, 
selv om du går 
i dødsskyggens dal, frykt ikke, 
for Jeg er med deg og trøster deg, 
Jeg dekker bord for deg 
like for øynene på dine fiender, 
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Jeg har salvet deg 
og ditt beger vil alltid flyte over; 
for Jeg er en avgrunn av Kjærlighet 
med Barmhjertighet uten grenser, 
kom og lev  
i Mitt Hjertes midte;1 
 

Å, Herre, 
Du er mitt Lys og min frelse. 

Jeg trenger ikke å frykte. 
Jeg vet at Du vil verne meg. 

Jeg takker Deg av hele mitt hjerte, 
Herre min Gud, 

Jeg vil lovprise Ditt navn i evighet. 
Din Kjærlighet til meg er så stor, 

ha medynk med meg i min 
utilstrekkelighet. 

 
forbli liten, blomst; voks i ånden, drikk 
av Mine Dyder; kom, la Meg alltid 
prege deg med Mine ord; 
 
Ja, Herre. Jeg er lykkelig over å få være 
hos Deg. 
 
Kjærligheten vil aldri svikte deg; 
kom, oss, vi? 
 
Ja, Herre. 
 

 
30. oktober 1987 

 
Jeg har gitt Mine skapninger utallige 
tegn for å advare dem; Jeg vakte opp 
helgener som kunngjorde Mine 
ønsker, men har de2 lyttet? har noe 
forandret seg? 
 
Herre, tenk om de hadde gjort det denne 
gangen hvis de hadde trodd på 
budskapet, tenk om de hadde vært 
villige, tenk om de hadde lest og trodd og 
forenet seg og forsøkt å forherlige Deg 
framfor å søke sine egne interesser. 
 

                                                
1 Salme 23 
2 Skapningene. 

Vassula, å, Vassula, mange ville frykte, 
til og med dem som ville trodd på Mitt 
Budskap og erkjent at det er Jeg, de 
ville frykte for å bli latterliggjort og for 
sine overordnede; mange ville sette 
ære fra menneskene framfor den æren 
som kommer fra Meg; ær Meg og spre 
Mitt budskap; 
 
Herre, tenk om de hadde bøyd seg. 
 
da ville Jeg hevet Min Rettferdighets 
Dom som hviler tungt på dem; men de 
kaster fortsatt giftige piler på 
hverandre og skader Min Kropp; det 
vil alltid råde uenighet blant dem fordi 
kjærligheten mangler; 
 Vassula, hvis de hadde fulgt Mitt 
bud om å elske hverandre slik som Jeg 
elsker dem og å ydmyke seg selv, så 
ville Min Kropp i dag leve i harmoni; 
har de noen gang ydmyket seg selv 
gjennom å vaske hverandres føtter,3 
har Jeg ikke gitt dere dette som et 
eksempel til etterfølgelse? bøy dere! 
bøy dere slik at dere kan forenes! 
 sjel, tiden har kommet da Min 
elskede tjener Johannes Paulus vil 
høre Meg; Jeg har virkelig hørt hans 
rop, hans rop har nådd Himmelen, 
hans rop gjenlyder i hele universet, 
hans rop har nådd Mine Ører! 
 la Meg fortelle deg: om en kort 
stund vil det være en flokk og en 
hyrde; Jeg vil lede alle Mine får, også 
de som ikke tilhører denne flokken; 
Kjærligheten vil forene dere, men først 
vil det finne sted veldige prøvelser, 
Himlenes grunnvoller vil skake! vær 
våken, datter; gi videre Mine 
anvisninger, de er alle å finne i Mine 
hellige skrifter; gjennom å gi videre4 
Mitt Budskap vil du forstå; 
 

                                                
3 Mitt inntrykk var her at Jesus mente at denne 
gestusen skulle utveksles mellom kirkene. 
4 Gjøre det kjent. 
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Jesus, Jomfru Maria, hva vil de si? Jeg 
ønsker at du forstår meg, Jomfru Maria, 
jeg har ikke en slik stilling at jeg kan stå 
ansikt til ansikt med disse 
øvrighetspersonene. 
 
Vassula, frykt ikke; din udugelighet 
bedårer Jesus; forbli liten; 
 
Jomfru Maria, tenk om de ikke vil lytte? 
 
Mitt barn, denne guddommelige 
åpenbaringen er Hans siste advarsel; 
hvis de ikke vil lytte eller forstå, så 
kommer Jeg til å tillate Hans Hånd å 
falle over dem og treffe dem; Vassula, 
alt du trenger å gjøre er å elske Ham; 
vær våken, for Satan er rasende og vil 
prøve å legge alle slags feller; frykt 
ikke, Jeg våker over deg; 
 
Takk, Jomfru Maria, for at Du 
oppmuntrer meg. Takk for at Du våker 
over meg. Jeg velsigner Deg. 
 
Vassula, Jeg velsigner deg, Mitt barn; 
 
 

3. november 1987 
 
kom, Kjærligheten skal undervise deg; 
la det bli kjent at Jeg fryder Meg over å 
høre disse ordene, «tillat meg, Far» og 
«hvis det er Din vilje»; når disse 
ordene blir uttalt i deres bønner, 
bedårer det Meg; be og det vil bli gitt 
dere, men kom alltid i hu disse ordene; 
kom, Vassula, ta i mot Min Fred; 
 
Jeg elsker Deg, Jesus. Tillat meg å 
velsigne Deg. 
 
elskede, Jeg velsigner deg; 
 
 

5. november 1987 
 

stol på Meg, la Meg lede deg dit Jeg 
ønsker; la din hånd forbli i Min Hånd; 
vær ikke redd, Jeg vil lede deg inn i 
dypet av Min Sårede Kropp; Vassula, 
oppfyll Mine Ord; 
 datter, frykt ikke; Jeg ønsker at du 
forskjønner Min hage; 
 

Rettferdige Far, 
Jeg kan ikke fornekte min frykt.  

Hjelp meg. 
Tillat meg å motta Din Styrke. 

Tillat meg å vokse i Ditt Lys, i Deg. 
Gå ikke fra meg. 

Hvis det er Din Vilje, gjør meg verdig, 
slik at Du kan bruke meg og gjøre meg 

delaktig i å oppfylle Dine ønsker. 
Jeg ber om at Du i Din Barmhjertighet 

tilgir meg mine svakheter og min 
utilstrekkelighet. 

Gjør det Ditt Hjerte ønsker. 
Skje Din vilje, ikke min. 

Amen. 
 
Kjærligheten vil hjelpe deg; men kom i 
hu at så snart Mitt Ord har fått slå rot, 
så vil du komme til Meg! Jeg holder 
ikke lengre ut at du er i landflyktighet; 
Min Sjel lengter etter deg! 
 
Far! Hvilken glede Du gir meg! Hvilken 
glede og trøst Dine ord gir min sjel! Jeg 
er så lykkelig! 
 
ja, elskede, elsk Meg, lengt etter Meg; 
behag dette Hjerte som søkte deg; 
snart kommer Jeg til deg, men, mens 
du ennå er i verden, vær nær Meg 
gjennom å drikke Meg og spise Meg, 
gjennom å lovprise Meg, gjennom å 
ære Meg; la Meg gledes fullt ut;  
 
mist ikke motet hvis verden fornekter 
deg, for du tilhører ikke verden mer 
enn Jeg tilhørte verden da Jeg var på 
jorden i kjøttet; du kommer fra Meg; 
Jeg er din Far og Jeg lever i deg som 
du lever i Meg; ær Mitt Navn, 
herliggjør Min Kropp, forbli i Min 
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Kjærlighet; Jeg skal ikke svikte deg 
eller forlate deg; så frykt ikke for noen, 
elskede; så Mine frø som vil bære frukt 
i hellighet; vær hellig, for Jeg er Hellig; 
 
”Jeg vil høre 
 hva Gud, Herren, sier. 
Han forkynner  
 Fred og Kjærlighet 
for Sine barn, for jorden, for Sin Kropp, 
bare de ikke vender seg til dårskap; 
ja, Hans frelse er nær 
 for dem som frykter Ham, 
og Hans Herlighet skal bo i vårt land. 
 Godhet og Sannhet skal møte 
hverandre, 
Rettferd og Fred 
 kysse hverandre; 
Rettferd går foran Ham 
 og Fred følger i Hans spor.” 
 
(Gud veiledet meg til å skrive ned denne 
delen fra Salme 85:8-13, med noen få ord 
byttet ut.) 
 
elskede, Jeg sa: Jeg skal vanne Min 
frukthage, Jeg skal overrisle Mine 
blomsterbed; hør Meg: Min bekk skal 
vokse til en elv og Min elv skal vokse 
til et hav; og Jeg skal la lærdommen 
lyse; Jeg skal la Mitt Lys stråle vidt 
omkring og forherlige Min Kropp; så 
kom, ta Min Hånd og la Meg lede deg; 
 datter, gjør ikke mer i dag; hvil i 
Mitt Hjerte; 
 
 

8. november 1987 
 
Jesus? 
 
Jeg er; 
 hvis Jeg ikke hadde befridd deg, 
ville du fortsatt i dag befunnet deg i 
dyp søvn; 
 
Jeg kjenner meg veldig skamfull. Jeg 
burde virkelig være den siste til å uttale 
meg. Hva jeg enn gjør for å forsøke å 

godtgjøre og takke Deg, Herre, så 
kommer det ikke i nærheten av det Du 
har gjort for meg. Selv når jeg vil be for 
andre, kjenner jeg meg skyldig og 
nølende, fordi, Herre, hvordan skulle jeg 
våge å be for andre som er så mye bedre 
enn det jeg er? Hvordan kan ”den mest 
elendige” be for noen som er bedre enn 
henne selv? Det påminner meg om Dine 
ord om bjelken i øyet og flisen i den 
andres øye. Jeg føler at jeg har en bjelke i 
øyet, en hel skog, så hvordan skulle jeg 
med hele skogen i mitt øye våge å ytre et 
ord? Med mindre Du, Herre, befrir meg. 
Jeg ber Deg, og tillat meg å be Deg om å 
helbrede meg. Vis barmhjertighet mot 
min sjel. Om Du ønsker det, gjør meg 
verdig til å få be for mine brødre med 
verdighet. 
 
Vassula, Jeg gleder Meg over dine ord, 
for ikke før du innser din uverdighet 
vil du begynne på veien mot 
fullkommenhet; 
 

Hvis det er Din vilje, 
så tillat meg, Far, 
å be om Din hjelp. 

 
datter, fyll på din lampe fra Meg, vent 
ikke; voks i Mitt lys, Mitt barn; hver 
den som tror på dette Budskapet tror 
ikke på deg, men på Meg; Jeg, Lyset, 
stiger ned i verden gjennom deg, slik 
at hver den som tror på Mitt Budskap 
ikke lenger trenger å bli værende i 
mørket; dine vitner kjenner 
sannheten, de vet at disse ordene ikke 
er dine ord, nei, Min Vassula, alt som 
er skrevet kommer fra Meg, Herren; 
sannelig sier Jeg deg at hver den som 
tar i mot deg, tar i mot Meg; 
 
Nei, Min Gud, jeg er ikke verdig! 
 
hva mener du, Vassula, har Jeg ikke 
renset deg, har Jeg ikke Selv salvet deg 
til å være Min? sannelig vil Jeg 
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åpenbare Meg gjennom deg, så ær 
Meg, datter; 
 
kom, Jeg vil lære deg Mine veier; Jeg 
og du; la Meg få puste i deg, la Meg få 
hvile i deg, datter; gi Meg hvile fra 
dem som sårer Min Sjel; å, Vassula, 
om du bare visste ... i dag strømmer 
Mitt Blod igjen ut; 
 
Å, Gud, og det er søndag! Hvorfor? 
 
Mitt barn, de gjennomborer Mitt 
Hjerte helt gjennom; 
 
Min Gud, la dem gjennombore meg 
istedenfor! 
 
lytt til Meg, det vil også skje med deg; 
de vil gjennombore deg; kom nå, tillat 
Meg å hvile i deg, del Mitt Beger, 
datter; 
 
(Hvorfor, hvorfor er det slik, hva er 
det som skjer, hvorfor gjør de dette 
mot vår Gud, en Kjærlighetens og 
Fredens Gud, en Far, en Venn? 
Hvordan kan de gjøre det? Jeg 
kjenner meg syk. Jesus blør atter 
igjen i dag og lider som følge av vår 
ondskap. Verden har, skulle man 
kunne si, blitt kidnappet av Satan, og 
Jesus prøver nå på ny å redde oss.) 
 
Min Gud, det gjør meg så vondt å kjenne 
Deg så såret. Du som er Uendelig Godhet 
og en Avgrunn av Kjærlighet, hvorfor 
plager de Deg? Jeg klarer ikke lenger å 
bære Dine lidelser, men jeg bryr meg om 
Dine lidelser, Dine smerter. Herre, jeg 
bryr meg om Deg og elsker Deg. 
 
Vassula, Min Vassula, Min Sjels offer, 
Mitt Hjertes offer, bær Mine lidelser 
og del dem med Meg, drikk av Mitt 
Beger, kjenn slagene fra Mine 
tuktemestere; Min Sjels elskede, hva 
vil Jeg ikke gjøre for deg av 

Kjærlighet? Jeg vil tillate deg å dele 
Mine lidelser; Jeg har valgt deg til å 
være Mitt Blødende Hjertes offer 
gjennom all den sorg du er i stand til å 
bære; Min Sjels offer, gjennom alle 
kvaler, fornektelser og 
latterliggjøringer din sjel kan bære; 
kom, du vil dele Mitt Kors; 
Jeg er din eneste Kjærlighet; Jeg har 
nådd Mitt mål; tillat Meg å bli ditt 
sinns og din sjels søte pine; du 
behager Meg, for nå har Jeg 
tilintetgjort alle Mine rivaler, de er alle 
borte; ikke en eneste står igjen! det er 
Jeg, din Jesus, som alene er igjen hos 
deg! hvor det gleder Meg! og la Meg nå 
elske deg fritt; la Meg herske over deg; 
Jeg har funnet et sted for Min storhet 
og gavmildhet; Jeg elsker deg ikke for 
hva du er, men for hva du ikke er; 
 kom, din intethet bedårer Meg, din 
udugelighet gjør Meg målløs; 
 
Herre, jeg kjenner meg forlegen. 
 
Vassula, forsøk aldri å være noe; forbli 
ingenting for at hvert guddommelig 
verk Jeg fullfører vil være helt Mitt og 
ikke ditt; 
 Min Kirke vil bli én, under én 
Myndighet; har Jeg ikke Selv bedt 
Peter om å fø Mine lam? har Jeg ikke 
valgt ham til å fø Mine lam, har Jeg 
ikke Selv ytret disse ord: 
 
”du er Peter, og på denne klippe 
vil Jeg bygge Min Kirke;” 
 
hvorfor dette overmot hos folkene, 
disse gagnløse sammensvergelser 
mellom menneskene? Jeg valgte Peter, 
en mann etter Mitt eget Hjerte, 
klippen som Jeg ville bygge Min Kirke 
på; hvorfor forvrenger dere Min 
Befaling? 
 
Hvem sikter Du til, Herre? 
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Jeg taler til dem som intrigerer og 
legger planer mot den grunn Jeg har 
lagt; innser dere ikke at deres 
sammensvergelser vil vise seg å være 
gagnløse? 
 
Herre, jeg vet ikke hvem Du refererer til. 
 
Jeg vet, Vassula, alt dette er dunkelt 
for deg, men det er klart som dagen for 
disse bedragerne! Mine Øyne er rettet 
mot dem; Mitt sverd er løftet og rede 
til å ramme dem; de vet det selv, og tro 
Meg, deres dager er talte; ja, se dere 
omkring, dere bedragere! hvorfor er 
dere overrasket? dere vil forgå, for i 
disse dager foretar Jeg Meg noe som 
det ville være vanskelig for dere å tro, 
om dere hadde blitt det fortalt! 
 elskede, la Meg besvare spørsmålet 
du har i dine tanker: Mitt Budskap vil 
bli lest også av disse bedragerne; 
elskede, fornem Meg; Jeg lider, som 
du gjør; Mitt Kors hviler på deg, bær 
det med kjærlighet; Mitt Kors er 
porten til et sant liv; omfavn Det med 
glede; Vassula, selvfornektelse og 
lidelse fører inn på en guddommelig 
vei, en hellighetenes og dydens vei; 1  
 å, kom, elskede, Jeg er med deg,2 
 
Herre, jeg kjenner meg så fryktelig trist. 
Jeg vet at jeg ikke skulle felle flere tårer, 
men heller spare dem til senere, som 
godtgjørelse. Jeg er rede til å utgyte mitt 
blod istedenfor, som erstatning for mine 
tårer, hvis det ikke skulle være flere tårer 
igjen. 
 
Min Vassula, kom i hu at du ikke er av 
denne verden, du tilhører Meg; kan du 
se Mitt Hellige Hjerte?3 gå inn i Mitt 
Hellige Hjerte; i Dets dyp vil du finne 
hvile; Jeg vil kaste deg inn i Dets dyp; 
                                                
1 Jeg følte meg håpløst bedrøvet. 
2 Jesus kjærtegnet hodet mitt. 
3 Jesus pekte på sitt Bryst og Hjerte som lyste.  

Min smerte er ikke til å holde ut;4 
kommer du i hu hva Jeg gjorde for deg 
da du ennå var et lite barn? 
  
(Jesus ga meg samme visjon som jeg 
hadde fått da jeg var ti år gammel. Det 
var det første kallet.) 
 
du var ute av stand til å bevege deg; 
Jeg er guddommelig Makt, elskede, 
der inne hører du hjemme;5 kom nå, 
Jeg trenger å bli trøstet; la oss hvile i 
hverandre; 
 
(Jesus led veldig mye og var bedrøvet.) 
 
Hvordan kan jeg lindre en slik nød? 
 
gjennom å elske Meg brennende; elsk 
Meg og trøst Meg, Vassula; elsk Meg 
av hele din sjel; 
 
Du vet at jeg elsker Deg, Herre. 
 
elsk Meg grenseløst! 
 
Lær meg å elske Deg grenseløst. 
 
Jeg er; kom nå, Jeg har en 
hemmelighet som Jeg ønsker å fortelle 
deg; frykt ikke, Jeg vil hviske den i ditt 
øre; 
 
(Jesus fortalte meg hemmeligheten og 
den ga meg stor glede.) 
 
Å Gud! Skal Du virkelig gjøre dette? 
 
Jeg skal, elskede, Jeg skal; tvil aldri, 
alt vil bli gjort i samsvar med dette, 
Min Vassula; 
 
Jesus, Min Gud, takk. Tillat meg å 
velsigne Deg. 
 

                                                
4 Over å ha meg i landflyktighet. 
5 Jesus pekte på Hjertet Sitt med pekefingeren. 
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Jeg velsigner deg også, elskede; kom, 
det er sent; vi skal hvile i hverandre; 
 
Ja, Herre. 
 
kom da; 
 
 

10. november 1987 
 

Min Gud, 
bruk meg for å innprente i meg 

alt hva Ditt Hjerte ønsker. 
La Din Vilje skje 

og Ditt Navn bli Herliggjort. 
 
tiden har kommet for å spre Mine 
såkorn blant menneskene; gi videre 
Mitt Budskap, Jeg vil hjelpe deg i alt 
du foretar deg, la Mine Ord bli kjent, 
la Mine skapninger få kjennskap til 
Min Store Kjærlighet og Min uendelige 
Barmhjertighet; Mitt rike vil bli et 
Fredens, Kjærlighetens og Enhetens 
rike; Jeg har valgt Vassula som et 
udugelig og elendig menneske, 
ubrukelig og uten talegaver; skriv også 
dette;1 ja, uten selv den mest 
grunnleggende kunnskap om Min 
Kirke, et uskrevet blad, som Jeg, 
Herren, fritt har fått fylle med Mine 
Verker alene, slik at det tydelig 
framgår at alt som er nedskrevet 
kommer fra Min Munn; alle 
handlinger vil bli gjort av Meg, 
gjennom henne; Jeg vil tale gjennom 
henne, handle gjennom henne; Jeg har 
formet henne og fylt henne med alle 
Mine Verker, slik at hun som Min 
budbringer kunne bli i stand til å 
bringe dette Budskap videre, og 
budskapet vil bli kjent; 
 vil du bringe videre Mitt Budskap? 
vil du gjøre dette for Meg? kom i hu at 
det er Jeg, Jesus, Guds Elskede Sønn, 

                                                
1 Jeg hørte Ham si det følgende, og jeg så 
forlegent og nølende på Ham. 

alle menneskers Frelser, Ordet, som 
velsigner deg; Jeg velsigner alt du 
foretar deg; enten du møter gleder 
eller sorger, så vær tillitsfull; Jeg vil 
beskytte deg; Jeg er alltid foran deg og 
leder deg; når Min Kirke forenes, vil 
Jeg bli Forherliget! Jeg vil lede deg inn 
i Mitt Blødende Legemes dyp; Jeg vil 
vise deg Mine torner, du vil gjenkjenne 
dem; 
 ha ikke øye for noe annet enn Min 
herlighet, tvil aldri på Mine Verker, 
Kjærligheten lyser over deg, Min høyt 
elskede; streb etter å behage Meg; 
kom, Jeg Er ved din side; ta i mot Min 
Fred,2 la oss be til Faderen, 
 
”Rettferdige og Elskede Far, 
velsignet være Ditt Navn, 
samle alle Dine troende, 
la himlene kunngjøre 
Din Rettferdighet; 
la alle lepper uopphørlig 
prise Ditt Hellige Navn, 
utrydd ondskapen 
hos bedragerne, 
hjelp dem som har en sønderknust 
ånd, 
gi dem nytt liv 
slik Du i Ditt Ord har lovet, 
jeg vil holde og oppfylle 
løftet jeg har gitt, 
jeg ber for Dine Kirker, 
må de alle bli ett, Far, 
må de bli ett i Deg; 
amen;” 
 
(Jesus hjalp meg å be. Dette var Hans 
ord.) 
 
 

12. november 1987 
 

elskede, det er Jeg, Jesus; 
 ha et fast grep om Mitt Kors, slik 
Jeg har lært deg å gjøre når du hviler; 
                                                
2 Jesus snudde Seg mot meg da Han sa dette. 
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(Jesus lærte meg å holde et krusifiks 
mens jeg hviler om natten. På denne 
måten kjenner jeg krusifikset i hånden 
min når jeg våkner opp, og i det samme 
rettes tankene mine mot Ham.) 
 
forlat Meg aldri noensinne, ikke 
engang for et sekund; Jeg er Alt og 
Allting; gjennom å holde Mitt Kors 
både lovpriser du Meg og ærer Meg; 
Jeg, din Gud, renser og trøster deg, 
Mitt barn; så ær din Far som søkte så 
inderlig etter deg da du forlot Min side 
og vandret bort fra Mine 
guddommelige veier; ser du, barn, du 
har alltid tilhørt Meg, nå når Jeg har 
funnet deg, vil Jeg gi deg ly under Min 
kappe og ta vare på deg; se! 
 
(Jeg så Jesus Kristus i en purpurrød 
kappe. Han åpnet den med begge hender 
og en sterk glød strålte ut fra Hans 
Bryst. Plutselig, som i et glimt, kom det 
en ildtunge like imot meg og 
gjennomboret meg. Jeg kjente ingen 
smerte, men det tente i meg en kjærlighet 
til Ham, som gjorde at jeg lengtet etter 
Ham mer enn noensinne.) 
 
Min Flamme skal opptenne ditt hjerte; 
Min Flamme skal for alltid brenne i 
deg, alter, Jeg har fornyet Min 
Flamme i deg; slik at du fortsetter å 
bringe videre Mitt guddommelige 
Budskap, siden du er ute av stand til 
selv å hente din kraft fra Meg, vil Jeg 
passe på at Min Flamme alltid brenner 
i deg; kom, Jeg elsker din udugelighet, 
fordi Jeg har gitt deg nåden å erkjenne 
den; Jeg kjenner Meg forherliget når 
du behøver Meg i ett og alt; din 
svakhet tiltrekker seg Min Styrke, din 
elendighet lokker fram Min Mildhet; 
elsk Meg, Vassula, del Mine torner og 
Mine spiker med Meg, bær Mitt Kors 
sammen med Meg, kron Meg med din 
kjærlighet, ær Meg med din tro, tillat 

Meg å lede deg blindt hele veien; Jeg 
vil aldri svikte deg! tro på hvert eneste 
ord som står i den Hellige Skrift; 
 

 
13. november 1987 

 
Min Vassula, det eneste Jeg ber deg 
om er kjærlighet; hver dyd blomstrer 
fra Kjærligheten, Kjærligheten er roten 
til hver dyd; Kjærligheten er som et 
frukttre, som først blomstrer, for 
senere å bære frukt; hver frukt er en 
dyd; 
 kom, la oss først be en stille bønn 
sammen, du og Jeg til Faderen, la oss 
be i fullstendig stillhet; Jeg vil diktere: 
 
”Rettferdige Far, Mitt Vern, 
send Ditt Lys og Din Sannhet, 
som leder meg  
til Ditt Hellige Sted 
hvor Du bor, 
jeg vil elske Deg helt og fullt, 
jeg vil holde mitt løfte 
for slik å oppfylle Ditt ord, 
Hellige Far, 
jeg er klar over mine feil,  
over mine synder, 
miskunn Deg over meg 
i Din Godhet 
og i Din store Ømhet, 
tilgi mine synder, rens meg, Herre, 
vær min Frelser, forny meg, 
la min ånd forbli trofast mot Deg 
og villig, 
jeg gir min vilje til Deg,  
og overgir meg, 
jeg er villig til å være Din skrivetavle, 
jeg priser Ditt Hellige Navn 
og takker Deg for alle velsignelsene 
og freden Du har gitt meg; 
amen” 
 
gjenta den nå sammen med Meg; 
 
(Vi gjentok bønnen sammen.) 
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Takk, Jesus, fordi Du leder meg skritt for 
skritt. Du er min Hellige Lærer som 
underviser meg med Kjærlighet og 
tålmodighet. Du leder meg, og Du leder 
andre også, slik at vi blir bedre kjent med 
Deg og forstår hvilken Uendelig 
Kjærlighet Du er. Du forlater oss aldri, 
men er alltid rede til å lete etter oss som 
var kommet bort, for å bringe oss tilbake 
til Deg. Aldri har jeg opplevd at Du har 
vært brysk eller utålmodig mot meg, jeg 
har bare kjent meg elsket. Du fylte min 
sjel med Kjærlighet og Fred. Dette er hva 
Du er. Jeg vil aldri gå fra Deg, Herre. 
 
datter, lengt alltid etter Meg; elsk Meg 
og ær Meg; forbli trofast mot Meg; 
 la oss be sammen; glem ikke Mitt 
Nærvær; 
 
 

14. november 1987 
 
Jesus, er Du glad når jeg også kommer 
til Deg på denne måten som Du har 
tillatt meg? 
 
det er Jeg, hvordan kan Jeg være noe 
annet? 
 du kommer til Meg, Min Vassula, og 
ennå har du ikke fortalt Meg hva du 
bærer på i ditt hjerte; Jeg føler hjertet 
ditt, Vassula, det er tynget av sorg og 
smerte; ønsker du å vite hvorfor? Jeg 
vil fortelle deg hvorfor, det er fordi 
Kjærligheten lider, når Jeg lider, så 
lider du også; Jeg har gitt deg 
nådegaven å være samstemt med Meg 
til enhver tid; du er Mitt Bilde, det Jeg 
føler, føler også du; Jeg lar deg nå føle 
hva Jeg føler, sjeler gjennomborer 
Meg på ny; 
 
(Min lidelse nådde nå sitt høydepunkt. 
Jeg visste at jeg skulle gjemme tårene 
mine til senere, men klarte det ikke.) 
 

datter, tror du at Mine øyne er tørre?1 
de er like tårefylte som dine, Jeg lider 
...  Mine øyne er også våte av tårer; 
 å, Vassula! Min blomst, du forstår 
Meg virkelig nå, datter; sammen feller 
vi tårer, sammen lider vi, sammen 
bærer vi Mitt Kors;2 Mitt Hjerte er 
såret av så mange sjeler som forbitrer 
Meg, å, Vassula, dine tårer er Mine 
tårer; her, bær Mitt Kors, ta også Mine 
spiker, vil du la Meg hvile? 
 
Ja, Jesus. 
 
(Min sjel har aldri tidligere kjent en slik 
sorg og lidelse som nå.) 
 
Vassula, å, Vassula, det er med gru Jeg 
forteller deg dette, men Jeg må fortelle 
deg sannheten; bær Min Tornekrone 
og du vil forstå Meg; 
 
Jeg tror jeg forstår, Herre. Jeg vil bli 
latterliggjort, fornektet? 
 
sjeler vil ikke lytte til Meg, de vil 
synde, de viser det gjennom at de 
avviser Mitt Barmhjertige Budskap, de 
viser det gjennom sin motvilje mot og 
sin frykt for å innrømme sine feil;3 her, 
bær Min Krone; 
 
(Han satte den på hodet mitt.) 
 
du vil forherlige Meg; lytt, tiden 
kommer, ja, tiden da Jeg vil gi deg 
Mine instruksjoner om hvordan du 
kan spre Mine frø i rikt monn har 
allerede kommet; Kjærligheten vil vise 
deg hvordan du kan oppfylle Mine 
forsett; vær seierrik, Vassula; 

                                                
1 Jeg så opp, fordi Jesu stemme skalv som i 
dødsangst, og jeg så Hans Øyne fulle og våte av 
tårer. 
2 Jesus dikterte veldig raskt. 
3 Jesus opplyste meg slik at jeg kunne forstå hva 
Han mente her. Jeg vet hvem Han refererer til. 
Det går veldig dypt inn i Kirken. 
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 datter, gled Meg og stå for Mitt 
Åsyn som nå; Jeg har tillatt deg å føle 
Mitt Blødende Hjerte og latt Mitt Blod 
dryppe på ditt hjerte; Jeg har latt deg 
dele Mitt Beger; Jeg har smykket ditt 
hode med Min Krone, Jeg har lagt Mitt 
Kors på deg, Jeg har gitt deg Mine 
Spiker, hva mer kan en Brudgom 
tilby? alt det Jeg har gitt deg, er Mine 
mest dyrebare Juveler; Min elskede, 
nå da du forstår Meg; er du villig til å 
fortsette inn i dypet av Mitt Blødende 
Legeme? 
 
Ja, Herre, bring meg dit. 
 
datter, vi vil fortsette, hold fast ved 
Meg, velsign Meg; 
 
(Jeg velsignet Jesus.) 
 
kom, Jeg vil også velsigne deg, senk 
ditt blikk også;  
 
(Jesus velsignet meg.) 
 
kall meg Abba; nå vet du hva det 
betyr;1 
 
Abba? 
 
ja, hvor Jeg elsker deg! Jeg har også 
skapt deg, slik at Jeg har én som Jeg 
kan dele Mine lidelser med; du vil bli 
kjent med Meg, Vassula; du vil lære 
hvem din Far er; blomst, elskede 
datter, la det bli kjent hvor høyt Jeg 
elsker Mine skapninger;2 

                                                
1 Utg. anm: Paulus skriver (Rom 8:14-15): ”Alle 
som drives av Guds Ånd, er Guds barn. Dere har 
ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen 
skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som 
gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi 
roper: ’Abba, Far!’” Ordet ’Abba’ kommer fra 
arameisk og betyr ’pappa’. Jesus taler også på 
samme måte om Faderen i Mark 14:36. 
2 Her lar Gud meg forstå at Han ikke elsker meg 
mer enn resten av Sine skapninger, men at Han 

 
Vassula, vet du hvorfor Jeg har gitt 
deg denne nådegaven å kunne kalle på 
Meg når som helst du skulle ønske 
det? 
 
Av de grunner Du allerede har gitt meg, 
Herre. 
 
det er enda en grunn til; 
 
Jeg ber Deg om ikke å skrive det, jeg har 
hørt Deg. 
 
ja, du har hørt Meg; 
 
Men, Herre, 'dette' kommer fra Deg, det 
stammer ikke fra meg. 
 
blomst, kom i hu at Jeg har gitt dere 
alle frihet til å velge; 
 
Ja, Elskede, men Du har også gitt oss 
forstandens gave, som setter oss i stand 
til å forstå og velge. Du har lært meg 
dette. 
 
ja,3 Jeg elsker deg; kom, oss, vi? 
 
Ja, Herre. 
 
(Plutselig følte jeg at jeg behøvde Gud, 
Jomfru Maria og alle Helgenene.  Så, 
med en enorm styrke, kom Jomfru Maria 
til syne.) 
 
timene flyr av sted, Jesus leder deg; 
frykt ikke, Min elskede datter, ta i mot 
Min Fred; Jesus er med deg, Jesus er 
din Veileder; elsk Ham som du gjør, 
Min Vassula; du gjør umåtelige 
godtgjørelser; vær Jesu balsam, gled 
Ham; Jeg, din Hellige Mor, vil hjelpe 
deg, frykt ikke, men gå fremover; du er 
på den rette Vei; Jeg elsker deg;  

                                                                         
viser hvor mye kjærlighet Han har til meg som et 
eksempel. Jeg er som et prøveeksemplar.  
3 Det oppstod en kort pause. 
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Jeg elsker Deg, Jomfru Maria. Hvis jeg 
må skynde meg, kan jeg ikke gjøre det 
med mindre Gud åpner veien for meg. 
Jeg skal så gå framover med Ham, mens 
jeg holder Ham i hånden. Jeg stoler på 
Ham. Jeg er avhengig av Ham. Jeg ber 
Deg, Elskede Mor, om å være min støtte 
og å inngyte mot i meg og hjelpe meg.  
 
du vil få støtte fra Meg og Jeg vil 
hjelpe deg;  
 
Takk, jeg velsigner Deg. 
 

 
16 november 1987 

 
elskede, Jeg skal gjøre noe som blir 
vanskelig å tro i disse dager, det Jeg 
skal gjøre er å stadfeste Mitt Budskap; 
frykt ikke; 
 
Min Gud, det er allerede vanskelig for 
mange å tro at Du snakker med meg på 
denne enkle måten, når som helst og 
hvor som helst. 
 
tro på Mine mirakler, tro på Meg; 
 
 

18. november 1987 
 
Min Gud, siden den dagen Du åpenbarte 
Ditt hemmelige forsett for meg, frykter 
jeg. Jeg er redd for å fortsette. Jeg 
frykter, for jeg fornemmer 
vanskelighetene som ligger foran meg. 
Det er som det var for Deg i tiden før du 
red inn i Jerusalem. Du visste hvilke 
vanskeligheter som lå foran Deg.  
 
Mitt Budskap fullbyrder Mitt Ord; du 
skal gå framover, om du blir avvist 
eller ikke, så vil du fullføre ditt arbeid; 
Jeg går foran deg;  
 Mitt barn, forbli betydningsløs, så 
Jeg kan tre fram enda tydeligere; jo 
mindre du er, desto mer Er Jeg; la 

Meg fortsette; la Meg være den som 
handler og taler; 
 ja, Mitt barn, de1 må alle bøye seg 
for å kunne forenes, Jeg skal komme 
ydmykt, barbeint; Jeg kommer ikke 
med våpen; Jeg skal bringe Mine får 
tilbake til Peter; Jeg skal forene dem, 
og Peter skal føde Mine lam; Jeg, 
Herren, har talt; ha tillit til Meg, Mine 
elskede; Jeg elsker dere alle av hele 
Mitt Hjerte; 
 
 

21. november 1987 
 
Vassula, Jeg skal føre Mine spredte får 
tilbake til Peter; Jeg, Herren, 
garanterer dere alle dette! 
 
(Herren ga meg en visjon der jeg fikk se 
får som fortsatt var atskilt, tilhørende en 
egen flokk, og så en stund senere var 
disse forent med den andre flokken.) 
 
blomst, dette skal komme etter Mitt 
Store Tegn! 
 
Far, tilgi meg min utålmodighet, jeg må 
lære meg å være tålmodig som Du! 
 
Mitt barn, opphøyd av Min Hånd, øs 
det du trenger fra Mine forråd og fyll 
ditt hjerte; fyll det til randen for å bli i 
stand til å fylle andres hjerter også; 
Jeg, Herren, velsigner deg; Jeg vil gi 
deg visjoner, Jeg vil styrke ditt syn, så 
du kan skjelne menneskers hjerter og 
være i stand til å lese dem; Min høyt 
elskede, Jeg gir denne nådegaven til 
deg, men, kom i hu at du bare skal 
bruke den for Mine interesser og til 
Min ære, hold ikke noe for deg selv; 
 
Jesus, høyt Elskede, Min Gud, som aldri 
holder opp med å overøse meg med Dine 
nådegaver, slik at jeg kan være nær Deg. 

                                                
1 De ulike kirkene. 
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Jesus, jeg er et null, og likevel øser Du så 
mange nådegaver over meg. Hva vil Du 
da ikke gjøre og gi til dem som i Dine 
øyne virkelig behager Deg og ærer Deg? 
 
 ja, Vassula, nå virker det som du 
forstår Meg bedre; hvis Jeg gir deg, 
som i sannhet er den mest elendige av 
Mine skapninger, hva vil Jeg da ikke gi 
til dem som virkelig fortjener Min 
Nåde, de som ærer Meg og de som 
ofrer for Meg! 
 
   be, Mine elskede, og Jeg skal gi dere, 
tro på det dere ber om, ha tillit og stol 
på Meg, vær ikke som Peter som 
mistet tilliten mens han gikk på 
vannet; tro på Meg! vær tillitsfulle! 
tro!  
 
 

22. november 1987 
 
Vassula, vinden blåser, den blir 
sterkere for hver dag; den blåser over 
denne ørken, som Mine skapninger er 
blitt, den streifer henover 
ørkensanden, driver den framfor seg 
og flytter den nærmere og nærmere 
det lille frodige landområdet som står 
igjen; sanden har allerede dekket en 
del av det og lagt seg som et slør over 
det; hvis vi ikke skynder oss, Mitt 
barn, vil det snart ikke stå tilbake 
annet enn ørken; 
 
Herre, jeg ber Deg, vær tålmodig, for jeg 
er sen til å lære. 
 
blomst, kommer du i hu hvor lenge 
Jeg stod utenfor din dør? har Jeg ikke 
vært tålmodig i alle disse år? 
 
Jesus, hvorfor hørte jeg Deg ikke i alle 
disse årene? 
 
fordi du ble bedratt av verden, du 
tilhørte Meg fra begynnelsen av, men 

verden bedro deg og overbeviste deg 
om at du tilhørte dem; det er så 
forrædersk og bedragersk Satan er; 
hans arbeid består i dag i å overbevise 
Mine skapninger om at han ikke 
eksisterer; på denne måten arbeider 
han uten å bli fryktet, og Mine 
skapninger går i fellen som lam som 
blir fanget og fortært av ulven; dette er 
hans plan av i dag; 
 
 

23. november 1987 
 
(I Lyon snakket jeg med den katolske 
teologen. Han og hans kone kunne 
ikke helt forstå min atskilthet fra 
denne verden. Han påpekte at jeg 
hadde forpliktelser. Jeg sa meg enig i 
det, men at det ikke forhindret meg 
fra å sette Gud fremst. Han kunne 
heller ikke forstå at Gud løsrev min 
sjel fra denne verden. Han var ikke 
enig med meg. (Var ikke Abraham 
villig til å ofre sin egen sønn?)) 
 
Mitt barn, Jeg elsker deg til dårskap; 
Kjærligheten har ingen grenser, og Jeg 
ønsker at også du elsker Meg til 
dårskap; Min hensikt er å utvide din 
kjærlighet; Jeg akter å la deg elske 
Meg uten at du gir Meg begrensninger; 
Jeg gleder Meg over å prøve1 din 
trofasthet mot Meg; Jeg gleder Meg 
over å høre deg ære Meg; nå bærer du 
fram offer for Meg, men ditt offer skal 
heller ikke være forgjeves; gi deg selv 
uforbeholdent til Meg; behag Meg 
gjennom å være føyelig, tillat Meg, 
barn, å behandle deg slik Jeg ønsker; 
sjel, frykt Meg aldri, Jeg er 
Kjærlighet;2 
 
Det er mange, Herre, som ikke kan forstå 

                                                
1 Som Han prøvde Abraham. 
2 Det betyr at Gud aldri vil be om noe som kan 
skade vår sjel. 
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at jeg ønsker å være sammen med Deg 
og at jeg ser døden som en befrielse.  
 
elskede, vær hellig, forbli hellig, og den 
Guddommelige Kjærligheten vil føre 
deg stadig høyere; frykt ikke, Min høyt 
elskede; len deg mot Meg, vær trofast 
mot Meg, elsk Meg, din Gud, av hele 
din sjel og av hele ditt hjerte og av hele 
din forstand og av all din makt; kom i 
hu hvordan Jeg lener Meg mot deg, for 
å nå din sjel;  
 
 

24. november 1987 
 
Vassula, Jeg vil la deg lese de ord Jeg 
sa til Margareta Maria;1 Jeg sa: ”Jeg 
skal herske til tross for Mine fiender 
og alle de som prøver å gjøre motstand 
mot Meg,” så vær tillitsfull, Mine 
elskede; 
 Vassula, Jeg vil gjerne at du en gang 
til tegner hvordan den Hellige 
Treenighet er,  
 
Ja, Herre. (Denne tegningen stammer 
fra en visjon som Herren en gang ga meg 
da jeg hadde vanskelig for å forstå 
Treenigheten.)  
 

 
 
 

                                           
(En visjon av Lys. Så trer et til lys fram, 
og så ennå et. Til sammen blir det tre lys. 
Når Sønnen er i Faderen, så er de én. 
Den Hellige Treenighet er én og den 
samme. De kan være tre, men alle tre 
kan være én. Det er altså én Gud. Gud er 
i tre Personer, og én i sitt innerste vesen.) 
 
 

25. november 1987 

                                                
1 Den hellige Margareta Maria Alacoque (1647-
1690) var en fransk nonne i Besøkelsesordenen 
som fikk visjoner av Jesu Hellige Hjerte.  

 
(Jeg så Jesus sitte i nærheten av meg.) 
 
Jesus, er Du der? 
 
Jeg er; ja, du har skjelnet Meg; forstår 
du, Vassula, takket være den lille troen 
du gir Meg, en tro mye mindre enn et 
sennepskorn, kan Jeg la deg se Meg, 
fornemme Meg, skrive med Meg; kom, 
Jeg vil være din Hellige Ledsager; 
 
(Senere.) 
 
elskede, du behøver ikke å frykte, for 
Jeg har lagt Mine planer lenge før du 
ble født; fra all evighet av visste Jeg at 
du ville tjene Meg, elskede; gjør ikke 
ditt hjerte urolig ved å bekymre deg 
for hva du skal si eller gjøre, for Jeg, 
Herren, skal legge Mine Ord på dine 
lepper;  
 Jeg leder deg, du er i Meg, i Min 
Kjærlighet; Jeg har innviet deg, du er 
velsignet, Jeg leder deg inn i Mitt 
Bløende Legemes aller innerste, 
oppfyll Mine ønsker gjennom å gjøre 
Min Vilje; 
 Jeg vil begunstige deg gjennom å gi 
deg nådegaven å kunne skjelne; forbli i 
Meg; gi Meg alle dine svakheter, 
elskede sjel; gi dem alle til Meg og la 
Min Styrke tilintetgjøre dem; 
 du vil fullføre alt arbeidet Jeg har 
utsett til deg, og derigjennom vil du 
ære Meg; ha tillit til Meg og Jeg vil gi 
deg den styrken du trenger; velsignet 
av Min Hånd, bevar Meg i ditt hjerte 
som Jeg bevarer deg i Mitt; fyll ditt 
hjerte til randen fra Mitt Hjerte, så du 
kan være i stand til å fylle andres 
hjerter; Jeg, Herren, vil mette deg; stol 
på Meg, kjenn deg trygg; kom, kom, 
elskede sjel, og hvil i Meg; Jeg, 
Herren, velsigner deg og alt du foretar 
deg; 
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 Vassula, ta Min Hånd, ta Min Hånd 
og følg Meg, ser du? 
  
(Jesus ledet meg i ånden. Jeg kom 
slepende etter Ham. Han førte meg til St. 
Peterskirken. Han strakte ut armen og 
pekte på en ensom skikkelse. Det var 
Paven, Johannes Paulus II. Der satt han, 
alene, i tanker. Han så ut til å være i 
dype tanker.) 
 
ser du, Vassula? han venter; han 
venter; 
 
Far, må Dine planer bli fullført. Amen. 
 
Mine Budskap må overrekkes til ham, 
og slik fullbyrdes alt som står skrevet; 
 kom, elskede, tiden er nær; frykt 
ikke, kom i hu at Jeg er foran deg; hva 
Jeg har påbegynt og velsignet, skal Jeg 
også fullbyrde; kom, Kjærligheten 
elsker deg og leder deg; behold din 
hånd i Min; oss, vi? 
 
Ja, Herre. Sammen. Å, hvor jeg elsker 
Deg, Jesus! 
 
(Jesus kommer med Sitt Hjerte i Sin 
Hånd og tilbyr Det til oss. Kjærligheten 
fra Hans Ømme Hjerte kommer igjen for 
å hjelpe oss med å befri oss fra Satans 
garn.) 
 
Jeg elsker Deg, Herre! 
 
elskede, hvordan, hvordan skulle Jeg 
kunne se alt dette og så gå fra dere; 
Jeg elsker dere av hele Mitt Hjerte; av 
hele Mitt Hjerte, elsker Jeg dere alle; 
 
(Jeg kjente Hans Hjerte, og det er umulig 
å forklare hvor stor Kjærlighet Jesus har 
til oss!) 
 
 

28. november 1987 
 

Mitt barn, forskjønn Min Hage; som 
det er nå, ser Jeg ikke annet i Den enn 
tørke; tørken hersker over Den; de 
tørre vindene blåser over Den, og 
tørker ut det lille som er igjen; Mine 
blomster trenger å bli vannet, ellers 
kommer hver eneste av dem til å 
visne; Mine knopper vil ikke klare seg 
gjennom blomstringstiden, men de vil 
visne den ene etter den andre; å, om 
de bare ville lytte!  
 
Min Gud, hvorfor er det så komplisert å 
nå fram til et vedtak? Hvorfor er det så 
vanskelig å fatte dette vedtaket? Hvorfor 
må det ta måneder, år? Er det virkelig så 
vanskelig å elske hverandre og forenes 
som en familie? Er ikke disse de samme 
som underviser oss i å elske hverandre, 
ofre og gi? Må det virkelig ta flere år før 
vi forenes? Er det nødvendig for dem å 
arrangere særegne konsil og 
kirkemøter? Hvorfor kan de ikke kalle 
inn til ett møte, et avgjørende sådan, 
hvor de tar hverandres hender og gir 
Peter den myndighet som Du en gang ga 
ham, og slik glede Deg og etterlate Deg 
smilende? 
 
hvor Jeg elsker din enkelhet, Mitt 
barn; det er en barnlig måte du tenker 
på; barn er Min svakhet! 
 du forstår, når barn krangler, varer 
ikke deres krangler mer enn noen få 
minutter, fordi ondskap mangler; 
men, datter, disse er ikke barn, de har 
mistet all den uskyld de en gang 
hadde; de mistet sin enkelhet, sin 
hellighet; de har skapt ondskap i 
stedet for uskyld, forfengelighet i 
stedet for enkelhet, mangel på 
hellighet i stedet for hellighet, 
trangsynthet i stedet for ydmykhet;  
 du forstår, barn, dette er grunnen til 
at Jeg igjen stiger ned for å påminne 
dem om hvem Jeg, Jesus, er, Jeg skal 
komme barbeint og ydmykt, Jeg vil gå 
inn i Mitt Eget Hus og knele ned ved 
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Mine tjeneres føtter og vaske dem;1 
gråt ikke, Min Vassula, det er alt 
sammen for enheten; la Meg bruke 
deg; denne gangen kan de ikke 
benekte at det er Jeg, Jesus, ettersom 
Jeg på forhånd har forutsagt denne 
begivenheten2; Jeg har latt deg lese 
deler av det Jeg har inspirert Min 
tjener Johannes XXIII til, men resten 
... 
 
Resten, Herre? 
 
Jeg har, senere, hvisket i hans øre om 
de store trengsler Min Kirke skal 
gjennomgå;  
 Jeg, Jesus, elsker dere alle; forbli i 
Meg, i Min Kjærlighet; 
 

 
29. november 1987 

 
Vassula, er du rede til å ofre mer for 
Meg nå? 
  
Herre, Du kan bruke meg som Du 
ønsker. Jeg har overgitt meg. Jeg overgir 
meg hver eneste dag. 
 
forbli i Meg, forbli i Min Kjærlighet; 
datter, dine prøvelser vil bli utallige;3 
vil du fortsatt ofre mer for Meg, Din 
Gud?4 
 
Min Gud, ta mitt liv i Dine Hender og 
gjør som Ditt Hjerte ønsker. 
 
Min høyt elskede brud, se nå på Mitt 
Kors; 
 
(Jeg så, og inntil Jesus stod et enormt 
Kors av mørkt tre.) 
 

                                                
1 Jesus talte i metaforer. 
2 Den så etterlengtede ENHETEN. 
3 Gud advarte meg. 
4 Etter advarselen, spør Gud meg igjen, ettersom 
Han aksepterer min frihet. 

Jeg har vært korsfestet på Det og 
derigjennom forherliget Min Far; 
forstår du hva som venter deg? Jeg, 
Herren, vil dele Det med deg; du vil så 
bære alle de lidelser din sjel er i stand 
til, Jeg vil gjøre din utholdenhet 
større, Mitt barn; 
 
Far, gjør med meg som Ditt Elskede 
Hjerte ønsker, alt som kan gi Deg større 
Ære. Alt som kommer fra Deg, behager 
meg. 
 
vær lydig mot Meg og gled Meg, 
lydighet gjør djevelen hjelpeløs og får 
ham til å flykte; 
 
 

30. november 1987 
 
Jesus? 
 
Jeg er; 
 Jeg, Jesus, garanterer dere alle at 
Min Kirke skal bli én, forenet; elskede, 
vær trofast mot Meg; stol på Meg, og 
vær tillitsfull; 
 

 
1. desember 1987 

 
Jeg har valgt deg for å vise verden 
hvor Barmhjertig Jeg er; Jeg fant deg 
der hvor de fleste av Mine barn 
fortsatt er, og hvis Jeg ikke hadde 
kommet for å hente deg, ville du i dag 
fortsatt ha vært der hvor de andre er; 
som følge av Min grenseløse 
Barmhjertighet kommer Jeg for å 
advare dere, og likeledes for å dra dere 
til Meg og påminne dere om deres 
grunnvoller; 
 
(Jeg begynner å forstå at dette 
Budskapet om Fred og Kjærlighet 
mellom Guds skapninger og om 
foreningen av Kirken, er et av Guds siste 
forsøk på å nå oss, før Han lar Sin 
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Rettferdighets ild komme over oss.) 
 
så godt du forstår Meg nå, datter; 
frykter du Meg? 
 
(Gud må ha kjent min frykt for hva Han 
kan gjøre, hvis vi ikke forandrer oss.) 
 
Ja, det gjør jeg, Min Gud, etter visjonen 
Du ga meg. 
 
Jeg har bare vist deg en del av 
den;1Vassula, Mine skapninger må 
advares; la ikke de samme 
feiltakelsene gjentas; 
 
Som når, Herre? 
 
da Jeg ga dem Mitt store Mirakel i 
Fatima, advarte Jeg Mine skapninger, 
men de ga ikke akt på Min advarsel; de 
brukte i stedet sin tid på å tvile og 
komme med innvendinger, og de 
spredte aldri Min Mors ord slik de 
burde ha gjort, og derfor forsto veldig 
få Budskapets presserende karakter; 
de har fått blodflekker på hendene fra 
sin forbrytelse og drar så mange sjeler 
med seg; 
 Jeg skal påminne dem om de synder 
de har begått i fortiden,2 Jeg skal 
påminne dem om hvor presserende 
Budskapet fra Garabandal er; 
 hvorfor tvile på Mine Verker? la 
advarselen gå videre til Mine 
skapninger; enorme godtgjørelser må 
finne sted; Mine skapninger må 
advares og tro på Meg; påminn dem 
om Min Kjærlighet,3 offentliggjør 
Mine Ord, gjør Meg kjent ... gjør Meg 
kjent, fjern Meg ikke! nå fjerner dere 

                                                
1 Som betyr at det verste er gjemt. 
2 Gud påpeker bare synder hvis de som har begått 
dem ennå ikke har bedt om tilgivelse eller angret 
dem. Når det skjer, gis tilgivelse og Gud påminner 
oss da aldri om våre gamle synder igjen. 
3 Som også innbefatter dette Budskapet fra Gud 
om Fred og Kjærlighet. 

Meg, dere beskytter Meg ikke! forkynn 
åpent Mine Verker fra fortiden og 
Mine Verker av i dag, Jeg er Allmektig;  
 tornene i Mitt Hode er alle de 
prestevidde sjelene som holder 
nøkkelen til kunnskap, de går hverken 
inn selv eller lar andre, som selv 
ønsker det, få slippe inn! disse er Mine 
torner! disse tornene skulle nå søke 
Meg og angre; de har fortsatt sine 
hender tildekket med ferskt blod fra 
fortiden, og de står ansvarlig for alle 
forbrytelsene og grusomhetene; Jeg vil 
at de skal angre, de trosset Min Mors 
Budskap fra Garabandal, de spredte 
Det aldri slik de skulle ha gjort, de 
ignorerte dets presserende karakter; 
å,4 hva har Jeg fått, Vassula! steiner, 
deres hjerter er forsteinede; aksepter 
Sannheten! åpne deres hjerter! 
Garabandal er fortsettelsen av Fatima! 
gjenta ikke deres feil!… - Peter!5   
 Peter, vær Mitt Ekko! fø Mine lam, 
Peter, fornekt Meg ikke igjen, elskede; 
 
(Da Herren sa: "Peter, vær Mitt Ekko! fø 
Mine lam, Peter, fornekt Meg ikke igjen, 
elskede;” kunne jeg dødt på stedet over 
måten jeg hørte Ham si det på.) 
 
kom, la Meg hjelpe deg; hvil i Meg; 
 
(Jeg var så rørt, jeg var ikke lenger meg 
selv. Jesus prøvde å støtte meg. Da jeg 
fikk samlet meg, sa jeg:) 
 
Jesus, jeg vil beskrive det nå: Gud tagg. 
Han sa det i en bedende tone. 
 
ja, ja, Vassula, av Kjærlighet; 
 
Jeg elsker Deg, Min Gud. Hvordan kunne 
jeg se Deg og høre Deg så bedrøvet som 

                                                
4 Gud ble så bedrøvet, det går ikke å beskrive, han 
klaget av sorg. 
5 Gud ropte veldig høyt, som om Han ropte til 
noen langt borte som ikke kunne høre Ham hvis 
han ikke ropte. 
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dette, uten å ville dø en million ganger? 
Hvis jeg hadde tusen liv, så ville jeg gitt 
hvert av dem, det ene etter det andre til 
Din Ære, for å helbrede Dine Sår. 
 
Mine Sår kommer ikke til å bli 
helbredet før Mine skapninger vender 
tilbake til Kjærligheten, aksepter Meg 
som Allmektig og foren dere; kom, la 
oss dele Min sorg; 
 
Jesus, jeg ønsker at jeg kunne utrette 
mye mer for å gjøre bot og forherlige 
Deg. 
 
bli hos Meg og Jeg vil dele alt Jeg har 
med deg; kom;  
 
 

2. desember 1987 
 
Budskapet fra Garabandal er ekte og 
burde spres og æres; helliggjør 
Garabandal; kan dere ikke fatte og 
begripe at dere nå gjentar feilene? dere 
gjentar feiltakene dere gjorde med 
Fatima; å, skapninger, når vil dere tro 
på Meg? "ie emphanises itan";1 
 
Min Gud, det er fryktelig å høre og 
kjenne Deg så bedrøvet.  
 
Vassula, trøst Meg; 
 
Å, kom, Herre, jeg vil trøste Deg. Jeg 
ønsker at hver sjel så Din sorg, så de 
kunne trøste Deg, Herre, og slik ville Du 
blitt trøstet av mange.  
 
hvis de elsker Meg, så gjør de det; 
 kom, Jeg vil minne deg om at Jeg, 
Jesus, vil stå i midten, mellom Kain og 
Min Abel; Kain vil stå overfor Meg 
denne gangen, i stedet for hans bror; 
hvis han løfter sin hånd for å slå, blir 
det Meg han slår; han vil bli avkledd 
                                                
1 På gresk: «Åpenbaringene fant sted» (fant sted 
der). 

og han kommer til å befinne seg 
naken, ansikt til ansikt med Meg, hans 
Gud;  
 Min Abel, Min høyt elskede Abel,2 
denne gangen skal du leve; ditt blod 
skal ikke utgytes; og Min vellukt skal 
forskjønne Min hage, denne samme 
hage hvor Min Abels blod ble utgytt; 
kom, blomst, Jeg vil påminne deg om 
Mitt Nærvær, vær årvåken; 
 
 

4. desember 1987 
 
Jesus? 
 
Jeg er; datter, Jeg vil at Mine Ord skal 
være tydelige; Jeg klandrer ikke dem 
som forfulgte åpenbaringene; Jeg 
ønsker bare at de innser og 
innrømmer sine feiltakelser og 
kommer til Meg og angrer; Jeg vil tilgi 
dem, forlate dem deres synder; datter, 
mange vil igjen forfølge Mitt Budskap 
og fornekte at det er Jeg, Jesus, av 
frykt for å måtte innrømme sine 
feiltakelser, for dette overgår igjen 
deres visdom, Mitt barn;3 
 
Kanskje de ikke mener å fornekte at det 
er Deg, kanskje i sin underbevissthet. De 
tror nok at de ikke fornekter, ikke bevisst, 
for Jeg er sikker på at de ville prise Deg, 
hvis de bare hadde innsett! Det er bare 
det at de ikke forstår. 
 
hvor Jeg elsker din måte å resonnere 
på – hvorfor forsvare dem? 
 
Fordi de ikke vet, og hvis de ikke vet og 
forstår... 
 

                                                
2 Gud sa det på en så øm måte at det bare er Han 
som kan snakke på den måten; ingen andre. 
3 Det overgikk deres forstand da, å virkelig forstå 
og tro at Jesus var Guds Sønn midt i blant dem, på 
samme måte som visse ikke kan tro at dette 
guddommelige Verk kommer fra Gud. 
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Jeg lytter; 
 
…så vil jeg driste meg til å spørre 
Deg: Jeg ber om tilgivelse for dem og 
om at Din Barmhjertighet må komme 
over dem. 
 
men, Mitt barn, det er de som kommer 
til å bli dine forfølgere, de vil påføre 
din sjel lidelser – det er de som vil bli 
dine plageånder; 
 
Selv da, hvis de ikke forstår, så mener de 
det ikke. De vet ikke hva de gjør, fordi de 
er svake. Med Din Guddommelige 
Kjærlighet kan Du hjelpe dem til å forstå 
at det er Deg. Min Gud, la ikke Din 
Guddommelige Hånd slå dem, for 
gjennom å slå dem kan mange uskyldige 
sjeler også bli straffet. 
 
Vassula, Mine skapninger har forfalt; 
enorme godtgjørelser må finne sted, 
Jeg vil at Mine skapninger skal innse 
hvor de er på vei hen; Jeg ønsker at 
Mine prestevidde sjeler øser fra Meg 
og metter Mine lam med kjærlighet og 
kunnskap; i denne stund lever de1 i 
fullstendig mørke; 
 
Ja, Jesus, men opplys de kirkelige 
myndighetene, selv om denne 
”uortodokse” måten å være sammen med 
Deg på overgår deres forstand; åpne 
deres øyne og ører, Herre! 
 
Jeg gir bare visdom til barn, og ikke til 
de lærde; 
 
Men da, Herre, har de ingen sjanse, de er 
fortapt! 
 
de vil gå fortapt, med mindre de 
kommer til Meg som barn... 
 Vassula, Jeg vil styrke din 
utholdenhet i lidelser, for du vil bli 

                                                
1 Guds skapninger. 

pisket;2 la Meg være fri og bland deg 
ikke inn i Mine Verker, 
 
Herre, vil Du tilgi dem og overse deres 
svakheter? 
 
(Jeg våget likevel å blande meg inn.) 
 
Jeg vil ikke utholde å se at de sårer 
deg, barn; 
 
Jeg vet ikke hva jeg skal si til Deg, men 
kan jeg be Deg om å overse deres 
svakheter? 
 
blomst, Jeg vil ikke se deg bli trampet 
på av dem; Jeg ville ikke utholde at de 
skulle knuse deg; 
 
Men la ikke Din vrede ramme dem, 
undervis dem, Herre. 
 
de blir da nødt til å åpne sine ører;  
 Vassula, vet du hva som venter deg? 
du har sett Mitt Kors; kom i hu at selv 
om dine prøvelser vil bli tunge, skal 
Jeg aldri vike av fra din side; nær Meg 
står din Hellige Mor; lytt til Hennes 
Ord: 
 
”datter, elskede, helliggjør 
Garabandal; Jeg har åpenbart Meg i 
Garabandal og gitt Mitt Budskap; Mitt 
Budskap ble ikke spredt slik Det burde 
ha blitt; mange prester har fornektet 
Mine Åpenbaringer og derigjennom 
nektet Oss en plass i sine hjerter; men 
Jeg har ikke glemt Mine elskede barn; 
det var øyeblikk hvor de selv tvilte og 
ble så forvirret at de fornektet Mine 
Åpenbaringer; dette ble gitt som en 
liknelse; det er for å vise Mine barn3 
hvordan forvirringen hersker i Kirken 
i dag; Jeg har lovet at Jeg skal bekrefte 
Mine Åpenbaringer fra Garabandal; 

                                                
2 Pisket: Symbolsk for sjelens lidelse. 
3 Verden. 
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tiden flyr, og Mine Budskap ble ikke 
spredt slik De skulle ha blitt, Min 
Hellighet ble heller ikke æret;” 
 
Min Gud, det lyder så presserende, som 
om det burde bli spredt i dag, i denne 
stund. Jeg stoler på at Du åpner vår vei, 
vi er villige til å spre Dine budskap, men 
gi meg styrken og motet og mulighetene 
til å oppfylle Dine ønsker. Amen. 
 
skulle Jeg gå fra deg nå, Min Vassula? 
 
Nei, Herre, jeg trenger Din styrke for å 
fortsette. 
 
du vil motta tilstrekkelig styrke til å 
fullbyrde det du er utvalgt til å utføre;  
 
 

6. desember 1987 
 
skriv, Vassula; 
 Jeg, Herren, ønsker at dere skal ære 
Mine Stasjoner langs Korsveien; 
innled med lyset, og ær først Min Mor 
gjennom å tenne et lys for Henne, 
dernest ønsker Jeg å se dere alle bøye 
kne ved hver av Mine Stasjoner og at 
dere ærer Meg gjennom å holde et tent 
lys ved Mine Stasjoner; 
 
Herre, Du har allerede lagt Dine planer. 
Jeg ber Deg om å åpne veien for oss, så 
vi kan ære Deg, Herre. 
 
det skal Jeg; støtt deg til Meg og Jeg 
skal bære deg; 
 Vassula, når dette er fullført, vil Jeg 
minne deg om at den andre hendelsen 
snart skal inntreffe, Jeg skal minne 
deg om å ikke lengre søke din egen 
bekvemmelighet; 
 
Min Gud, taler Du om oss alle? 
 
nei, Jeg taler til deg, Vassula; se Meg i 
Øynene; Jeg vil minne deg om at 

denne hendelsen utgjør begynnelsen 
til den tid der du skal kjenne Min 
Mektige Hånd over deg; Mine 
Guddommelige instruksjoner skal 
gjennomstrømme deg; du skal være 
føyelig, villig til å tjene Meg, trofast og 
ære Meg; Jeg vil bruke deg, du vil bli 
brukt fullt ut, til og med som Min 
skyteskive; du er Min skrivetavle, Mitt 
barn; Jeg har til hensikt å føre Mine 
får tilbake til Peter; 
 
Herre, Min Gud, jeg har nå i over et år 
vært en ”tavle” for Deg. Du har brukt 
meg hver dag, og jeg elsker Deg, fordi jeg 
kommer nærmere Deg på denne måten. 
Du kan bruke meg. Jeg vil være trofast 
og også Din slave. 
 
Vassula, som Jeg elsker deg; vil du 
kysse Mine Føtter etter at du har gått 
Korsveien? 
 
Ja, Herre, det vil jeg. 
 
kom, glem ikke Mitt Nærvær; det 
virker som du tilsidesetter Meg disse 
dagene; 
 
Min Gud, gi meg styrke til å klare alt. Jeg 
vil glede Deg, som Du vet, men min 
kapasitet er begrenset. Kan Du tilgi meg? 
 
å, Vassula, som Jeg elsker deg; Jeg 
tilgir deg; skriv det du så! 
 
(Da Jesus fortalte meg at jeg tilsidesatte 
Ham, så Han trist og alvorlig ut. Da jeg 
ba om tilgivelse, lyste Hans 
Guddommelige Ansikt opp, og med et 
stort smil som viste meg Hans smilehull, 
åpnet Han Sine armer helt ut, så Jeg 
kunne falle inn i dem.) 
 
tilgivelse vil alltid bli gitt uten at Jeg 
nøler det minste; og Jeg lot deg skjelne 
og se Meg helt klart, slik at du kan 
fortelle Mine barn om måten Jeg tilgir 
på; 
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 kom, vi, oss; 
 
(Da Jesus sa dette, gjorde Han en 
bevegelse med Sin pekefinger, som en 
Lærer som advarer meg.) 
 
 

7. desember 1987 
 
Jeg leder deg på en ’uortodoks’ måte, 
men Jeg er Gud, og det er Jeg som 
velger hvordan Jeg vil lede deg, tiden 
flyr, tiden er nær; Jeg vil lede deg som 
Jeg ønsker, Vassula;                        
 
 

8. desember 1987 
 
(Etter å ha reflektert over hva som kunne 
vente meg, ble jeg grepet av panikk. 
Dette var øyeblikk der jeg befant meg i 
den ytterste svakhet. Jeg var veldig 
urolig.) 
 
Min Gud, kan jeg ikke få elske Deg som 
ethvert annet normalt menneske, på en 
vanlig måte? Kan Du ikke, Elskede Gud, 
lede meg på en vanlig måte i stedet for 
på denne måten? Å, Gud, jeg kjenner et 
så stort ansvar for alt dette. Det er som 
en tortur å vite at til tross for alle 
nådegaver Du skjenker meg, så forblir 
jeg ussel, syndig og ond. Hvorfor Herre, 
hvorfor beholder Du meg? Jeg kan ikke 
lengre se Deg inn i Dine Øyne. Jeg er Deg 
ikke verdig. La meg gå inn i mitt hjørne. 
La meg ikke være så nær Deg. 
 
hvorfor? hvorfor? 
 
Min Gud, nei, jeg vil følge Deg og elske 
Deg som alle andre, på en vanlig måte! 
 
elskede, Jeg elsker deg!1 
  
Å, Jesus, jeg bare sårer Deg. La meg gå 
fra Deg i min elendighet, men jeg skal 
                                                
1 Jeg så at Jesus ble såret av det jeg sa. Jeg kjente 
meg fæl. 

ikke slutte å ære Deg og elske Deg.2 
 
vent! 
  
Herre, alt dette3 overgår min forstand, 
jeg forstår det ikke! 
 
nei, dette overgår ikke din forstand, 
ikke nå lengre; elskede,4 fem av Mine 
Sår er helt åpne; Jeg blør sterkt; Jeg 
lider; din Gud lider; vil du ikke ære 
Mitt Legeme? fem av Mine Sår er åpne 
slik at du kan se hvilken sorg Mine 
skapninger volder Meg; 
 Jeg elsker dere alle til tross for 
deres ondskapsfullhet, til tross for 
deres mangler, til tross for deres tvil, 
til tross for deres misgjerninger, til 
tross for deres fornektelser, til tross 
for deres skeptisisme og til tross for 
deres uoppriktighet mot Mitt Legeme; 
forstår dere ennå ikke? hvorfor har 
dere for alltid lukket deres hjerter for 
Meg? hvorfor har de fleste av dere 
forlatt Meg, hvorfor har Mine 
etterfølgere tatt sin egen vei, hvorfor 
har de forsømt Min hage, hvorfor har 
de ikke vannet Mine blomster, 
hvorfor? 
 hvor er Mine lam, Peter? vil du 
hjelpe Meg med å finne dem og forene 
dem? kom; Jeg vil hjelpe deg med å 
finne dem, Jeg vil gi dem mat og mette 
dem; nei, Peter, du vil ikke finne noe i 
dette ødeland; det er ingenting igjen; 
det lille som stod igjen er nå tørt og 
visnet; for så langt øyet kan se, finnes 
det ikke annet enn ødeland; men Jeg, 
Herren, skal hente Mitt Brød fra Mine 
forråd og Jeg skal fylle deres lager med 
Mine produkter; Jeg skal fø Mine lam; 
Jeg skal vanne dette villnis; stol på 

                                                
2 Jeg ville gå og legge meg og sove bort min 
elendighet. 
3 De overnaturlige møtene og alle hendelsene som 
venter meg. 
4 Jesus 'gikk i stykker' og viste meg hvordan Han 
lider. 
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Meg, elskede; stol på Meg, og Jeg skal 
forene dere alle igjen; sammen, Min 
Vassula; blomst, Jeg vil ikke se deg bli 
trampet på av dem; Jeg har til hensikt 
å bruke deg til Ære for Mitt Legeme; 
Jeg, Gud, elsker deg; 
 
(Da Herren i dette budskapet sa: "til 
tross for deres uoppriktighet mot Mitt 
Legeme…” talte Han om de som arbeider 
for ENHET. Vanligvis skjer det følgende 
når de kirkelige myndighetene møtes for 
å finne en løsning: Den som kommer for 
å møte den andre håper at den andre 
skal være den som avstår med 'et eller 
annet'. Etter mye fram og tilbake ender 
det opp med at ingen gir spesielt mye. 
Dette forklarte Herren for meg i går 
kveld.)  
 
 

11. desember 1987 
 
Jesus? 
 
Jeg er; 
 
Jesus, hva kommer det av at media har 
lettere for å tro enn prester, teologer osv. 
Husker Du da Du stilte dette spørsmålet 
til meg, Herre?  
 
det husker Jeg; 
 
Når de leser den første boken, ønsker de 
å lese resten. Så, etter å ha lest den første 
boken, kneler og ber de fleste av dem, til 
og med noen som aldri før i sitt liv har 
bedt, det er fantastisk!  
 
Vassula, Mine barn er sultne; når de 
ser Mitt Brød, griper de om Det for å 
stille sin hunger; hvis de ønsker mer, 
kommer de til Meg1 for å få mer, og 
Jeg tilbyr dem alt Jeg har; 
 
Men Herre, det har skjedd et par ganger 

                                                
1 I bønn til Ham. 

at de som leste budskapet ble så glad 
over det at de ønsket å dele det med en 
prest, og de tenkte at presten også ville 
bli glad. Men til deres skuffelse viste 
presten ingen interesse. Tvert i mot søkte 
prestene å avskrekke dem. 
 
Vassula, det er disse som sårer Meg og 
gjennomborer Meg gang på gang; Jeg 
lider umåtelig av å se Mine egne avvise 
Meg; de har ingenting å tilby Mine 
lam; 
 
Likevel, Herre, til tross for prestenes 
negative holdning og manglende 
begeistring, blir de ikke avskrekket eller 
motløse, fordi de får fred når de finner 
tilbake til Deg igjen. Men de kjenner 
bitterhet over at det må være på denne 
måten, spesielt når de finner ut at de ikke 
fikk vite noe om åpenbaringene, og de 
undrer seg over hvorfor Kirken ikke 
snakker mer om dette. En av dem 
bemerket at disse tingene blir dysset ned 
og forblir i deres kretser. 
 
ja, Vassula, Mine prestevidde sjeler 
undertrykker Mine Verker av i dag; 
datter, Jeg har sagt, og sier igjen, at de 
har kunnskapens nøkkel, og de går 
hverken selv inn, eller lar andre, som 
ønsker det, komme inn! de blokkerer 
Veien med skeptisisme, tvil og 
trangsynthet; Jeg har mistet dem som 
barn, deres visdom har forblindet dem 
og de har kommet bort fra veien til 
Meg; 
 - elskede, ofre alt2 du har nå og be 
med Meg; 
 
Ja, Jesus. 
 
"Far, 
la fred råde i deres samtaler, 
tilgi dem deres uoppriktighet, 
                                                
2 Å la husarbeidet, som jeg er på etterskudd med, 
ligge for nå, måltidet til sønnen min, mannen min 
som er alvorlig syk, kanskje hepatitt. Jeg gjorde 
meg klar til å gå. 
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Far, vær ikke langt borte 
hvis de forfølger meg, 
kom, kom til mitt forsvar,1 
vær ved min side, 
opplys dem og lær dem, 
la dem oppdage sine feil, 
Du er Rettferdig, 
la Ditt Lys skinne på dem, 
slik at de kan prise Deg og si, 
'Stor er vår Gud, den Aller Høyeste, 
som vil se Sine barn leve i Fred, 
lovet være Herren, 
som stiger ned for å forene oss, 
lovet være Herren som kommer 
for å kunngjøre Sine Verker av i dag'; 
Amen;” 
 
kom, elskede, kom til Meg senere i 
dag; kom i hu Mitt Nærvær; Jeg elsker 
deg, datter; 
 
Ja, Herre, jeg skal huske på det. 
 
 

11. desember 1987 
 
blomst, tvil aldri på at det er Jeg, 
Jesus, din Frelser; se tilbake og iaktta 
hvor Jeg fant deg;2 Jeg fant deg i 
elendighet, der så mange av Mine barn 
fortsatt er! kom, Vassula, ser du dette 
krusifikset? 
 
(Jesus mente krusifikset av oliventre fra 
Jerusalem, som nå lå ved siden av meg 
på notatboken. Det er det krusifikset jeg 
alltid holder i hånden min om natten. ) 
 
ja, Min Vassula; ta det nå i din hånd; 
løft det til Mine lepper; ja, løft det; 
 
(Jesus kysset det så vakkert da jeg løftet 
det til Hans guddommelige lepper.) 
 
vil du også kysse det? 

                                                
1 For å forsvare Hans Ord, ikke meg. 
2 Jeg fikk se et raskt glimt av fortiden. 

 
(Jeg kysset det.) 
 
løft det nå; Jeg velsignet det… Jeg 
elsker dere alle, Mine elskede; 
 
 

12. desember 1987 
 
Min Gud! Det må ha nådd Dine Ører, 
Herre, det som jeg nå er anklaget for. 
Det er tredje gangen Jehovas vitner 
anklager meg. To ganger tidligere sa de 
at dette er djevelens verk (uten å lese det) 
og denne gangen påstår de at jeg 
nedstammer fra fortidens falne engler! 
Herre, hvorfor? Hvorfor er de kristne så 
forskjellige fra hverandre? Hva er det 
som gikk galt? 
 
aldri før har det hersket en slik 
forvirring i Min Kirke; kom i hu 
ordene til Din Hellige Mor: 
 
"forvirringen i Garabandal ble gitt som 
en liknelse, for å vise hvor forvirret 
Min Kirke er i dag; den hersker i 
forvirring;” 
 
Min Gud, jeg er så bedrøvet, så bedrøvet, 
Herre. 
 
du sørger fordi du føler Meg, du holder 
på å bli kjent med Meg; hvor det 
gleder Meg når du forstår hvorfor Jeg 
lider; Vassula, Jeg elsker også dem, 
men de er blitt så villedet av Satan; 
han har forblindet dem; og mens de er 
forblindet leder han dem inn på en 
annen vei, og i deres villfarelse 
ringeakter de ikke bare Min Mor som 
Himmelens Dronning, men de 
ringeakter også Min Peter og den 
myndighet Jeg Selv har gitt ham over 
alle Mine lam; de forfølger også Mine 
blomster, og forkaster alle Mine 
Himmelske Verker av i dag; Satan har 
omskolert dem slik at de misbruker 
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alt; de forstår ikke; og han hindrer 
dem fra å se Sannheten, deres 
læresetninger har vunnet innpass 
blant dere, Mine elskede, og det er 
dem Jeg har advart dere mot;1 det 
behager dem å kalle Mine nådegaver, 
som Jeg har gitt til Mine barn, for 
"Satans verk", og de avviser din 
Hellige Mor; 
 Vassula, det er aldri din sak å 
anklage dem, lær istedenfor å si: "Må 
Herren være Dommer og rettlede 
dem;”  
 Min elskede, Tidens Slutt er nær; 
Jeg har sagt at Jeg vil gi dere tegn og 
advarsler; Jeg lider når Jeg ser dem2 
spotte den grunn Jeg har lagt3 og ikke 
følge noe annet enn deres egne 
læresetninger; det er disse Kain'ene 
som er farlige for Mine Abel; de utgjør 
en hindring for de som ønsker å vokse 
i Mitt Hus; en villedende fakkel som 
villeder Mitt folk, en forherdet stein; 
de har gjort opprør mot den grunn Jeg 
har lagt; hvordan kan Jeg tilby dem et 
kongedømme på jorden, når de i sine 
hjerter har tatt i mot læresetninger 
som kommer fra Kain? 
 Jeg vil gjenopplive dere, og deres 
sjeler vil komme til Meg; inn i Mine 
Armer! dere er ikke annet enn en 
skygge som passerer forbi på jorden, 
et lite støvkorn som vil bli vasket bort 
av de første regndråpene; har Jeg ikke 
Selv sagt disse ord: at det er mange 
rom i Min Fars Hus, og at Jeg vil 
forberede et rom til dere, slik at der 
hvor Jeg er, kan også dere være? det er 
til Meg, i Mitt Hus sjeler vil komme!4 
Vassula, de intrigerer mot den grunn 
Jeg har lagt; de prøver å gjøre Min 

                                                
1 De falske religionene. 
2 Jehovas vitner. 
3 Kirken i Roma. 
4 Jehovas vitner tror, i sin forvirring, at man kan 
leve evig i paradiset på jorden, og at sjelen vår dør 
når man en gang har dødt. 

eiendom rotløs; Jeg elsker deg; gråt 
ikke, Min blomst; 
 
(Når jeg kjenner at Jesus er bedrøvet, 
blir jeg også bedrøvet.) 
 
Jeg vil sette Min tornekrone på deg…  
og spydet finnes blant dem; de legger 
planer mot Mitt Hus, holder 
sammenkomst etter sammenkomst for 
å gjøre en ende på Peter! 
 
Å, min Gud, nei! Nei, Herre! 
 
kom sammen, Mine elskede; styrk Min 
Kirke; foren dere, Mine elskede, kom 
sammen igjen, vær ett; Min blomst, 
forbli årvåken, 
 Kjærligheten skal forløse dere, Mine 
elskede; kom blomst, åpne deg; fold 
deg ut og la Meg skjenke i deg Min 
sevje, som vil reise deg opp og styrke 
deg så du blir i stand til å trå Mine 
fiender under fot; kom i hu, Jeg, 
Herren, Jesus Kristus, er foran deg; 
 
(Dette budskapet uroet meg veldig mye.) 
 
Jeg lengter etter at de skal lytte, det 
haster! 
 
 

19. desember 1987 
 
Jeg er Kjærlighet; 
 fortell dem, fortell dem, Vassula, at 
oppriktigheten skal beseire det onde, 
ydmykheten skal svekke djevelen, 
kjærligheten skal avsløre Satan; 
 
(Senere:) 
 
Fatimas helligdom roper etter 
godtgjørelser! kom tilbake til Meg, 
skapninger! kom og erkjenn Meg, 
skapninger; kom og be til Meg; synd 
ikke mer; tro på Meg og tvil ikke; kom 
og gjør bot, kom og ta i mot Meg; vær 
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hellig, Vassula; å, Vassula, led Mine 
skapninger tilbake til Meg! Alter! Jeg 
vil opptenne Min Flamme i deg, så du 
flammer opp av Kjærlighet; du skal 
søke Mine Interesser og slik forherlige 
Meg; vær ikke som de andre som søker 
sin egen ære og storhet; 
 
Herre, jeg har sagt og sier igjen at jeg 
kun vil søke Dine interesser, Herre, og 
det som gir Deg mer ære. Ta i mot min 
vilje, jeg har overgitt meg. 
 
ja, Vassula, slukk Min tørst; behandle 
Meg som Konge; ær Meg, din Gud; 
gjør aldri opprør mot Meg; helliggjør 
din kropp for å ære Mitt Nærvær i deg; 
Min elskede, kom, alt som er skjult vil 
snart komme fram i lyset; Min 
Guddommelige Hånd vil løfte sløret, 
og Jeg skal åpenbare for dere alle alt 
som har vært skjult; Garabandal er 
fortsettelsen av Fatima, og Mitt 
Herredømme vil vare gjennom alle 
tider, for Jeg Er; Jeg er Alfa og Omega; 
 hvor Jeg elsker dere, skapninger! 
Mine egne, Mine barn, elskede, kom, 
kom i Mine åpne armer; kom tilbake 
til deres Far! 
 
(Guds stemme var full av kjærlighet. Han 
nesten bønnfalt.) 
 
Jeg elsker dere; 
 hør, Vassula, når du er hos Mine 
Abel, skal Jeg være hos deg; Jeg skal 
hviske Mine anvisninger i ditt øre; Jeg 
har Brød å tilby; Mitt Brød er Hellig; 
Jeg har kun brukt en liten mengde 
gjær fra Mine forrådskamre, og det var 
nok til å gjennomsyre hele deigen; 
denne deig, som nå er Mitt Nye Brød, 
så kvitt dere med den gamle gjæren; 
den har mistet sin kraft, Mine elskede, 
kom og bruk Min nye gjær, forny dere 
selv helt og holdent til et nytt bakverk 
som frister ganen og tiltrekker Mine 
lam og gir dem føde; ær Mitt Brød som 

Jeg har helliggjort; Mitt 
Oppriktighetens, Sannhetens og 
Kjærlighetens Brød; la Meg glede Meg, 
Mine elskede; la Mine lam smake Mitt 
Nye Brød; del Det ut mellom dem, og 
la de sultne massene spise; la dem få 
bli mette; Jeg vil ikke bli overbevist av 
de lærdes argumenter; de kommer 
ikke til å gjøre inntrykk på Meg, så la 
dem heller ikke gjøre inntrykk på deg, 
datter; Min hensikt er å lede Mine 
spredte lam tilbake; føre dem tilbake 
til Kjærligheten; 
 skriv Mitt Navn, 
 
 

21. desember 1987 
 
Min Gud, Du som er Rettferdig. Selv i 
min intethet og i min store udugelighet, 
har mine ønsker blitt innpodet i meg av 
Deg. De er Dine ønsker. Jeg ønsker at 
Ditt Navn må bli Forherliget, og at Dine 
lam igjen må samles og erkjenne Deg, 
erkjenne vår Himmelske Mor, og at 
Hennes Herredømme vil vare evig og 
overvinne det Onde. Jeg søker bare Dine 
interesser… 
 
ja, Vassula, søk bare Mine interesser, 
vær ekte, ikke bare en fasade av 
hellighet, som noen er; Jeg, Herren, 
kjenner dem, uansett hvor hardt de 
prøver å opptre som Abel, så klarer de 
ikke å bedra Meg; å bære en maske, 
hjelper dem ikke å skjule sin identitet; 
sannelig sier Jeg deg, denne gangen 
skal Jeg peke ut disse bedragerne for 
deg; Jeg skal besøke dem på et 
tidspunkt de ikke venter seg det; 
hvorfor skal Jeg i Mitt Hus ha Kain'er 
som bare søker sine egne interesser og 
ikke Mine? med Himmelsk Styrke skal 
Jeg avsløre dem; Jeg skal avsløre det 
som er skjult; frykt ikke, elskede, Jeg 
skal rense Min Kirke; Jeg skal skylle 
bort alle dem som sperrer Veien til 
Min Guddommelige Kjærlighet og som 
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hindrer andre i å stige inn i Mitt 
Hellige Hjerte; du forstår, Vassula, 
Mitt Beger smaker bittert, verden 
sårer Meg, elskede; disse Kain'ene 
stenger Veien og setter opp sperringer 
som hindrer Mine lam i å komme til 
Meg; deres hender er tomme, de har 
ikke noe å tilby Mine lam, ikke lengre; 
Vassula, Min Sjels velsignede, følg 
Meg; Jeg vil lede deg, fortvil ikke, 
skulle Jeg virkelig kunne overgi deg 
nå? 
 
Nei, Herre, jeg klamrer meg til Deg, 
Elskede Far. 
 
her, ta Min Hånd; slipp Den aldri, ta i 
mot alt som kommer fra Meg; 
 

 
22. desember 1987 

 
Vassula, tiden er inne for å forene Min 
Kirke; kom sammen igjen, Mine 
elskede, kom og gjenoppbygg disse 
gamle ruinene, gjenoppbygg Min 
gamle grunnvoll, en grunnvoll Jeg 
anla med Min Egen Hånd; ær Min 
Mor, slik Jeg gjør, Jeg som er Ordet og 
står over alle, ær Henne; skulle ikke 
Jeg da ønske at dere, som er støv og 
aske, erkjenner Henne som 
Himmelens Dronning, og ærer 
Henne? det er Min sorg i dag å se hvor 
lite Mine skapninger forstår Hennes 
betydning; de som går under Luthers 
navn, og som har isolert seg selv 
fullstendig, må vende tilbake til Peter; 
 
Herre! de vil bli sjokkerte! 
 
Vassula, Jeg skal bøye deres knær, så 
de kan vise Min Mor ære; det er Jeg, 
Herren, som taler; Jeg skal bøye dem! 
og når de gjør det, skal Jeg la Mitt Lys 
skinne på dem og oppreise dem; Jeg 
skal gjøre deres stilker sterke, og dere 
skal bli som en overrislet hage, som et 

kildevell som aldri tørker ut; Jeg skal 
gjenoppbygge Min Grunnvoll; 
 kom, elskede, vær føyelig og myk 
som nå, så Jeg kan gravere inn Mine 
Ord i deg, kom, glem aldri Mitt Hellige 
Nærvær; 
 
 Ja, Herre. 
 
 

23. desember 1987 
 
Min Gud, protestantene vil bli sjokkerte! 
 
(Jeg klarte ikke å komme over det.) 
 
Vassula, i årevis har Jeg ventet på at 
de skulle forandre seg; tillat Meg nå 
fritt å skrive ned Mine ønsker; 
 
Men de vil bli sjokkerte! 
 
lytt til Meg, kan man høre på Meg bare 
når det behager en selv, for så å lukke 
ørene når det Jeg sier ikke passer 
ham?  
 
De vil straks avvise det hele! Når de ikke 
kan velge ut deler av budskapet, vil de 
hevde at det ikke er Du som taler.  
 
hvis de gjør det, så fornekter de Meg 
som deres Gud; 
 
Herre, får jeg driste meg til å si at dette 
er strengt mot dem? De vil ikke føle at de 
fornekter Deg, de elsker Deg jo og tilber 
Deg, Herre.  
 
Vassula, Jeg har kommet for å forene 
dere alle; skulle noen av Mine disipler 
avvise Min bønn? 
 
Nei, ikke hvis de er oppriktige, Herre. 
 
dette utsagnet du ga Meg, innbefatter 
alt som er å si: ”hvis de er oppriktige 
…” så vil de lytte; 
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 Jeg kommer for å lyse over dere alle 
og opplyse dere, slik at Jeg kan forene 
dere; men, Vassula, til Min store sorg 
vil det finnes dem som foretrekker 
mørket framfor Lyset, fordi deres 
gjerninger er onde, de ville nekte å tre 
inn i Mitt Lys, av frykt for at deres 
gjerninger skulle avsløres, men Mine 
hengivne og de som i oppriktighet tror 
på Mine Verker og følger Meg, skal tre 
inn i Mitt Lys, og de vil blottstille sine 
gjerninger uten frykt, fordi de vil vise 
at det de gjør, er gjort i Meg, deres 
Gud; 
 Jeg har sagt at hvis dere gjør Mitt 
Ord til deres hjem, vil dere virkelig 
være Mine disipler; dere vil lære 
Sannheten å kjenne, og Sannheten vil 
sette dere fri; og nå sier Jeg dere: hvis 
dere har tiltro til Mitt Ord av i dag, vil 
dere virkelig være Mine disipler; dere 
vil lære Oppriktighet i Sannheten, og 
Sannheten vil sette dere fri og gjøre 
dere i stand til å forenes i Kjærlighet 
og Ære Meg; 
 Jeg kommer til dere alle med Mitt 
Hjerte i Min Hånd, og tilbyr Det til 
dere, men til tross for Min bønn, vil 
mange avvise Meg, fornekte Meg som 
Gud, fordi deres hjerter er blitt 
forherdet; hvis de elsket Meg, ville de 
lyttet til Min bønn; hvis de nekter å 
lytte, er det fordi Jeg har mistet dem 
som barn; deres visdom har forblindet 
dem; men sannelig Jeg sier dere, 
fårene som tilhører Meg, vil 
gjenkjenne Min Stemme; de som ikke 
vil gjenkjenne Min Stemme er ikke 
Mine får, fordi de ikke tror på Min 
Allmakt; 
 vet dere hvorfor Mine får er spredt 
og Mitt Legeme lemlestet? vet dere 
hvorfor det hersker ufred i Min Kirke? 
det er fordi de har vandret om natten 
uten noe lys til å lede dem; søk Meg 
som er Lyset, så skal Jeg lede dere, 
kvitt dere med deres eget hykleri og 

forstokkethet; vær saktmodige og 
ydmyke; åpne deres hjerter og la Min 
Kraft fylle dere; Jeg er deres Gode 
Hyrde som elsker dere; 
 Vassula, snakk med Meg; behandle 
Meg som din Hellige Ledsager; 
 
Det vil jeg, Min Gud. Jeg elsker Deg, 
Herre. Jeg ønsker å forherlige Ditt Navn, 
Herre. 
 
elskede, Mitt Navn har Jeg forherliget, 
og Jeg skal forherlige Det igjen; Mitt 
Rike skal vare evig;  
 kom, fatt mot, datter, Jeg er med 
deg; 
 

 
26. desember 1987 

 
(Natten mellom 25. og 26. desember 
understreket Jesus viktigheten av 
budskapet fra Garabandal sammen med 
budskapet fra Fatima, og Han betonet at 
de ikke kan skilles fra hverandre. Det var 
som om jeg ikke hvilte den natten. 
Budskapet ble gjentatt uopphørlig i mine 
ører, og Jesus gjorde Sitt Nærvær tydelig 
for meg.) 
 
Fatimas Helligdom roper etter 
helliggjørelsen av Garabandal; Jeg har 
lært dere å tyde Tidens Tegn, ser dere 
etter disse Tegnene? hva kommer det 
av at dere ikke kan tyde Tegnene? har 
dere ingen oppfatningsevne? hvorfor 
er deres sinn lukket? hvorfor vegrer 
dere å se? hvorfor vegrer dere å høre? 
har dere glemt Mine Ord? hvorfor 
gjenta deres feiltakelser? elskede, 
hvorfor alle disse giftige angrep på 
Budskapet fra Garabandal, som ble 
gitt av deres Hellige Mor, Hun som er 
Paktkisten for Mitt Ord til dere; den 
motstand som Mine prester har mot 
åpenbaringene og budskapet fra 
Garabandal, er alt sammen et utslag av 
Satans manøvrer; ennå engang, som i 
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Fatima, prøver han å forhindre at Mitt 
Budskap blir spredt over hele verden; 
 har dere ikke forstått at Satan - som 
kjenner verdien av Min Frelsesplan, 
gitt gjennom Min Mor i Garabandal til 
små barn – ennå en gang prøver å 
utslette Min Plan? og på den måten 
overlates dere alle i mørket til å falle; 
Satan fordobler sine anstrengelser mer 
enn noensinne nå, for å triumfere over 
deres Hellige Mor, og han manøvrerer 
Min Kirke til å fornekte disse 
åpenbaringene, som er fortsettelsen av 
Frelsesbudskapene fra Fatima; i sitt 
raseri prøver Satan å forhindre dere 
fra å ta til dere føde fra Meg; 
 Min Frelsesplan er tydelig; Jeg 
kommer for å befri Mine barn; kjenn 
igjen Min Stemme! bli ikke overrasket 
over de redskap Jeg bruker; Jeg har 
valgt et ingenting, som ingenting vet, 
et blankt lerret, slik at det skal være 
klart at de Verker som dekker dette 
ark1 kommer fra Meg, og slik at dere 
tror at det er Jeg, Jesus, Guds Elskede 
Sønn, som taler denne gangen; Mitt 
Rike er midt iblant dere; 
 Mine Abel, Jeg vet at dere vil 
gjenkjenne Meg på nytt; å, elskede, 
hvor Jeg elsker dere! Jeg vil snart 
avsløre Min Plan for dere; 
 
Herre, hvis prestene ikke gjenkjenner Din 
Stemme, hva vil da skje, Herre? 
 
Vassula, det er ikke din sak å spørre; 
støv og aske;2 la Meg lede deg som Jeg 
ønsker, overlat disse ting til Meg; 
 
Ja, Herre. 
 
å, kom, misforstå Meg ikke, Jeg er 
Kjærlighet, lær å akseptere; kom, oss, 
vi? Jeg vil fylle på din lampe; 

                                                
1 Lerret. 
2 Med disse to ordene minnet Gud meg på at jeg 
er den minste av alle Hans skapninger. 

 
Ja, Herre, jeg takker Deg for at Du tar 
vare på meg med Kjærlighet. 
 
la oss gå; 
 
 

28. desember 1987 
 
(Hvis jeg glemmer meg av og våger å 
felle en dom over noen, eller å tenke at 
jeg forstår mer enn andre, så påminner 
Gud meg øyeblikkelig om hvem Han har 
valgt til å formidle Sitt Budskap: Bare 
ved å se på meg med et 
gjennomtrengende blikk, setter Han meg 
på plass. Bare ved Sitt Ord ”støv og aske” 
påminner Han meg om at jeg er et 
ingenting og den minste av alle Hans 
skapninger. Nei, ikke alle vil forstå dette, 
de ville tenke at jeg er verdig fordi Han 
har valgt meg til å ta i mot Hans Ord, 
men forstår dere ikke? Ved å velge meg, 
som er den minste av alle, viser Gud 
hvilken grenseløs Barmhjertighet Han 
har for oss. Han gir selv til de minste. 
Ville Han ikke da gi MYE mer til dem 
som er så mye mer verdig i Hans Øyne 
enn det jeg er, hvis de ber med tro? Har 
dere ikke merket Hans tålmodighet med 
meg? I stedet for å straffe meg, så 
strømmer Hans Kjærlighet over i enda 
større overflod. Hvordan kan Hans 
skapninger avvise Ham? Men jeg skulle 
ikke si dette, ettersom jeg selv en gang 
hørte til denne gruppe mennesker. Nå 
sier jeg: ”Verdsett deres Gud like mye 
som dere verdsetter deres åndedrett, for 
uten åndedrettet vil dere dø. Gud ga oss 
liv gjennom å ånde i oss. Hans Ånde er 
vårt liv. Gud er vårt åndedrett, Gud er 
vårt Liv.") 
 
å, Vassula! Min Abel skal leve denne 
gangen; oppriktighet skal beseire det 
onde;3 salige er de som fremmer Mitt 
Ord; salige er Mine får som 

                                                
3 «Oppriktighet skal beseire det onde» kan 
oversettes til: «Abel skal beseire Kain» 
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gjenkjenner Min Stemme, salige er de 
som igjen vil gi Mine lam føde, 
 salige er de som har et enkelt hjerte; 
salige er de som ber Rosenkransen på 
dagen for Garabandals helliggjørelse1 
og som kneler og hilser Min Mor; 
salige er de som vil bære Mitt Freds- 
og Kjærlighetskors, og som forener 
seg; salige er Mine får som vender 
tilbake til Peter; salige er de som 
ydmyker seg selv og følger Mitt 
eksempel; salige er de som holder Mitt 
bud og elsker hverandre som Jeg 
elsker dere; salige er de som bærer 
vitnesbyrd om Meg og for hvem Jeg 
ikke blir en støtestein; 
 Vassula, Min Sjels elskede, tro og 
stol på Meg; Jeg er din Himmelske 
Lærer; tvil aldri på Mitt Ord; kom, du 
er svak, kom og støtt deg til Meg som 
er din Styrke; 
 
Ja, Herre, jeg behøver Deg. Jeg kan aldri 
noensinne klare meg uten Deg. 
 
elsk Meg, lengt etter Meg; vær Min 
himmel; å, Vassula, nå ofrer du deg for 
Meg, men snart skal Jeg ha deg hos 
Meg; 
 
Jeg lengter etter den dagen. 
 
forbli nær Meg, Jeg har noe å spørre 
deg om; 
 
 Ja, Herre? 
 
vil du for Min skyld, Vassula, for Min 
skyld, lære Rosenkransen? pris Min 
Mor til alle tider, vil du gjøre dette for 
Meg, Vassula? 
 
Ja, Herre, jeg er villig til å lære. Herre, 
hjelp meg å lære. 
 

                                                
1 Gud forutsier denne hendelsen. 

dette er det Jeg ønsker å høre fra alle 
dere som ikke vet, de samme ordene: 
"ja, Herre, jeg er villig til å lære; Herre, 
hjelp meg å lære;" Jeg vil undervise 
dere alle, dere som er villige til å lære; 
 kom, datter, hvil i Meg; Jeg skal 
aldri forlate deg; 
 
(Jesus må ha kjent hvordan jeg lengter 
etter Ham og lider her. På nytt kommer 
bølgen av Gudslengsel, ønsket om å være 
Hans offer, fullstendig frigjort. Jeg 
vakler. Ved å bli her, kan jeg kanskje gi 
føde til noen av Hans lam som aldri 
avviser Hans nye Brød, og glede Ham 
gjennom at nye sjeler vender tilbake til 
Ham. Men det å være hos Ham vil også 
være fantastisk for meg.  Hva er det 
beste?) 
 
 

31. desember 1987 
 
Min Gud, jeg ber om at kirkene vil tro på 
Ditt Budskap! 
 
Vassula, å tro på Meg er en nåde gitt 
av Meg,2 
 lytt til Meg, Vassula: du vil tale fra 
Min Munn, og du vil tale om de 
prøvelser som Min Kirke vil 
gjennomgå; denne åpenbaringen er 
Min Stemme; kjenn igjen Tidens Tegn; 
aksepter Mitt Budskap, smak Mitt 
Budskap, spis Mitt Budskap; ve dem 
som ikke tror; 
 
(Senere:) 
 
Mitt barn, elsker du Meg? 
 
Jeg elsker Deg grenseløst, Herre. 
 
ja, Vassula, elsk Meg; gjør bot for din 
fortid; gjør bot for alle dem som ikke 
elsker Meg; Min blomst, alle blomster 
trenger lys og vet hvilken virkning 
                                                
2 En må be og spørre Gud om å få denne nåden. 
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lyset har på dets kronblad; datter, vil 
du angre? 
 
(Jeg angret mine gamle synder og de 
nåværende. Han forberedte meg på å ta i 
mot Den Hellige Kommunion. ) 
 
avsky alle disse ting fra dypet av din 
sjel; avsky urenhet,1 for det var 
Sodomas last;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Sjelens urenhet. 


